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25 ANI DE LA ASASINAREA LUI NICOLAE IORGA

CONCEPŢIA ISTORICĂ

A LUI NICOLAE IORGA

A cuprinde, a sintetiza şi a sistematiza tot ce a produs această minte
constituie o greutate pe care anevoie o poate învinge cineva. Nici un domeniu al istoriei din cele mai vechi timpuri pînă
în contemporaneitate n-a rămas în afara curiozităţii şi interesului marelui
învăţat. preocupat de a cunoaşte şi a înfăţişa întreaga viaţă a omenirii,
toate epocile istorice, toate popoarele, culturile şi civilizaţiile.
Dacă în problemele antichităţii se declara el însuşi un „nespecialist".
în cele ale istoriei medievale şi moderne era, fără îndoială, unul din cei
mai buni cunoscători ai vremii sale, nu numai din ţara noastră, dar şi de

dinamică, enciclopedică,

N. Iorga la masa de lucru.
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peste hotare. Era şi formaţia sa de la „Şcoala de înalte studii" din Paris
apoi de la universitatea din Leipzig, dar era, în acelaşi timp, şi vocaţia
sa pentru aceste întinse şi complexe epoci din istoria omenirii. Istoria
evului mediu şi modern în general, a Bizanţului, a sud-estului european.
a Europei întregi a fost cimpul său de investigaţie ce l-a captivat mai
mult şi unde contribuţia sa este remarcabilă. Dar activitatea cea mai bogată a lui Nicolae Iorga, cantitativ şi calitativ, a îmbrăţişat în primul rînd
istoria ţării noastre. Varietatea problematicii sale în acest domeniu e
uimitoare şi în aceeaşi măsură şi modalităţile de rezolvare a problemelor
âbordate. Iorga a publicat cel mai mare număr de documente, cele mai
multe studii de detaliu din toate domeniile: istoria relaţiilor agrare, a
meşteşugurilor, a comerţului. istoria politică (internă şi externă), a armatei. istoria culturii (literatură, învăţămînt, presă, artă), a bisericii etc., etc.
ln această situaţie. ar putea părea temerară încercarea de a încadra
scrisul lui Nicolae Iorga, atît de prolific, de variat, de bogat şi de dispersat,
într-o ,,concepţie", într-un curent filozofic. Cu atît mai mult cu cit el însuşi se declara potrivnic vreunui sistem filozofic, cu legi generale şi principii dinainte stabilite, concepţie la care se adaugă temperamentul său
.. eminamente subiectiv". Şi cu toate acestea, în opera istorică fundamentală. în marile sinteze de istorie generală sau parţială, în diferitele eseuri
de .. generalităţi cu privire la studiile istorice". se găsesc construcţii metodologice. idei, poziţii de principii, care toate la un loc pot alcătui ceea ce
se înţelege a fi o .,concepţie". Înseşi preocupările sale, efortul de documentare, de analiză şi de sinteză se încadrează într-o concepţie cu privirela înţelegerea trecutului şi prezentului, la fundamentarea şi ordonarea
faptelor pentru înţelegerea dezvoltării istorice într-un anume sens.
La Paris şi la Leipzig, unde-şi completa studiile, Nicolae Iorga a învăţat metoda de cercetare sprijinită pe precizia informaţiei şi folosirea
critică a izvoarelor. însuşirea acestei metode a fost dovedită încă de la
primele sale lucrări de largă sinteză istorică: Geschichte des rumănischen
Volkes in Rahmen seiner Staatsbildungen, în 2 vol. (Gotha, 1905) şi
Geschichte des osmanischen Reiches, în 5 vol. (Gotha, 1908-1913). Amîndouă-şi păstrează şi azi, după mai bine de o jumătate de veac, valoarea
~tiinţifică prin informaţia nouă, bogată şi în multe privinţe noutatea analizei şi interpretării. în amîndouă Iorga rupea cu tradiţia prezentării
strict cronologice a evenimentelor, urmărind problemele în conexiunea lor.
In cea dintîi, ·în plus, se face prima încercare de a fi înfăţişată dezvoltarea
organică a societăţii, a poporului român în cadrul istoriei universale în
general şi îndeosebi a sud-estului european.
Efortul lui Iorga de cuprindere a trăsăturilor comune, a legăturilor vizibile şi ascunse între ţări şi popoare „spărgînd săltăraşele geografice şi
cronologice", constituie concepţia de bază a multor lucrări din. cele mai
felurite domenii. Ea se evidenţiază cu pregnanţă în larga sinteză de istorieuniversală: Essai de synthese de l'histoire de l'humanite, în 4 vol. (Paris,
1926-1929), socotită de cei care îi înţelegeau orizontul vast, ca o lucrare
şi
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uimitoare prin vigoarea sintezei strînse şi prin infailibilul discernămînt de
fapte şi documente esenţiale 1 .
De la vîrsta de 55 de ani, cînd publică această operă, experienţa şi in•
formaţia se completează mereu, concepţia se fundamentează cu tot mai
multă claritate, pentru ca în ultimele zile ale vieţii, la vîrsta de 69 de ani,
să apară într-o construcţie organică, aşa cum rezultă din prefaţa la ceea
ce trebuia să fie Istoriologia umană. Opera trebuia să fie o înlănţuire a
evenimentelor nu prin legătura lor cronologică sau prin anume consideraţii particulare, ci prin felul cum ele colaborează şi se asociază la acea
mare lucrare, cea mai mare dintre toate, viaţa omenirii însăşi. Elementele
caracteristice urmau să fie ordonate într-o construcţie dinamică, opusă
prezentărilor statice, care informează, dar nu lămuresc-2.
O trăsătură dominantă, urmărită în mod deliberat în întreaga activitate
de istoric al românilor a lui Iorga este efortul de încadrare a fenomenului
istoric românesc în istoria universală. Vastele sale cunoştinţe, puterea de
J. Carcopino, Le professeur Jorga, în Revista istorică, XXVII, 1941, p. 52-53.
Prefaţă la „lstoriologia umană", în Generalităţi cu privire la studiile istorice,
Bucureşti, 1944, p. 343-348.
1

2
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pătrundere şi de cuprindere a unui orizont istoric atît de vast, asigura
realizarea maximă a acestei strădanii. 1n felul acesta istoria patriei apare
într-o nouă lumină, capătă o nouă semnificaţie, iar contribuţia românească
la istoria universală este mai just înţeleasă.
Pentru realizarea acestui deziderat pe deplin just, Iorga afirma - şi
afirmaţia a fost concretizată în numeroase cazuri că e nevoie de cunoaşterea istoriei nu numai a vecinilor, ci a întregii jumătăţi a Europei.
ln cele două mari sinteze de istoria românilor, dezvoltarea societăţii de
pe teritoriul ţării noastre e urmărită „în legătura sa cu popoarele învecinate", după cum sînt subliniate înrîuririle exercitate de alte popoare
asupra istoriei românilor, precum şi cele pornite de la dînşii spre alte
popoare. Aceleaşi idei apar mai pregnant în lucrările privind legăturile
dintre ţara noastră şi alte ţări: Franţa, Rusia. Anglia, Polonia, Serbia, Spania. Veneţia. Ragusa etc. Sinteza cuprinzătoare a rezultatelor acestor eforturi o constituie lucrarea în 3 vol.: La place des Roumains dans l'histoire
tmiverselle (Bucureşti. 1935-1936). Scopul lucrării. care-i fundamentează
şi concluziile. mărturisit de însuşi autorul ei, .,de a le statornici rolul
(românilor). de a le distinge acţiunile în mişcarea cu caracter organic" a
societăţii omeneşti era socotit „o contribuţie folositoare la această istorie
universală". Cu atît mai mult, cu cit „viaţa unei naţiuni se întreţese fără
contenire cu viaţa altor popoare. depinzînd de acestea, exercitînd, la rîndul ei, o continuă influenţă asupra vieţii acestora". Istoria unui popor e
statornicită şi se păstrează în „ambianţa naturală a universalităţii umane,
căreia-i aparţine prin esenţa sa superioară". De aceea este imperios necesar a include .. poporul român în cadrul vieţii generale a lumii şi mai
ales de a sublinia momentele şi modalităţile în care influenţa lui s-a exercitat asupra ansamblului" 3 •
O altă idee dominantă. consecvent urmărită de N. Iorga în studiile istorice şi în activitatea publicistică este aceea a unităţii naţionale a poporului
român. Este sesizată această idee nu numai în exprimarea ei în scrierile
unor învăţaţi din veacurile evului mediu, ci în substratul său popular, de
la primele manifestări mai puţin limpezi. pînă la transformarea conştiinţei
unităţii etnice în conştiinţă naţională clar exprimată. Momentele mari din
trecutul de luptă pentru unitate: Ştefan cel Mare, care a exercitat o dominaţie politică asupra Ţării Româneşti. politică şi culturală asupra unei
însemnate părţi a Transilvaniei: Mihai Viteazul care a realizat cea dintîi
unire politică a celor trei ţări româneşti - sînt pătrunse de această idee.
Cuprinderea istoriei Transilvaniei în istoria românilor formeaz~ una din
permanenţele strădaniilor sale, în toate sintezele istorice, întregite de cele
două volume consacrate Istoriei românilor din Ardeal şi Ungaria. Publicarea acestei lucrări în 1915, în plină desfăşurare a celui dintîi război
mondial, cînd unitatea naţională constituia problema dominantă, îi sporeşte şi mai mult semnificaţia. Nu este o întîmplare nici faptul că Iorga
întreprinde o călătorie în Transilvania, în primii ani ai secolului nostru,
3
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deznaţionalizarea românilor din partea guvernelor burungare era urmărită prin toate mijloacele. Cercetarea
vieţii populare a românilor din Transilvania cuprinsă în Sate şi preoţi din
Ardeal (Bucureşti, 1902) şi ancheta condusă din sat în sat, aşa cum este
înfăţişată în cele două volume din Neamul românesc în Ardeal şi Ţara
Ungurească (Bucureşti, 1906) se integrează în strădaniile istoricului de a
înfăţişa o realitate stringentă, de a spori încrederea în apropiata eliberare
a celor oprimaţi şi de a atrage luarea aminte a factorilor de răspundere
asupra unei probleme de asemenea însemnătate. Această activitate n-a
sporit doar numărul cărţilor şi al cunoştinţelor ştiinţifice. Valoarea ei a
fost şi de alt ordin, naţional-politic. Sînt, prin urmare, de înţeles măsurile
oficialităţii austro-ungare, de a opri pătrunderea şi circulaţia acestor cărţi
în Transilvania, fiind necesare felurite subterfugii pentru a abate vigilenţa

într-o vreme cînd
ghezo-moşiereşti

autorităţilor.

*

Activitatea istoriografică a lui Nicolae Iorga se desfăşoară în timp din
ultimul deceniu al sec. al XIX-lea pînă la sfîrşitul deceniului al 4-lea al
veacului nostru, cînd istoriografia noastră era în faza căutărilor, iar cea
europeană era dominată de curentul pozitivist. In multe privinţe Iorga a
fost un pionier, în numeroase altele un continuator, de multe ori la o
treaptă superioară, al înaintaşilor: Bălcescu, Kogălniceanu. Laurian, Papiu-

https://biblioteca-digitala.ro

ŞT.

6

PASCU

ABU EA
Ilarian. al celora din generaţia imediat premergătoare lui. Haşdeu. XenopoL Bariţiu. ori al contemporanilor cărora le-a supravieţuit, Giurescu,
Onciul, Bogdan. Pârvan etc.
In două împrejurări mai ales, una la 1911, cînd şi-a rostit cuvîntarea de
intrare la Academie intitulată Două concepţii istorice, şi alta în 1933 cînd
a înfăţişat la Şcoala de înalte studii de la Paris conferinţa Romantism şi
naţionalism în istoriografia românească, N. Iorga judeca activitatea înaintaşilor săi. Grigore Tocilescu era socotit, .. prin calităţile şi defectele sale,
unul din cei din urmă reprezentanţi la noi af şcolii romantice apusene, în
acel stadiu al ei cînd căuta să primească şi ~ă scoată cit mai mult la iveală
noul criticism german"". adică pozitivismul vremii pe care Iorga nu-l numeşte. Haşdeu era caracterizat drept ,.cel mai strălucit reprezentant al
acestor tendinţe romantice, al cărui spirit genial se formase în lumea
rusească de pe la 1830. care reproducea în caricatură exagerările romantismului francez şi german", un om de o „mare inteligenţă" care „a îmbrăţişat aproape toate domeniile gîndirii'' 5 • Xenopol. care a început prin
studii asupra filozofiei istoriei, iar la Berlin a făcut excelente studii de
istorie, este socotit „mai ales un gînditor'', ,.un spirit occidental, format
la o şcoală bună, lucrînd cu materiale pe care le avea la dispoziţie şi in4

Generalităţi ... ,

5

Ibidem, p. 84.

p. 82.
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N. Iorga în mijlocul Seminarului de istorie uni\·ersală de la Uni\·ersitatea din
înfiinţat de el la 1894-1898.

7

Bucureşti

troducînd în istorie formă şi gîndire"6 . Onciul se bucură de calificativul
de om „foarte remarcabil . . . de perfectă cinste şi foarte precis" 7• In
sfîrşit, Bogdan este omul de „o inegalabilă precizie", care a realizat o ,.admirabilă culegere de documente slavone din al XV-lea secol" şi publicaţia
vechilor cronici ale l'vfoldovei 8 •
In acest timp istoriografia europeană cunoaşte noi orientări. Unul din
fenomenele cele mai importante ale acestei perioade (1870-1914) este
apariţia unui sens nou al istoriei. Tot mai mulţi gînditori refuză să mai
recunoască istoriei un loc secundar, subordonată metafizicii. Această nouă
concepţie este mai întîi de origine marxistă. Karl Marx aplicînd dialectica hegeliană la istorie, a demonstrat ideea de dezvoltare a societăţii. Miş
carea, dezvoltarea este de natură materială, adecă de natură economicosocială. Primul volum al Capitalului, publicat în 1867, a influenţat pe mulţi
istorici în căutarea bazei economice a realităţii sociale.
Inainte de 1870, în Europa domina concepţia literară a istoriei, critica
textelor era cu totul insuficientă. Este concepţia istoricilor francezi:
Guizot, Thierry, Mignet, Michelet şi chiar a unora din generaţia urmă
toare: Renan, Taine, a celor englezi Macaulay, Carlyle şi Froode, a istoricilor italieni ai Risorgimentului şi mai ales a lui d'Azeglio.
Şcoala istorică germană depăşise în mai mare măsură această fază. Metoda ştiinţifică, de folosire a tuturor izvoarelor şi supunerea lor unei critici
atente, era practicată de cei mai de seamă istoriografi: Gervinus, Niebuhr,
6

7
8

Ibidem, p. 180-181.
Ibidem, p. 182-183.
Ibidem, p. 183.
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Mommsen, Savigny şi mai ales Ranke, care este întemeietorul unei adevărate „şcoli" ce domină cercetarea istorică în a doua jumătate a sec. al
XIX-lea. Alături de aceasta, în ultimul pătrar al veacului, ia fiinţă
.,şcoala" sociologică în frunte cu Karl Lamprecht, care afirma că „ştiinţa
istorică este în primul rînd o ştiinţă a psihologiei sociale". Sufletul social
(Social-Psyche) este esenţial, mai important decît istoria indivizilor, principi şi eroi. Evoluţia prin dezvoltare a societăţii, un alt principiu al acestei
şcoli. este de inspiraţie marxistă, dominat însă de înveliş idealist.
Ca o necesitate de a da un temei, mai ştiinţific, istoriei şi sub influenţa
şcolii germane. o schimbare se petrece şi în istoriografia franceză . .,Şcoala
practică de înalte studii" şi întemeietorii ei, Victor Duruy şi Gabriel
Monod, publicaţia Revue historique întemeiată la 1876 de cel din urmă,
se înscriu prin două realizări de seamă: metoda ştiinţifică, bazată pe analiza critică a izvoarelor şi marile sinteze care neglijează detaliile pentru a
surprinde generalul. aşa cum cerea cu insistenţă Henri Berr şi Paul
Lacombe. O pleiadă de mari istorici le aplică pe amîndouă deopotrivă:
Fustel de Coulanges, Ernest Lavisse. Albert Rambaud, Camille Jullian,
Gustave Glotz etc. Marea erudiţie este dublată, la toţi aceştia, de remarcabile calităţi literare.
Pe acelaşi drum. cu oarecare întîrziere, se îndreaptă şi istoriografia
engleză. prin crearea şcolilor istorice de la Oxford. întemeiată de William
Stubbs şi de la Cambridge. fondată în realitate de Lord Acton, întemeietorul celebrei Cambridge Modern History.
Prin Xenopol istoriografia românească realizează două cuceriri însemnate: micşorează distanţa faţă de istoriografia europeană a vremii şi o
impune atenţiei filozofilor în general şi îndeosebi a celor ce se ocupau
cu filozofia istoriei, cei mai mulţi adepţi ai pozitivismului istoric. Pozitivismul înseamnă. fără îndoială, un progres din toate punctele de vedere
în raport cu concepţia romantică ce l-a precedat. Progresul se manifestă
cu mai multă pregnanţă îndeosebi în metodele şi tehnica de cercetare
ştiinţifică: o mai subliniată rigoare şi o sporită erudiţie în publicarea şi
critic a izvoarelor.
Pozitivismul. apărut prin anii 30 ai sec. al XIX-lea, cunoaşte o mai mare
răspindire, mai ales în domeniul istoriei şi sociologiei, îndeosebi după revoluţia din 1848. Pozitivismul istoric şi sociologic nu se manifestă, nici
la începuturile sale şi cu atît mai puţin în perioada de dezvoltare a sa, ca
un curent unitar. Se desprinde o nuanţă pregnant idealistă, alături de
care se aliniază alta, apropiată de materialismul spontan în interpretarea
fenomenelor sociale. Spre sfirşitul sec. XIX-lea acest dualism pozitivist
alunecă tot mai mult spre o interpretare pur idealistă, eclectică, a fenomenelor sociale.
Aprecierea pozitivismului mai trebuie raportată la situaţia concretă a
diferitelor ţări, la gradul de dezvoltare a societăţii capitaliste. In ţările în
care burghezia se înstăpînise trainic asupra puterii şi unde antagonismele
dintre proletariat şi burghezie se manifestă deschis şi cu mai multă putere - Anglia, Franţa, Germania - reprezentanţii istoriografiei poziti-
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vis te se manifestă deschis ca adversari ai concepţiei materialiste:
C. T. Buckle, F. Rogers, Auguste Comte, Herbert Spencer, Hippolyte
Taine, Karl Lamprecht etc. 9 • In alte ţări, acolo unde dezvoltarea mai lentă
a capitalismului a întîrziat izbucnirea cu aceeaşi putere a contradicţiilor
principale proprii capitalismului, curentul pozitivist a jucat, îndeosebi în
perioada timpurie a evoluţiei sale, dar şi mai tîrziu, un rol mai progresist,
manifestîndu-se ca adversar al misticismului şi concepţiei religioase despre
lume, aşa cum apare în opera istoricilor ruşi T. M. Granowski. D. M. Petruşevski, A. N. Savin etc.
Istoriografia pozitivistă. considerată în manifestarea sa precumpănitoare,
a fost cea dintîi care a încercat să înlăture barierele dintre ştiinţele sociale.
umaniste şi ale naturii, folosind în cercetarea istorică metode mai exacte,
analitice. Reprezentanţii acestui curent, mai ales cei de dinaintea deceniului al 10-lea nu negau faptul că cunoaşterea istorică reflectă. într-o oarecare măsură. mersul veridic al dezvoltării istorice şi. ca urmare, recunoş
teau caracterul unor legităţi istorice particulare şi posibilitatea cunoaşterii
acestora. Cei mai de seamă exponenţi ai pozitivismului istoric şi sociologic
manifestau. de asemenea, nemulţumire faţă de istoriografia factologică şi
acumulativă, insistînd şi teoretic şi prin activitatea practică, pentru o problematică istorică cuprinzătoare şi generalizatoare: Morgan. Kovalevski,
Lamprecht, Kareev, Rogers, Stubbs etc. Strădania şi stăruinţa acestor istorici de a găsi istoriei şi sociologiei unele caracteristici proprii ştiinţelor
exacte, îi îndemna la cercetarea şi aplicarea unor metode noi de cercetare: de statistică şi de istorie comparativă. Metodele s-au dovedit fructuoase, orientînd cercetările spre studierea vieţii materiale a societăţii, a
problemelor economice şi sociale din evul mediu şi, ca urmare. interesul,
într-o oarecare măsură. pentru viaţa maselor, în detrimentul interesului
pentru personalităţile istorice, care ocupau aproape întreaga scenă istorică
în istoriografia romantică 10 .
Efortul extraordinar pentru descoperirea şi publicarea unui număr atît
de mare de izvoare, de toate categoriile, aparţine şcolii pozitiviste. Acestui
curent îi este propriu şi principiul metodologic, al necesităţii sistematizării şi comparării faptelor în scopul stabilirii de analogii, al integrării organice a faptelor individuale în viaţa popoarelor, necesare sublinierii fenomenelor ample înzestrate cu un anume sens istoric.
Istoriografia pozitivistă, cu toată superioritatea sa în ce priveşte metoda
de cercetare, concepţia de ansamblu şi de integrare a particularului în
general, este predominant idealistă şi opusă materialismului istoric. Chiar
şi atunci cînd, în explicarea fenomenului istoric, nu neglijează cu totul
factorii vieţii materiale şi rolul maselor, ideile şi factorul psihologic sînt
considerate determinante în dezvoltarea societăţii. De aici derivă o seamă
9
J. B. Duroselle, L'evolution culturelle, în L' Europe du XI Xe et XXe siecle,
1870-1914, t. I. Problemes et interpretations historiques. Milano, 1962, p. 83-00.
10
E. V. Gutnova, Mesto i znacenie burjoaznoi pozitivskoi istoriografii utavi polovini XI X v. v razvitii istoriceskoi nauki, în Srednie veka, XXV, 1964, p. 283-298.
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contradicţii în ce priv~şte: metoda cr:dc;1 Q arheografiei şi interpretarea
subiectivă a izvoarelor. aprecierea nejustă a raportului dintre factorii in-

de

terni şi externi, a raportului dintre fenomenele vieţii social-economice şi
cele politice şi culturale.
Curentul pozitivist. de nuanţe diferite. a găsit reprezentanţi de seamă
şi în istoriografia românească de la sfîrşitul sec. al XIX-lea. Şi acestora
le sînt proprii, în general. superioritatea şi limitele pozitivismului european al vremii. contradicţiile acestuia: între rigoarea folosirii izvoarelor şi
interprct2rea icieJlistă a fenomenului istoric. între efortul de a încadra
istoria naţională în procesul istoric general. între obi2ctivitatea onestă a
cercetării istorice pe baza i2.. voarclor şi subiectivitatea. adesea nedeliberată,
sub influenţa regimului burghezo-moşieresc 11 •
Alexandru Xc-nopol. Ioan Bogdan. Dimitrie Onciul, Constantin Giurescu, Vasile PârTan sînt reprezentanţii de frunte ai istoriografiei pozitiviste de nuanţe diferite. Nicolae Iorga îi domină, îi depăşeşte şi-i umbreşte prin numărul extraordinar de marc de lucrări. prin varietatea uimitoare a problematicii abordate. prin cuprinzătoarea viziune de ansamblu,
mai puţin prin sistematizare 0 i concepţie.
A fost Nicolae Iorga un reprezentant al istoriografiei pozitiviste? Dacă
apreciem acest curent st..:b aspectul său filozofic. apartenenţa lui Iorga la
pozitivism ar putea fi contestată, deoarece el mărturisea, vorbind despre
Xenopol. că nu este filozof şi că nici n-a căutat a fi vreodată 12 • Dar dacă
se apreciază poziţia sa afişată faţă de istoriografia romantică şi faţă de reprezentanţii pozitivismului european. şi mai ales activitatea sa concretă,
Iorga poate fi şi trebuie socotit un istoric pozitivist. Discursul său de intrare la Academie este un adevărat manifest al victoriei pozitivismului asupra romantismului în istoriografia românească. Cu acest prilej, în 1911, el se
declara . .reprezentant al unei epoce nouă de metodă şi cugetare, de construcţie şi de formă istorică", faţă de reprezentanţii istoriografiei romantice, Tocilescu şi Haşdeu 13 • Cu alt prilej. într-o conferinţă rostită la Şcoala
de înalte studii din Paris în 1933, precizarea poziţiei sale este şi mai clară.
„Generaţia căreia-i aparţin nu are totuşi nici o legătură cu această şcoală
romantică; dimpotrivă, această generaţie a început prin a combate tendinţele romantice. Ea a reuşit să le înlăture şi să creeze alături o altă
istorie a românilor, istorie sprijinită pe documentul contemporan"ili. Altă
dată din nou, manifestîndu-şi dezacordul cu istoricul englez Buckle, ia
apărarea „concepţiei de dinamică socială a lui Comte, întemeietorul pozitivismului care construieşte o foarte cuminte filozofie a istoriei" 15.
Este adevărat că Iorga nu e de acord cu toţi filozofii istoriei din această
,.şcoală". El critică în repetate rînduri pe Buckle. Nu împărtăşeşte decît
u Şt. Pascu - E. Stănescu, Istoriografia modernă a României. lncercare de periodizare a principalelor curente şi tendinţe, în Studii. XVII 1964, p. 149-150.
12
Romantism şi naţionalism în istoriografia românească, în Generalităţi ... , p. 182.
13
Două concepţii istorice, în Generalităţi ... , p. 88.
14
Romantism şi naţionalism în istoriografia românească, în Generalităţi ... , p. 177.
15 Despre concepţia actuală a istoriei si geneza ei, în Generalităţi ... , p. 13.
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in parte concepţia lui Lamprecht sau Xenopol, reprezentanţi ai pozitivismului istoriografic. Opoziţia lui Iorga faţă de filozofia pozitivistă deriv."1.
din neaderarea sa la vreun sistem filozofic, oricare ar fi fost acela ce
ar fi încercat să stabilească anumite legi de dezvoltare a societăţii. Negîndu-le pe motiv că legi nu se pot stabili şi nici verifica, Iorga acceptă
doar similitudini, paralelisme, repetiţii, elemente din care se alcătuieşte
istoriologia H.i; sau linii comune, limpezi, care pot da, dacă nu legi ca în alte
domenii, cel puţin termeni de comparaţie, care ajută foarte mult opera
de comprehensiune istorică 17 .
In activitatea istoriografică a lui N. Iorga se simte influenţa pozitivismului german. Activitatea sa neobosită pentru descoperirea şi publicarea
unui număr atît de mare de izvoare, de toate categoriile, aparţine şcolii
pozitiviste, chiar dacă nu totdeauna a aplicat rigoarea necesară in arheografie. Pozitivismului francez îi aparţine Iorga mQi degrabă prin urmărirea
principiului metodologic. a necesităţii sistematizării şi comparării faptelor
în scopul stabilirii de analogii, a integrării organice a faptelor individuale
în viaţa popoarelor, gruparea acestora potrivit felului cum ele colaborează.
Acestui curent îi este prop1·ie concepţia istoriei cuprinzătoare pe de o
parte, unitară pe de altă parte, contopită într-o singură dezvoltare, în care
toate fenomenele de viaţă se înlănţuie, fiecare la locul său 18 .
Pentru Iorga „faptele istorice nu există pentru ele şi nu există numai
prin ele". Apariţia lor se datoreşte ,,unei acţiuni puternice, continui,
adînci. care se vădeşte prin mijlocirea lor". Faptele nu sînt decît manifestările forţelor mari, factori hotărîtori 19 . Istoricul este dator să le adune, să
le desfacă cu o lungă şi delicată răbdare. Ordinea în care se expun faptele
nu trebuie să fie hotărîtă numai de cronologie, sau de anume consideraţii
particulare. Ceea ce e mai important şi mai necesar înainte de toate, este
efortul de a le grupa „prin felul cum ele colaborează şi concurg la acel
mare lucru, cel mai mare dintre toate, care e viaţa omenească însăşi" 2 o.
Istoricul e dator, deci, să facă o selecţie, deoarece nu toate faptele fac
parte din ţesătura însăşi a vieţii de-a lungul timpurilor. Elementele caracteristice se organizează într-o construcţie dinamică. opusă prezentărilor
statice, care informează, dar nu interesează. nu lămuresc.
Asemenea înţelegere a înlănţuirii faptelor, de aderenţă pozitivistă, conţine cel puţin două calităţi superioare: istoria politică nu va mai fi „un
şir de biografii, o culegere de portrete dinastice, o descriere de solemnităţi
ori o cronică de războaie, un catalog cronologic, un dicţionar de notorietăţi, un memorial diplomatic; istoria culturală nu va mai fi nici ea o suită
de biografii literare şi artistice, un simplu capitol al filologiei. De asemenea
va dispare, astfel, şi deosebirea dintre istoria naţională şi universală,
16

Cuvîntare la deschiderea Institutului pentru studiul istoriei universale, în Ge-

71.eraUtăţi . .. , p. 217.
17 Două concepţii istorice, în Generalităţi ... ,
18
Şt. Pascu - E. Stănescu, op. cit., p. 153.
19

20

p. 96.

Două concepţii istorice, în Generalităţi ... , p. 88-89.
Prefaţă la „lstoriologia umană", în Generalităţi ... , p. 343.
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deoarece „viaţa unui popor e necontenit amestecată cu vieţile celorlalte,
fiind în funcţie de dînsele şi înrîurind necontenit viaţa acestora" 21 •
Idealismul concepţiei pozitiviste, în general, în care se încadrează şi
activitatea lui Nicolae Iorga, rezultă din ponderea acordată factorilor vieţii
materiale şi ai celei spirituale. Fără să-i nege cu totul pe cei dintîi, un rol
major acordă celor din urmă. îndeosebi ideilor. ln cuvîntarea sa de intrare
la Academie, o adevărată profesiune de credinţă, Iorga în chip cu totul
just îndeamnă pe istorici să ţină seama în înţelegerea fenomenului istoricde factorii .,care pleacă din viaţa economică, din viaţa culturală, din substratul material sau din atmosfera morală a unui popor". Dar în aprecierea
importanţei lor în dezvoltarea societăţii, balanţa înclină totdeauna în favoarea factorilor spirituali în general şi mai ales în favoarea ideilor.
Acestea ar determina legi morale, legi psihologice, care se pot concretiza
în legi sociologice:.!'1. Ideile - alături de terra mater, rH, pămîntul suveran
care-şi impune voia asupra popoarelor, ceea ce înseamnă determinism
geografic - . care au fost un ideal şi au devenit un principiu ar fi elementele cele mai trainice în viaţa naţională a popoarelor şi în unitatea internaţională pe care acestea o constituie. Ideile noi ar provoca o stare de
spirit generală. ln aceste stări de spirit ar sta forţa motrică a oricărei
evoluţii istorice. rezultatul material ce decurge de aici 23 .
Istoriografia romantică exagerînd rolul personalităţilor în dezvoltarea
istoriei, a provocat riposta pozitiviştilor care, fără să le nege, le acordă o
importanţă mai scăzută, pentru a justifica şi rolul maselor, al mulţimilor.
Acestea se reduc însă doar la masele ţărăneşti. neglijîndu-se aproape cu
totul rolul clasei muncitoare. Profesînd aceeaşi concepţie, Nicolae Iorga
afirma că „un stat vrednic de viaţă nu se poate răzima pe clasele supe-rioare, alcătuite din puţini, fără energie fizică, ci numai pe ţăranii cei
mulţi, oţeliţi în lupta cu nevoile, cumpăniţi şi stăruitori, muncitori şi
modeşti, oameni de înţelegere şi omenie" 2". Idealizarea ţărănimii îl conduce la aprecierea societăţii medievale româneşti, mai ales în primeleveacuri. ca o societate patriarhală, de ţărani, de ţărani liberi, moşneni şi
răzeşi îndeosebi.
Cind înfăţişează raportul dintre ţărănime şi boierime, înţelegerea şi
simpatia este de partea celei dintîi, fie că se referă la trecut, fie că judecă
prezentul. Semnificativă este atitudinea lui Iorga faţă de răscoala din 1907.
în articolele publicate în .,Neamul românesc". în discursurile rostite în
parlament. savantul istoric pledează cu căldură şi convingere pentru îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii, susţinînd imperativul momentului, anume
de ,,a da la cinci milioane de români o situaţie materială şi morală, la
care au dreptul a li se da, dacă voim ca această ţară să trăiască mai departe". Era în timpul serbărilor jubiliare (40 de ani de domnie a lui
21 Două concepţii

22

istorice, în

Generalităţi

... , p. 91.

Ibidem, p. 89.

zi Permanenţele istorice,
căutarea adevărului istoric,
24 Moralitatea şi armonia

în Generalităţi . .. , p. 243, 251-252 şi Fond şi formă în,;
tot acolo, p. 231.
în istorie, în Generalităţi . .. , p. 66.
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N. Iorga în mijlocul

ţărănimii

13

din regiunea Hunedoarei în 1939.

Carol I). cînd Iorga publică o suită de articole în favoarea acestui „Abel
(masele) sîngerînd. care-şi cere dreptatea în lumea lui Cain (a nedreptăţii)"25. Iar cînd a izbucnit răscoala, cu un curaj patriotic şi o indignare
nereţinută faţă de măsurile de represiune ale guvernului burghezo-moşie
resc, Iorga încuraja la solidaritate cu ţărănimea răsculată. exprimîndu-şi
nădejdea, care în acelaşi timp era şi un îndemn. că ,,nici între funcţionari,
nici între soldaţi, nu se vor găsi ucigaşi ai celor sărmani şi neîndreptăţiţi
ce pier de foame în ţara lor, pe brazdă străină" 2 (j. în plină răscoală, Iorga
dezvăluie racilele regimului burghezo-moşieresc, îi găseşte cauzele în ,.obiş
nuita exploatare fără limită şi fără milă, neîncetata jignire a celor muritori de foame şi, alături de aceasta, cea mai proastă administraţie din
lume" 27 ; iar cînd, în parlament, era învinuit de instigare la răscoală, discursul său se transformă într-un aspru rechizitoriu împotriva clasei dominante, cerînd amnistie pentru răsculaţi şi urgente reforme pentru îndreptarea situaţiei.
În scrisul lui Nicolae Iorga, atît de bogat şi de variat, desfăşurat pe o
perioadă ce depăşeşte o jumătate de veac, ideile, concepţiile, opiniile nu
se deliniază într-un sistem unitar, rectiliniu. Ele urmează adesea o cărare
sinuoasă şi chiar contradictorie. Aceasta s-ar datora faptului că bogăţia de
date acumulate a fost necontenit prilej de meditaţie, de verificare şi pre25
26
27

Neamul românesc, 1906, nr. 42, p. 686.
Neamul românesc, 1907, nr. 86, p. 522.
Neamul românesc, 1907, nr. 90, p. 179.
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cizare a ideilor. De aceea între operele de tinereţe şi cele ale maturităţii
sînt deosebiri, trepte de evoluţie. El însuşi o mărturiseşte vorbind la modul
impersonal, dar gîndindu-se fără îndoială la el însuşi, cînd spune că „nimeni nu p<tate fi criticat pentru faptul că el se găseşte dincolo de opinia
lui, care era mai puţin întreagă şi mai rea decît opinia formată pe urmă,
după o mai bună informaţie şi după o viaţă mai plină de experienţă" 28 •
Deosebirea de idei îşi are însă cauza principală fără îndoială, în însăşi
concepţia idealistă.

Un alt aspect al scrisului marelui

învăţat,

aspect care constituie o comacela cu privire
deosebire între
un articol şi o carte. In cazul dintîi socotea a fi suficient să se pună problema într-un chip limpede şi să se ajungă la o concluzie cuminte. In cel
de al doilea caz, pretenţiile sînt mai mari, exigenţele sporite. Unei cărţi
i se cere o arhitectură în care să poţi urmări ideea dominantă, o arhitectură asemenea unui oraş cu străzi, cu bulevarde, cu pieţe şi cu centru:!!J_
Dar orice scriere istorică, mai mică sau mai mare, trebuie să cuprindă în
chip necesar patru elemente: material, critică, organizare şi stil. Cele două
dintîi garantează soliditatea şi adevărul, celelalte frumuseţea 30 • Sînt de
fapt cerinţele primordiale pentru a reuşi a zugrăvi viaţa societăţii şi nu
a descrie o serie de acţiuni mecanice. ,.Poezia simţirii•• şi ,.poezia stilului•'
caracterizează cele mai trainice opere istorice, ca rezultat al contopirii autorului cu subiectul, al bogăţiei lexicului şi al simţului pentru sunetul
frazei. Nicolae Iorga a aplicat, cu mult succes, de multe ori, şi acest deziderat. El a lăsat pagini demne de a figura la loc de cinste în cea mai pretenţioasă antologie literară. Stilul său, adeseori, e de o originalitate remarcabilă: viguros, nervos, cu întorsături de fraze neobişnuite, uneori capricioase. Limba sa e de o coloratură şi bogăţie deosebite, în care arhaismele,
provincialismele şi neologismele se împletesc în chip armonios, atrăgînd şi
captivînd prin plasticitate, frumuseţe şi originalitate.
Opera lui Nicolae Iorga este plină de noutăţi, de idei şi caracterizări
originale, bazate pe o informaţie copleşitoare, uneori pînă la cele mai mici
amănunte. extrase din imensitatea de documente şi alte categorii de izvoare. cercetate personal sau scoase din nou la lumină din publicaţii uitate,
obţinînd, astfel şi acestea valoarea ineditului. Un istoric al culturii care se
aseamănă în multe privinţe cu Nicolae Iorga, prin cultura sa enciclopedică,
prin originalitatea ideilor şi interpretărilor, George Călinescu, a formulat
o caracterizare ce cuprinde un adevăr incontestabil, afirmînd că „nu este
cu putinţă să-ţi alegi un domeniu oricît de îngust şi umbrit din istoria
românească, fără să constaţi că Nicolae Iorga a trecut pe acolo şi a tratat
ponentă însemnată a personalităţii şi concepţiei sale, este
la calităţile ce se pretind unei opere istorice. Iorga făcea

28 Adevăr şi greşală în scrierea istoriei, în Generalităţi ... , p.
29 Romantism şi naţionalism în istoriografia românească,

p. 186-187.

° Frumuseţea în scrierea istoriei, în Generalităţi . .. , p. 41.
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tema în fundamentele ei" 31 • Iar A. D. Xenopol, răspunzind cuvintării lui
Iorga de intrare la Academie, cînd acesta avea doar 40 de ani, se întreba;
,,Cum a putut un creer să conceapă atîtea lucruri şi o mînă să le scrie?"
Răspunsul la această întrebare plină de nedumerire se găseşte, fără îndoială în calităţile excepţionale ale lui Nicolae Iorga, în munca sa titanică, în căutările febrile. Raportate la imensul material cercetat, studiat
şi valorificat, erorile de amănunt ale lui Iorga sînt foarte puţine, iar cele
de interpretare, chiar dacă nu rezistă totdeauna unei critici ştiinţifice, sînt
pline de sugestii şi caracterizări deschizătoare de drumuri şi orizonturi.
ŞT.

31
reşti,
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Istoria literaturii române din cele mai vechi timpu1'i şi pină în prezent, Bucu1942.
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DIE HISTORISCHE AUFFASSUNG N. IORGAS
(Zusammenfassung)
Es werden die vielseitigen und verschiedenartigen Interessengebiete von Nicolae
Iorga angedeutet und dann seine zusammenfassenden Darstellungen und Untersuchungen theoretischen Inhalts gepruft, um auf diese Weise die beherrschenden
Me:-kmale herauszuarbeiten, die seine Geschichtsauffassung kennzeichnen.
In seinen Darstellungen der rumanischen Geschichte (Geschichte des rumănischen
Volkes) und der Weltgeschichte (Essai de synthese de l'histoire de l'humanite), wie
auch in der Einleitung zu dem Werk das eine Historiologie der Menschheit werden
sollte, wendet sich Iorga gegen eine streng chronologische Darstellung der Ereignisse
und ihre Unterteilung in Facher. Er vertritt die Notwendigkeit ihrer Anordnung nach
<lern Gesichtspunkt, wie sie am besten die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft erkennen lassen.
In den Darstellungen der rumanischen Geschichte verfolgte Iorga zwei Leiti.:cdanken: ihre Eingliederung in die Weltgeschichte (vgl. vor aliem die Arbeit La
place des Roumains dans l'histoire universelle) und der Nachweis der Einheit der
( i..:-schichte des rumanischen Volkes (die in allen seinen Zusamrnenfassungen und vor
alk•m in der Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria und in Neamul românesc în
Ardeal şi Ţara Ungurească aufgezeigt wird).
Innerhalb der historiographischen Schulen wird das Schaffen von Nicolae Iorga
dem Positivismus zugewiesen, der in Europa in der zweiten Halfte des 19. Jhs.
herrschte. Es werden die kennzeichnenden Merkrnale der verschiedenen Richtungen
und die Entwicklung des Positivismus von seinern Beginn an behandelt und dann im
einzelnen die Auffassung und Tatigkeit von Nicolae Iorga untersucht: seine
Ablehnung der Romantik und seine offen bekannte Hinwendung zu einer neuen
Forschungsmethode; die Anerkennung von ahnlichen und Parallelentwicklungen, von
Wiederholungen, die die Historiologie bilden; die Notwendigkeit einer umfassenden
und einheitlichen Gcschic-hte, in dcr alle Erscheinungen sich verketten und mit,einander verschmelzen; die Bedeutum.(, die den wirtschaftlichen und rnateriellen
Faktoren nebe:i den kulturcllcn und moralischen Werten zukommt; die Rolle der
Volksmassen, ohne aber die Bcdcut ung der Persănlichkeit zu unterschatzen; eine
Uberschatzung der geistigen Krafte in der Entwicklung der Mcnschheit, wodurch
auch seine idealistische, dem Materialismus entgegengesetzte Einstellung bedingt
wird, seine Forderung nac-h dem harmonischen Aufbau eines Geschichtswerkes, eine
gefallige Form und ein anziehender Stil u.s.w.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE 1N REGIUNILE
MUREŞ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ ŞI CLUJ

Prima redactare a acestui articol a fost făcută în 1952, sub forma unor
note informative trimise Institutului de istorie din Cluj, pentru Repertoriul Arheologic al României. Majoritatea aşezărilor ce se vor aminti erau,
la acea dată, inedite sau menţionate doar de Repertoriul lui M. Roşka, fără
a fi fost cercetate. De atunci, unele staţiuni au făcut obiectul săpăturilor
arheologice, altele au fost menţionate în literatura de specialitate. Materialele recoltate au fost donate în 1958 de autor Muzeului Regional Tg. Mureş şi l\Iuzeului de Istorie din Cluj.
l. Budiul Mic (r. Tg.

Mureş)

La locul numit „Sălaşul tătarilor" 1 e o silişte medievală, cu materiale
ceramice din sec. XIV-XV. In apropiere se află „Movila tătărească", nesemnalată pînă acum.
2.

Cristeşti

(Cristur, r. Tg.

Mureş)

Cariera de pietriş de pe terasa din spatele gării Cristeşti a secţionat în
1954 un bordei aparţinînd culturii Coţofeni. Bordeiul era adîncit la 1,20 m.
In cuprinsul lui au ieşit la iveală: oase de animale, cărbuni, cenuşă şi multe
fragmente ceramice. Printre ele se remarcă un picior de vas, cilindric, de
tradiţie mai veche 2 (fig. 1).
In aceeaşi carieră au apărut, în vara anului 1956, mai multe morminte
din epoca scitică. Inventarul lor, în măsura în care a fost recuperat, a
ajuns în MuzlstCluj3 şi în MuzTgM 4•
Un mormînt (inedit) a fost săpat de autorul acestor rînduri. Inventarul
lui, constînd dintr-o ceaşcă fragmentară, se află în MuzTgM. Craniul sche1

M. Roska, Erdely regeszeti repert6riuma, I, Oskor, Cluj, 1942, p. 103 (în cele ce

urmează,

ErdRep).

2

Materialele în MuzistCluj.
3
I. H. Crişan, în ActMed, 3, 1955-1956, p. 63-64.
" MuzTgM (Muzeul Regional Tg. Mureş); SCIV, IX, 1958, p. 144; E. Zrinyi, Szkita
temetkezes Maroskereszturon (manuscris).
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Fig. 1.

Cristeşti.

1-3, cioburi

aparţinînd

culturii

Coţofeni.

letului prezenta o trepanaţie circulară pe temporalul drept. Acelaşi muzeu
a achiziţionat fragmente de oase de mamut culese din depunerile pleistocene ale carierei.
3. Gorneşti (r. Reghin)
In hotarul ,Şura hîrburilor ', aşezare din epoca bronzului5, cu materiale
aparţinînd aşa-zisei „culturi Gorneşti", asemănătoare celor de la Suciul
de Sus6 (fig. 2).
4. Ied (Iedu, r. Tg. Mureş)
Localitatea e menţionată 7 în legătură cu numirile movilelor ,,Cu comoara" şi „Kephag6", precum şi a locului „Moara de la cetatea de tină".
5

6
7

ErdRep, p. 97.
Piesele strînse au fost donate MuzistCluj şi MuzTgM.
ErdRep, p. 113 şi 167.
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Fig. 2.

Gorneşti.

1-21, ceramică din epoca bronzului.
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Movilele arată a fi naturale. La „Moara de la cetatea de tină" s-au cules,
în 1951, fragmente ceramice din prima vîrstă a fierului 8 • Tot atunci s-a
descoperit un mormînt, într-al cărui inventar ceramica de tip scitic, împreună cu un inel de buclă cu capete conice, din bronz, apăreau asociate
cu vase de clară tradiţie Noua-Teiuş 9 •
5. Sîngeorgiu de

Mureş

(r. Tg.

Mureş)

Aşezare de tip Coţofeni, inedită, descoperită în 1951. Aşezarea se află
pe terasa pe care e clădit castelul medieval din Sîngeorgiu. La locul numit
..Capela Mariaffi", învecinat cu hotarul Tg. Mureşului, bogată aşezare df'
tip Coţofeni, descoperită în 1951. In afară de materialul aparţinînd culturii Coţofeni (cioburi şi multe silexuri). s-au adunat de aici cioburi datînd
din sec. XIV 10 (fig. 3). Aşezarea se află pe un promontoriu cu pante abrupte, oferind o largă vizibilitate în susul şi josul văii Mureşului. Mai nou,
în aşezare s-au făcut cercetări sub auspiciile muzeului din Tg. Mureş 11 .

6. Tg.

Mureş

In anii 1951-1952 au fost depistate în raza oraşului Tg. Mureş cîteva
puncte de interes arheologic.
a) ,.Fabrica veche de cărămizi". Lutăriile vechii fabrici de cărămizi din
spatele clinicilor Institutului medico-farmaceutic au distrus, în parte, o
aşezare de pe a doua terasă a Mureşului, din care au fost strînse cioburi
hallstattiene, Latene, sec. IV-VI şi de factură slavă tîrzie 12 (fig. 4).
b) ,.Dimbul Pietros". E o terasă ce se ridică în apropierea gării din Tg.
Mureş. In noiembrie 1951, cu ocazia unor lucrări de canalizare, au apărut
trei vase mari bitronconice, unul întreg şi două fragmentare, de tip aşa-zis
,.scitic'". In vasul întreg s-au aflat oase umane calcinate. Toate trei vasele
au fost găsite împreună, făcînd parte. probabil, din inventarul unui mormînt13.
c) De pe teritoriul cet;lţii medievale a Tg. Mureşului s-au adunat fragmente ceramice din prima epocă a fierului1". In toamna anului 1951, cu
ocazia renovării unui contrafort al vechii biserici din cetate, a ieşit la
iveală o lespede cu inscripţie funerară romană 15 ce fusese zidită la baza
contrafortului.
d) ,,Cotitura <limbului" este o altă terasă care se ridică tot în apropierea
gării Tg. Mureş. La poalele ei şerpuieşte ,,Drumul Budiului". Spre sud
terasa e delimitată de o viitură adîncă, urmă a unui vechi pîrîu, azi secat.
Spre est se leagă de terasa „Dîmbul pietros".
8

Donate MuzTgM.
Cf. N. Vlassa, în Apulum, IV, 1961, p. 38.
10 Donate MuzTgM.
11
Cf. SC/V, IX, 1, 1958, p. 142.
12
Donate MuzTgM. Vezi şi SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 675.
13
Intrate în colecţia şcolii elementare nr. 1 din Tg. Mureş.
14 Donate MuzTgM.
15
Publicată în ActaMN, I, 1964, p. 192, fig. 7.
!J
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Fig, 3. Sîngeorgiu de Mureş. 1-5, cioburi din sec. XIV; 6-23,
cultura Coţofeni.
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Se pare că a1c1 s-au succedat
locuiri din mai multe epoci, începînd cu neoliticul. In 1952, cu
ocazia săpării unor şanţuri , au
ieşit la iveală cîteva dăltiţe de
piatră lustruite, lame de silex şi
aşc hii de iaspis fragmente ceramice neolitice şi din epoca bronzului (cultura Wietenberg) , din
Latene-ul dacic, ornamentate cu
brîuri alveolate şi butoni, fusaiole un disc de lut cu ornamente
incizate etc. 16 . Cu t oate că s-a
să pat în unele locuri pînă la
2 50 m adîncime nu s-a atins solul viu.
7. Cucerdea (r. Tî rnăveni)
M. Pe trescu-Dîmboviţa publică de aici o monedă mesamFig. 4. Tg. Mu r eş (fabrica eche de cărămizi).
briotă găsită pe ,Dealul Pode1-3. cioburi de factură slavă tîrzie.
iului unde semnalează şi o aş ezare Latene 17 .
Tot pe ,.Dealul Podeiului' în . ia lui Turcu" la circa 300 m vest sud- est de gara Cipău se află o mod estă aşezare de tip Coţofeni 1 B. In 1961
s-au deschis aici două cariere de nisip apărînd un cuptor boltit, din lut,
în cuprinsul căruia s-a aflat multă ceramică Coţofeni şi cenuşă. In apropierea cuptorului s-au găsit două morminte cu scheletul chircit, fără inventar, ambele în strat de cultură Coţofeni. De asemenea, a apărut şi un
bordei hallstattian.
Deasupra fermei zootehnice a Gostatului-Cipău, pe prelungirea terasei
Dealul Podeiului" se află o întinsă aşezare hallstattiană , cu extrem de
abundente resturi ceramice la suprafaţă . Arăturile cu tractorul au scos la
iveală deranjîndu-le, vestigiile unui cimitir de incineraţie în ur ne, hallstattian19.
8.

Căneşti

(r.

Tîrnăveni)

In prim ăvara anului 1951 desţelenindu-se o bucată de pămînt în hotarul
,Jn vii", s-a dat de următoarele obiecte: tîrnăcop de cupru cu braţele „în
cruce", lung de 31 cm, conservare bună , patină verzuie ; daltă de cupru.
16
17

Materialele donate MuzTgM.
M. Petrescu-Dîmbov iţa, Manete autonome din Mesambria. pe tieritoriuL R..P.R..
în SCŞiaşi, II, 1-2, 1951.
18 Materialele donate MuzTgM.
19

Idem.
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lungă
formă

de 14,5 cm, lată de 0,75-2,50 cm, conservare excelentă; bucată inde metal (pare să fie cupru nativ).
La numai citeva zile de la data acestei descoperiri s-a găsit tot acolo o
oală de lut cu 232 monede medievale de argint. ln majoritatea lor monedele provin de la Gabriel Bethlen şi Sigismund Bathori.
9. Ozd (corn.

Bichiş,

r.

Luduş)

ln colecţia şcolii elementare din Ozd se află următoarele piese: microlite
geometrice, de forme triunghiulare, trapezoidale, în formă de felie de
portocală etc .. din cel mai frumos opal alburiu: topor-calapod, lung de
17 cm, lat de 5 cm, cu tăişul ştirbit; fusaiolă (sau mărgea mare) din os;
pisălog de piatră, tronconic; jumătatea unui sceptru sferic, perforat, din
serpentină: fragmente de vase, aparţinînd culturilor: Coţofeni, Wietenberg
şi epocii migraţiilor, precum şi fragmentul unei ţigle romane cu ştampila
CIVB.
în posesia unui învăţător se află: cap de statuetă feminină, din teracotă,
înfăţişînd o divinitate egipteană (Isis?), lucrare din epoca romană; denar
de argint al lui Antoninus Pius.
Toate obiectele au fost găsite în hotarul comunei Ozd şi aduse de copii
la şcoală. Pe terasa din spatele castelului din sat am aflat şi noi un fragment de ţiglă romană, cu ştampila CIVB incomplet păstrată (donată
MuzTgM).
10. Bogata de

Mureş

(r.

Luduş)

Comuna e bine cunoscută repertoriului lui Roska, care semnalează de
aci mai multe descoperiri izolate şi citeva staţiuni arheologice. Obiectele
descoperite au intrat în diferite colecţii publice şi particulare 20 • ln anul
1943 s-au efectuat săpături şi sondaje în mai multe puncte din hotarul
comunei 21.
La locul numit „Dîlma bisericii", în vatra satului, se află o staţiune
inedită. La poalele promontoriului pe care se află această staţiune curge
Mureşul, ale cărui ape rup mereu din malul înalt. ln surpăturile malului
se văd pete mari de cenuşă şi apar cioburi hallstattiene şi feudale (sec.
XI-XIV) 22 (fig. 5).
în mai multe puncte din sat, cu ocazia săpării şanţurilor pentru conductele de gaz metan, au apărut cioburi hallstattiene23 •
11.

Cătunul

Sf. Gheorghe (satul

Cipău,

corn. Iernut, r.

Luduş)

a) La locul numit „Pe şes", se află o bogată aşezare identificată în 1952'
în parte, de Mureş. Stratul de cultură atinge adîncimea de

şi erodată,
20
21
22
23

ErdRep, p. 157-158.
D. Berciu-1. Berciu, în Apulum, II, 1943-1945, p. 2-21.
Materialele strînse au fost donate MuzTgM.
Donate MuzTgM.
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Fig. 5. Bogata de

for

. .....

, .,Dîlma bi ericii". 1 - 5, cioburi medievale.

2 50 m şi în unele locuri chiar mai mult. Apar materiale hallstattiene,
dacice, romane din sec. V-VI VII, slave tîrzii (sec. XI-XII) şi feudale
(sec. XIII-X 1) 24 (fig. 6). Ulterior în aşezare s-au efectuat sondaje în
cadrul lucrărilor şantierului arheologic Moreşti25 .
b) La locul numit La biserică", la circa 200-250 m de aşezarea „Pe
·es" apar fragmente ceramice Coţofeni şi Wietenberg. Lucrări de fundaţie
au distrus rămăşiţele unei biserici medievale şi multe din mormintele
unui cimitir din sec. XI-XVI. In mormintele mai vechi au apărut inele
de tîmplă cu capul în formă de S", aplici, garnituri etc.26 In 1954 s-a
executat şi aici un sondaj 27 .
c) In apropierea podului plutitor de pe Mureş, ce face trecerea spre comuna Iernut, se ridică o terasă cu numele , După coşuri". Aici apar fragmente ceramice din epoca bronzului. Unele cioburi se aseamănă celor gă 
site la GorneştC (fig. 7). Aşezarea e inedită.
12.

Cheţani

(r.

Luduş)

In carierele de nisip
1928,

două

frumoase

şi pietriş

căni

dintre Cheţani şi Glig oreşti s-au găsit, în
de lut ornamentate, din epoca tîrzie a bronzului.

24
25

Idem.
Cf. SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 661-662, 671; Materiale, IV, 1957, p. 185; .K. Horedt,
Untersuchungen zur Frilhgeschichte Siebenbilrgens, Bucureşti, 1958, p. ~3.
26
27
28

Unele piese salvate au fost donate MuzTgM, altele MuzistCluj.
Cf. Materiale, IV, 1957, p. 185.
Donate MuzTgM şi MuzistCluj.
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Fig. 6. Cătunul Sf. Gh eorghe, ,,Pe şes". 1 -2, cioburi hallstattiene; 3-7, d acice ; 8-17,
24-25, 34, romane; 23, sec. V-VI ; 26-27, sec. VII; 28-32, de factură slavă tîrzie;
18- 22, 33, feudale .

Piesele făceau parte, probabil, din inventarul unui m ormînt. Descoperitorul lor le-a păstrat timp de mai mulţi ani. Ele au fost achiziţionate şi se
află în colecţiile MuzTgM.
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Fig.7.

13.

Cătunul

Cipău

(r.

f. Gheorghe,

.,După coşuri".

1-13, cioburi din epoca bronzului.

Ludu ş)

a) Pe teritoriul îngrăşătoriei Cipău se află o aşezare neolitică de tip
In ultimii ani lucrări de canalizare au scos de aici , în mai multe rînduri, diferite materiale precum şi un mormînt aparţinînd acestei culturi29 •
Au apărut, de asemenea, cioburi aparţinînd culturii ceramicii liniare cu
,,capete de note muzicale"30.
b) In imediată apropiere se află un mic mamelon pe care s-a executat
un sondaj în vara anului 1957. Au apărut fragmente ceramice aparţinînd
culturilor: Criş , Coţofeni , Wietenberg, epocii hallstattiene şi Latene-ului 31 •
c) In împrejurimile gării Cipău se află un întins cimitir din epoca prescitică şi scitică, cu morminte plane şi tumulare. Unele materiale apăruCriş .

N. Vlassa, Cultura Criş în Transilvania, în ActaMN, III.
Ibidem; vezi ş i N. Vlassa, Cultura ceramicii liniare în Transilvania, în SCIV,
X, 2, 1959, p . 239-245. Materialele au fost donate MuzTgM, parte din ele MuzlstCluj.
31 Materialele în MuzlstCluj. Cf. şi Materiale, VI, 1959, p. 448-450.
29
30
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seră aici între anii 1907-1915. Mai nou, deschiderea unor vaste cariere
de nisip în jurul gării, între anii 1954-1955, a dus la apariţia mai multor
morminte scitice 32 • Inventarul unuia dintre mormintele descoperite
(M. VIII) a fost achiziţionat de Muz. Tg. M. 33 • Lucrările de excavaţie a nisipului au secţionat şi două bordeie aparţinînd culturii Coţofeni şi au scos
la iveală materiale din prima vîrstă a fierului.
_
ln vara anului 1955 s-a efectuat aici şi un sondaj, în cadrul lucrărilor
şantierului arheologic Moreşti34 .
d) Imediat spre est de gara Cipău, pe terenul „Gostatului", se află mai
multe curgane, dintre care unele de dimensiuni impresionante (peste 60 m
diametru). Printr-unul s-a trasat, în vara anului 1955, o secţiune de control, adîncită pînă la 4,50 m. La fundul secţiunii au apărut fragmente ceramice de factură „scitică". Din cauza instabilităţii solului nisipos săpătura
n-a mai putut fi adîncită. In 1956, o carieră nou deschisă a secţionat o
movilă de dimensiuni mai mici. Au apărut unele construcţii funerare şi
s-au putut culege date în legătură cu sistemul de construire a movilei.
e) La o oarecare depărtare de gară, la punctul „Hidro" de pe malul
Mureşului, lucrări de fundaţii au distrus o altă movilă, din care au ieşit
materiale ceramice de aspect hallstattian 3l"i_
f) Movile mari, izolate, aflate în plin şes, legate de grupul celor de lîngă
gara Cipău, se află şi în hotarul vecin cu al comunelor Ogra (r. Luduş) şi
Iernut (r. Luduş).
g) Cimitirul satului Cipău a distrus, în parte, o aşezare din prima vîrstă
a fierului.
h) In grădinile din jurul şcolii elementare, pe o terasă ridicată lîngă
un braţ mort al Mureşului, faţă-n faţă cu cea pe care se află aşezarea „Pe
şes" de la Cătunul Sf. Gheorghe, se găsesc cioburi aparţinînd culturilor
Coţofeni şi Wietenberg 36 •
i) Drumul roman de pe malul stîng al Mureşului, urmărit între hotarele comunelor Bogata de Mureş şi Ogra. a fost secţionat lingă gara Cipău
de una din carierele de nisip.
j) In toamna anului 1957 într-una din carierele din jurul gării Cipău
au fost găsite urme aparţinînd culturii ceramicii liniare cu „capete de
note muzicale"37.
k) Intre Cipău şi Ogra, pe malul Mureşului, la locul numit „Cipăul
Mic" se află o mică aşezare rurală romană.
1) In hotarul „Gîrle", pe o terasă joasă de lîngă un vechi braţ mlăştinos
al Mureşului, se află o aşezare cu urme de viaţă din mai multe epoci. Sta32 N. Vlassa, în Apulum, IV, 1961, p. 19-49. Tot acolo, întreaga bibliografie privitoare la descoperirile mai vechi.
33
.
Cf. SC/V, VI, 3-4, 1955, p. 858 şi 851, fig. 6/3-4; p. 853, fig. 7/1-8; p. 855,
fig. 9/6. Inventarul celorlalte morminte, precum şi alte materiale apărute aici, în
MuzistCluj.
~ Cf. Materiale, IV, 1957, p. 184-185 şi SC/V, VI, 3-4, 1955, p. 659.
3
·• Donate MuzTgM.
36
37

Idem.

Cf. SC/V, X, 2, 1959, p. 239-245. Materialele în MuzistCluj.
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cu cap de vultur, din sec. VI.

ţiun ea a fost semnalată în vara anului 1952 , cînd s-a deschis aici o carieră
de pie triş. Atunci a apărut un complex ceramic ce poate fi datat în sec. IV
e.n. Staţiunea fiind ameninţată prin înaintarea car ierei, s-au întreprins
sonda je în 1953, în cadr ul lucrărilor şantierului arheologic Moreş ti , care au
dus la descoperir ea unor materiale din sec. V-VI 38 . Cu prilejul supravegherii în continuar e a lucrărilor de la cariera de pietriş au apărut trei
urne de incineraţie cenuş ii , din sec. IV, conţinînd oase calcinate, cenuşă
şi alte obiecte de inventar şi un mormînt de inhumaţie , avînd ca inventar
o cataramă de argint aurit cu cap de vultur, împodobită cu almandine în
montură de aur, din sec. VI 39 (fig. 8). In aceeaşi toamnă un şanţ de canali38 Cf. SCIV, V, 1-2, 1954, p. 220-222.
.
39 Descop eri tă de preot ul P. Barnea din Cipău. Achi ziţionată de autor şi dată, spre
examinare, la MuzistCluj. Rămasă în posesia acestui muzeu şi inclusă în lucrarea

lui M. Rusu, Pontische G1lrtelschnallen mit Adlerkopf (VJ-VIJ. Jh.u.Z.), în Dacia,
N.S., III, 1959, p. 486-489; vezi şi SCJV, VI, 3-4, 1955, p . 671.
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Fig. 9.

Cipău .

Greutate

neolitică

din

piatră.

un bordei de mari dimensiuni , din cuprinsul căruia au
materiale ceramice datate de monedele constantiniene aflate pe
vatra bordeiului. In vara lui 1954 săpăturile de salvare au fost reluate 40 ,
ele continuînd , cu o mai mică amploare, şi în 1955.41 In afară de acestea ,
în răstimpul 1952-1957 au mai apărut , sporadic, urme din . neolitic (cultura Criş) şi epoca hallsta ttiană 42 .
m) Pe teritoriul îngrăşătoriei Cipău , la circa 250 m de „Gîrle" , au ap ă
rut, într-o carieră de nisip, între anii 1953- 1957, 12 morminte de inhumaţie, cu un inventar caracteristic secolelor V-VI , aparţinînd fazei corespun ză toare a aşezări i de la „Gîrle". In 1954 s-au executat aici cîteva sonda je1,3_
n) Intre hotarele comunelor Cipău şi Iernut a fost găsită a greutate d e
piatră, neolitică , cu perforare conică 44 (fig. 9).

zare a

secţionat

apărut

14.

Gligoreşti

(corn. Luncani, r. Turda).

In spatele gării Gligoreşti , la o depărtare de circa 250 m se află un tell
ale cărui dimensiuni aproximative sînt 120 X 85 m, ridicat din cîmpia înconjurătoare care, odinioară , fusese zona de inundaţie a luncii Arieşului.
Pe o porţiune tell-ul a fost atacat de lucrările , astăzi sistate, ale unei
cariere de pietri ş. În malul carierei se poate vedea aproape întregul profil
4o

Cf. SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 658-661, 669-671.
Cf. Materiale, IV, 1957, p. 185.
" 2 Donate MuzTgM. Piesele apărute în 1952 şi în toamna anului 1953 au fost donate
MuzistCluj . Tot aici au intrat şi materialele rezultate din săpăturile din 1953, 1954,
1955.
3
" Cf. SCIV, V, 1-2, 1954, p. 221-222; SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 661, 671; K. Horedt,
op. cit., p . 88. Inventarul cîtorva dintre morminte a fos t donat MuzistCluj .
1,1

,.,.

Donată

MuzTgM.
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transversal al tell-ului, putîndu-se, totodată, culege cioburi din diferite
epoci: neolitice, cultura Coţofeni, hallstattiene, precum şi multe ţigle şi
olane romane, ce apar în partea superioară a profilului~ 5•
15. Iernut (r.

Luduş)

a) Pe spinarea scundă a dealului „Galahegy", la circa 30 m de locul
unde calea ferată întretaie drumul Iernut-Sălcud, pe terenul C.A.P. Iernut, există o întinsă ~ezare aparţinînd fazei tîrzii a bronzului - începutul primei vîrste a fierului. Printre fragmentele ceramice găsite se
află şi două torţi de tipul ,.ansa lunata", din epoca timpurie a bronzului'rn.
b) In hotarul „Rîpasăchi"', pe terasa înaltă de deasupra cotiturii unui
vechi meandru mlăştinos al Mureşului, se află o slabă aşezare hallstattiană'-7.

c) In hotarul ,.Bideşcutul Mic", slabă aşezare hallstattiană 48 •
d) In continuarea părţii de hotar numită „Bideşcutul Mic", la punctul
,.Hulpişti", pe un mic promontoriu, se găseşte o bogată şi întinsă staţiune,
e:u urme arheologice din mai multe epoci'-9• Un colţ al aşezării a fost distrus
de gropile de exploatare a „arinei" (loess lutos). Au apărut cioburi aparţinînd culturii Wietenberg, epocii hallstattiene, un altar anepigraf roman
refolosit încă din antichitate drept piuă (în posesia unui locuitor din Iernut), materiale ceramice din sec. IV şi din sec. V-VI (de tip Moreşti).
Cioburile din sec. IV şi V-VI au apărut în bordeiele secţionate de gropile
lutăriei. Remarcăm totodată că la Hulpişti se află un cimitir de incineraţie aparţinînd culturii Wietenberg, din care a ajuns în MuzlstCluj o urnă
cu oase calcinate, acoperită cu un castron ornamentat cu caneluri, folosit
drept capac (fig. 10) 50 • In stratul de „arină" au apărut măsele de mamut.
e) In hotarul ,.Toţăghi", pe malul Mureşului, cioburi atipice, probabil
hallstattiene.
f) In hotarul ,.Fundu Bedeelor", tot lingă Mureş, cioburi preistorice,
atipice.
g) In hotarul „Cînepişti", aşezare rurală romană, cu urmele unei villa
rustica.
h) Vechiul cimitir al comunei Iernut a distrus, în cea mai mare parte,
o aşezare cu urme aparţinînd culturilor: Coţofeni, Wietenberg, primei epoci
a fierului, Latene-ului şi epocii migraţiilor 51 .
i) In faţa bisericii reformate din comuna Iernut, pe terenul de sport,
fragmente ceramice din sec. V-VP 2•
"
"

5

Materialele donate MuzTgM.

6

Idem.
Idem.
Idem.
Aşezarea a fost pe scurt menţionată în SCIV, VI, 3-4, 1955, p. 672-673.

47
48
49
50

51
52

Restul materialelor amintite au fost dor:ate MuzTc:M.
Materialele donate MuzTgM.
Idem.
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Fig. 10. Iernut,

,.Hulpişti". Urnă cinerară

Wietenberg,

cu castronul-capac.

j) Pe o terasă a Mureşului în grădina şi curtea castelului feudal din
Iernut (actuala şcoală horticolă) au apărut materiale aparţinînd epocii
bronzului, primei vîrste a fierului, epocii migraţiilor (sec. IV-VI), epocii
feudale timpurii (sec. XI- XII), precum şi vremurilor următoare (sec.
XIV-XVIII) (fig. 11). în g rădina din faţa castelului lucrările de canalizare
au deranjat trei morminte chircite de tip Noua-Teiuş . Lîngă fiecare schelet
s-a găsit cîte o ceaşcă tipică, cu două torţi supraînălţate, terminate în
muchie53•
k) În grădina casei din piaţa Lenin nr. 20 din Iernut au apărut fragmente ceramice din sec. X-XI 54 .
16. Lechinţa de Mureş (r. Luduş)
a) în rupturile malului Mureşului de lîngă staţiunea arheologică de la
,,Sălişte" (bine cuno scută, în urma săpăturilor din 1925 55 şi 1951 56) s-a gă53

fost
5"
55
56

Două din aceste ceşti se află în colecţia şcolii horticole din Iernut; a treia a
donată

MuzTgM.
Donate MuzTgM. Menţionate în SCJV, VI, 3-4, 1955, p. 673.
Dorin O. Popescu, Fouilles de Lechinţa-de-Mureş, în Dacia, II, 1925, p . 304-344.
Cf. SCIV, III, 1952, p. 320-327 şi SCJV, VI, 3-4, 1955, p. 674.

3 - Acta Musei Napocensis
https://biblioteca-digitala.ro

N. VLASSA

34

Fig. 11 . Iernut, grădina şcolii horticole. 1, ciob din epoca
bronzului ; 2 - 4, cioburi din epoca feudală timpurie.

sit, în vara anului 1952, un vas mare hallstattian57 (fig. 12) şi un mormînt
de incineraţie în urnă , databil în sec. II e.n. 58 .
b) La punctul , Gostat" (aici s-au întreprins săpături în 1951 şi 1957)
s-a găsit o piatră de rîşniţă romană , circulară 59 (fig. 13).
17. Luduş (r. Luduş)
La punctul ,Abator", s·-a aflat o aşezare din epoca bronzului60 •
18. Cluj

a) Cu ocazia unor lucrări edilitare s-au găsit, în 1953, în
maghiare, la adîncimea de 3,50-4 m , cioburi romane şi două
ştampila cohortei I Alpinorum 61 .
57

faţa Operei
cărămizi cu

Donat MuzTgM.

58 Dat spre publicare lui K.
59 Donată MuzTgM.
60 Cioburile adunate donate

Horedt, op. cit., p. 20-22.

MuzTgM.
Donate MuzistCluj. Amintite de I. I. Russu, în ProblMuz, 1960, p. 223, n. 1 ~
I. Ferenczi, în A kolozsvciri Victor Babeş es Bolyai Egyetem kozlemenyeibol, Tcirsadalomtudomci.nyi sorozat, Cluj, 1956, vol. I, nr. 1-2, p. 167, n. 40; A. Bodor, în
EmlKel, p . 96, 98; vezi şi C. Daicoviciu, Contributi alla storia della Dacia romana
alla luce degli ultimi tre lustri di studi epigrafiei in Romania, extras din Atti del
111 Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1959, p. 195 şi
M. Macrea, în Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 152, n. 40.
61
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de

Mureş, ,.Sălişte".

Vas hallstattian.

Fig. 13.
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de

Mureş, ,.Gostat". Piatră
romană.

de

rîşniţă
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b) Făcîndu-se săpături de fundaţii pe un teren viran, în Bulevardul
Lenin, nr. 6, s-au găsit fragmente de vase romane, prefeudale şi feudale 62 •
Din substrucţiile unor ziduri medievale a apărut o stelă funerară romană63 •
c) Cu ocazia introducerii gazului metan pe străzile Petroşani, Topliţa
şi dr. Petru Groza au apărut ţigle şi fragmente de vase romane şi feudale 64 •
19.

Someşeni

(or. Cluj)

a) ln toamna anului 1952 s-a descoperit un mic cimitir tumular, la Socare a fost semnalat. în 1953, conducerii Inst. Ist. Cluj. ln 1956
şi 1957 s-au întreprins aici săpături sistematice, dovedindu-se că tumulii
datează din sec. VIII-IX 65.
b) In grădinile şcolii şi bisericii din Someşeni s-au găsit fragmente ceramice romane şi feudale.

meşeni.

•
O privire asupra tabelului sinoptic (fig. 14) arată elocvent rolul cercepe teren la depistarea şi verificarea obiectivelor arheologice. ln
teritoriul parcurs (cunoscut, pînă în prezent, doar prin rare şi - de cele
mai multe ori - disparate descoperiri), am reuşit să identificăm sau să
cercetăm nu mai puţin de 132 obiective de interes arheologic (repartizate
pe epoci şi categorii).
Numărul aşezărilor descrise întrece, cu peste 4 ori, cele cunoscute pînă
acum pe acest teritoriu, pe baza repertoriului lui Roska.
Din punct de vedere paleodemografie, remarcăm densitatea aşezărilor
din epoca bronzului şi prima vîrstă a fierului. Cele mai puţine urme se
constată pentru perioada dintre_ sec. VII-IX, deşi aceasta s-ar putea explica şi prin faptul că perieghezele n-au fost exhaustive.
In unele dintre punctele semnalate au fost întreprinse deja, în ultimii
ani, sondaje de verificare şi mici săpături. Ar fi de dorit ca şi în celelalte,
pe măsuri însemnătăţii lor, să se întreprindă săpături.
tărilor

N. VLASSA

62

Donate MuzTgM.
Stela se află în MuzlstCluj.
Donate MuzTgM.
65
M. Macrea, Necropola slavă de la Someşeni, în Materiale, V, 1959, p. 519-525;
Materiale, VI, 1959, p. 515-522; Dacia, N.S., II, 1958, p. 351-370.
li3
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ARCHĂOLOGISCHE FORSCHUNGEN IN DEN
MUREŞ-AUTONOMA MAGHIARA UND

REGIONEN
CLUJ

(Zusammenfassung)
Es werden die Ergebnisse der vom Verfasser in den Jahren 1949-1957 an verschiedenen Orten der Regionen Mureş-Autonomă Maghiară und Cluj durchgefiihrten
Bodenforschungen veroffentlicht.
Es wurden 132 Fundorte festgestellt und ilberpriift. Ihre Einteilung nach Kategoric:.>n und Zeitperioden zeigt die synoptische Tafel (Abb. 14).
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SONDAJE IN VALEA MIJLOCIE A

MUREŞULUI

(Lechinţa, Cristeşti, Războieni-Cetate)

In lucrarea de faţă prezentăm rezultatele săpăturilor şi sondajelor de
salvare făcute în anii 1951, 1956 şi 1960 în trei localităţi diferite, situate pe
cursul mijlociu al Mureşului. Descoperirile aparţin mai multor epoci şi au
fost grupate doar pe baza aşezării lor geografice.

Lechinţa

I.

de

Mureş-Podei

(r. Luduş, reg. Mureş-Autonomă Maghiară)

Şantierul

arheologic „Aşezări slave în regiunea Mureş şi Cluj" al Academiei R.P.R. a inclus în vara anului 1951 în planul său de săpături şi
localitatea Lechinţa de Mureş, unde încă din 1925 s-a descoperit ceramică
de factură slavă. Lechinţa se dovedise a fi una dintre cele mai bogate staţiuni de pe valea Mureşului, în special pentru prima vîrstă a fierului1.
Săpăturile executate în 1951 la locul numit „Sălişte", situat pe malul
drept al Mureşului, în imediata apropiere a cimitirului actual al comunei
Lechinţa, au dovedit existenţa unei aşezări cu bogate urme arheologice,
datînd din mai multe perioade cuprinzînd un interval de timp de două
milenii2.
Pentru a putea stabili conexul mai larg al aşezării de la „Sălişte", s-au
făcut săpături în cîteva puncte din apropiere şi anume pe „Podei" (care
formează obiectul lucrării de faţă) şi în grădina G.A.S. din localitate,. unde
s-a descoperit un cimitir de incineraţie din epoca romană. Cele două morminte dezvelite datează din sec. III e.n. 3•
Locul cunoscut azi sub numele de „Podei" este un promontoriu cu o
poziţie dominantă, terminînd coama dealurilor care se înalţă între valea
Mureşului şi comuna Lechinţa, situat imediat la vest de sat, în apropierea
podului de peste Mureş, la aproximativ 1 km (în linie dreaptă) de „Să
lişte". Privit de jos, Podeiul face impresia unui pisc oarecum izolat (vezi
1
2
3

D. Popescu, Fouilles de Lechinţa-de-Mureş, în Dacia, II, 1925, p. 304-344.
Vezi raportul preliminar în SCIV, III, 1952, p. 320-327.
Ibidem.
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Fig. 1. ,,Podeiul" văzut din lunca
(malul stîng)

CRIŞAN

Mureşului

fig. 1). Faţă de prima terasă a Mureşului pe care este situată aşezarea de
la „Sălişte", ,,Podeiul" are o înălţime de 115 m , iar faţă de nivelul mării
de 400 m. Accesul pe acest promontoriu este posibil numai pe partea lui
de nord şi de vest, pentru că în partea de sud el se termină în, rîpi înalte
foarte prăpă sti oase formate d in gresie ş i argilă. Spre nord-est Podeiul se
leagă de restul dealurilor printr-o şa destul de adîncă.
Platoul superior al Podeiului este destul de larg, uşor înclinat, de formă
aproximativ ovală , măsurînd în lungime cca 100 m, iar în lăţime 40-50 m
(vezi fig . 2). Spre vest este mărginit de terase destul de largi care coboară
pînă în vatra actuală a satului. De pe Podei poţi vedea pînă departe întreaga regiune înconjurătoare , bogata vale a Mureşului , valea Comlodului,
comuna Lechinţa, Iernutul şi altele. Datorită aşezării sale şi a fortificării
naturale, ce-i dă aspectul unei „cetăţui" , Podeiul alcătuieşte un punct stra-tegic de prim ordin. Tocmai datorită acestui fapt şi pe baza relatărilor
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SONDAJE
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50m.

de pe „ Podei"

făcute

de localnici despre existenţa urmelor arheologice s-au iniţiat în
acest loc săpăturile 4 .
Au fost trasate patru secţiuni numerotate I- IV ; tr ei dintr e ele (I- III)
pe platoul superior şi secţiunea IV pe terasa mai mare care coboară spre
vest (fig. 2).
Secţiunile au avut 1- 1 5 m lăţime , iar lungimea după cum urmează:
Secţiunea I= 25 m , secţiunea II= 10 m , secţiunea III= 20 m , iar secţiunea IV= 35 m. Deci în total au fost săpate patru şanţuri în lungime
de 90 m. Adîncimea lor variază între 0,60 şi 1 m.
Observaţii stratigrafice nu s-au putut face, deoarece există un singur
strat de cultură a cărui grosime variază între 0,20 şi 0,60 m, situat iIT).ediat
sub humusul modern gros de 0,10-0 20 m , după care urmează un strat de
stîncă nativă. In afară de cîteva gropi de proiectile făcute în cel de al
doilea război mondial, nu s-a constatat nici o deranjare ulterioară. Intregul platou, precum şi pantele lui sînt folosite astăzi pentru păşunat , fără
să fie cultivat, ceea ce a permis ca stratul de cultură să rămînă nederanjat.
Pînă să se poată face vreo deosebire stratigrafică , materialul arheologicde pe Podei indică trei perioade de locuire aparţinînd culturilor Coţofeni,
Wietenberg şi epocii romane. In marea lui majoritate materialul recoltat
1, Din încredinţarea responsabililor şantierului K. Hored t
au fost conduse de autor în colaborare cu Geza Ferenczi.
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este alcătuit din fragmente ceramice. A fost descoperit un singur vas
roman întreg. Abundenţa ceramicii dovedeşte o intensă locuire a Podeiului mai ales în perioadele Coţofeni şi Wietenberg.
In secţiunile executate n-am reuşit să identificăm nici o locuinţă, probabil datorită caracterului redus al săpăturii. Menţionăm că în secţiu
nea IV resturile arheologice sînt mai puţine decît pe platou, ceea ce dovedeşte că pantele au fost mai slab locuite, deşi nici aici nu lipsesc urmele
materiale ale celor trei epoci amintite.
Urmează să tratăm fiecare dintre perioadele amintite pe baza urmelor
culturii materiale descoperite, a căror separare s-a putut face numai pe
bază tipologică.

Cultura

Coţof eni

Materialul aparţinind acestei culturi, care se plasează din punct de vedere cronologic in perioada de tranziţie către epoca bronzului, este reprezentat prin fragmente ceramice tipice, cuprinzînd formele şi ornamentarea
obişnuită acestei culturi: de aceea renunţăm a cita analogii pentru fiecare
formă şi ornament în parte 5•
Pasta ceramicii Coţofeni de pe Podei este în general fină. fără impurităţi, bine arsă, omogenă în secţiune, de culoare neagră (fig. 3/1, 3,15) şi
roşietică. cu variante intermediare.
Deşi n-am descoperit nici un vas întreg şi n-am putut întregi vreunul,
pe baza fragmentelor culese putem stabili mai multe forme şi anume: vase
mari cu buza evazată, cu profil obişnuit (fig. 3/6, fig. 4/15). Asemenea vase
au torţi late. plasate în punctele de maximă rotunjime (fig. 3/12). Aceeaşi
formă o are un vas de la Lopadea veche, dar de dimensiuni mai mici1;.
Majoritatea fragmentelor provin de la vase de dimensiuni mici, în special
de la ceşti sferice cu buza oblică şi cu o toartă supraînălţată, forma cea
mai tipică a culturii Coţofeni, larg răspîndită în toate aşezările acestei culturi (fig. 3/11,14. fig. 4 6, 21), de obicei lucrată din pastă fină şi bogat
ornamentată 7 . Se mai întîlnesc apoi străchini cu torţi organice bogat ornamentate şi străchini cu torţi (fig. 3/17) 8 •
Tehnica ornamentării foloseşte procedeele specifice culturii Coţofeni şi
anume: incizia, care în general îndeplineşte o funcţie tectonică, formată
din linii şi împunsături succesive. Astfel, se întîlnesc: linii incizate dispuse asimetric pe suprafaţa vasului (fig. 3/1, fig. 4/25) sau pe muchia
buzei (fig. 3, 7,8). Tot din linii incizate se obţine ornamentul în formă de
1

5
Pentru materialul din Transilvania, vezi H. Schroller, Die Stein- und Kupferzeit
Siebenbilrgens, Berlin, 1933, p. 30-38; M. Roska, Die aeneolithischen Funde von der
Gattung Kolozskorpti.d I in Erdely, în KozlCluj I, 1941, p. 44-99; I. Nestor, Der
Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumanien, în BerRGK, 22, 1933, p. 61-68 şi
lstRom, I, 1960, p. 79-82.

6

7
8

H. Schroller, op. cit., pl. 26, 3.
Ibidem, pl. 26, 7-12.
Ibidem, pl. 31, 11.

https://biblioteca-digitala.ro

~DAPBbH~Hi
15~gtt

Fig .. 3. Fragmente ceramice

aparţinînd

culturii

https://biblioteca-digitala.ro

Coţofeni

Fig. 4. Obiecte de lut ars

şi

fragmente ceramice

aparţinînd

https://biblioteca-digitala.ro

culturii

Coţofeni.

SĂPĂTURI ŞI

45

SONDAJE

„ace de brad" (fig. 3/13) sau romburi (fig. 3/2,16). O altă înfăţişare primesc
liniile incizate cînd în interiorul şănţuleţelor se găsesc împunsături succesive făcute cu un instrument ascuţit (,.Furchenstich" sau „Stichkanaltechnik'·). Un alt procedeu este ştampilarea. aplicată fie pe corpul vasului,
fie pe buză (fig. 3/3, 15. fig. 4/15, 18, 19, 22), făcută cu un instrument dinţat, producînd împunsături prizmatice sau triunghiulare dispuse în şiruri,
benzi sau zone mai largi (fig. 3/11, 14, fig. 4. 4. 6, 21).
Dintre ornamentele în relief se întrebuinţează aplicarea unor bobiţe de
lut aplatizate, mai mari sau mai mici, dînd aşa numitul ornament în formă
de .,boabe de linte'·. aplicat pe un fond de linii incizate, plasate fiind
simetric, în şiruri sau la voia întîmplării. Acest element se aplică la
ornamentarea suprafeţei buzei ori la ornamentarea acelor părţi ale vasului care în structura lui tectonică urmează să fie subliniate în mod deosebit. Făcînd parte oarecum tot din ornamentarea în relief. trebuiesc amintite şi cîteva pseudotorţi de vase în genul unor proeminenţe, pornind din
corpul vasului ca o prelungire a lui (fig. 4/10, 16). Trebuie să menţionăm
un fragment de toartă lată, ornamentată cu grupuri de cîte trei liniuţe
incizate, care are în interior un ic menit să facă unirea cu corpul vasului
(fig. 3/ 17).
Materialul Coţofeni de pe Podei confirmă încă odată teza după care
ceramica cu împunsături succesive nu poate fi separată de cultura Coţo
feni. După cum am arătat aici se întîlnesc ambele sisteme de ornamentare: boabele de linte şi împunsăturile succesive. Aspectul de împunsături
succesive pare să reprezinte o fază mai tîrzie a culturii Coţofeni!l.

Cultura Wietenberg
Ceramica se poate împărţi în două grupe şi anume: ceramica grosieră,
cu decor în relief şi ceramică mai fină bogat ornamentată, în cea mai mare
parte prin incizie.
Prima categorie are multe impurităţi, arderea este incompletă, neunitară, iar culoarea fragmentelor descoperite variază de la negru la cenuşiu
roşietic. Cea mai mare parte a fragmentelor noastre provin de la vase cu
pereţii groşi şi de dimensiuni mari. Pe unele fragmente apare un strat
subţire de slip castaniu. lustruit.
·
Ornamentarea acestei grupe ceramice constă în cea mai mare parte din
brîuri în relief cu alveole aplicate, în general, imediat sub buză (fig. 5/5,
13, 17; 6/18). La unele fragmente se întîlnesc brîuri în relief prevăzute cu
liniuţe incizate (fig. 7/3). Un alt element decorativ îl alcătuieşte proeminenţa, uneori rotundă, în forma unui buton aplicat pe corpul vasului la
mică distanţă sub buză 10 (fig. 5/14) sau în forma unui mic con, prevăzut
uneori cu cîte o alveolă (fig. 5/15). La unele fragmente chiar muchia buzei
Cf. I. Nestor, în JstRom, I, p. 99.
Ornament, frecvent întîlnit şi în cultura Schneckenberg, A. Prox, Die Schneckenbergkultur, Braşov, 1941, pl. XV, 1-2.
!l
10
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este ornamentată cu un şir de alveole (fig. 5/15). Un alt ornament întîlnit
pe fragmentele ceramice descoperite pe Podei este şirul de ştampile triunghiulare incizate, care se aplică pe muchia buzei, iar în unele cazuri şi
pe suprafaţa internă a acesteia (fig. 6/18).
In alte aşezări aparţinînd culturii Wietenberg din Transilvania. cum ar
fi cea de la Bogata, se cunosc materiale identice 11 • _
Formele se pot reconstitui după buzele descoperite şi anume: oale
simple (fig. 5/5,15), apoi vase în formă de clopot cu contur destul de puţin
profilat şi deschizătura largă. Unele vase aparţinînd acestei categorii ceramice au avut şi toarte (fig. 5/17) 12 •
Ceramica fină este mai numeroasă şi mai reprezentativă, uşor de recunoscut prin pastă şi motive ornamentale, de culoare neagră-cenuşie şi
roşietică, în general bine arsă şi acoperită în majoritatea cazurilor cu un
slip lustruit.
Tehnica ornamentării utilizează bine cunoscute procedee: incizia simplă
sau adîncită, ştampilarea făcută cu un instrument triunghiular, prizmatic
sau rotund, nelipsind nici tehnica încrustaţiei cu materie albă.
Afară de incizie, ştampilare şi încrustaţie, găsim caneluri lustruite. Trebuie să remarcăm apoi persistenţa inciziunii cu .,împunsături succesive"
(,,Furchenstich") 13, utilizată la realizarea motivului spiralic sau a altor
ornamente (fig. 5/10, 21 6/1).
Prin tehnicile amintite se realizează o mulţime de motive ornamentale
care dau frumuseţea şi eleganţa ceramicii Wietenberg ca: benzi haşurate
sau alcătuite din puncte, liniuţe sau triunghiuri incizate, romburi realizate din liniuţe incizate sau din puncte (fig. 5/19), cercuri care
au în interior cîte o cruce (fig. 7/17). Motivul cel mai frecvent este
meandrul punctat şi derivatele lui, întotdeauna încrustat cu culoare albă,
realizat şi prin liniuţe incizate (fig. 6/8). Un alt motiv decorativ des întîlnit este spirala, sub diferite aspecte, fie ca spirală simplă, fie ca spirală
continuă. Spirala continuă este alcătuită de obicei din trei linii (fig. 6/1).
Un alt motiv ornamental frecvent întîlnit este alcătuit din caneluri,
aşezate de obicei pe diametrul maxim al vasului (fig. 5/12, 6/16), sau
uneori în asociere cu benzi de linii incizate (fig. 5/7) ori spirale canelate
împreună cu cercuri ştampilate (fig. 7/19).
Imprimările triunghiulare sînt dispuse în linii (fig. 7/16) sau în benzi
(fig. 5/2, 5/10), alternînd cu benzi de linii incizate (fig. 5/4). Se întîlnesc
apoi cercuri mici făcute cu un instrument cilindric, gol în interior, formînd
linii care se aplică pe corpul vasului sau pe buză (fig. 5/3,11) sau pot alcătui benzi ce sînt delimitate prin linii incizate (fig. 7/10). Cercurile uneori
se asociază cu benzi sau romburi făcute din linii haşurate (fig. 6/4,6).
Marea majoritate a cercurilor au fost incrustate cu materie albă (fig. 7/19).
D. şi I. Berciu, în Apulum, II, 1943-1945, p. 5-7, fig. 4.
Un fragment asemănător a fost descoperit în aşezarea de la Sf. Gheorghe,
Bedehaza, în stratul Wietenberg, K. Horedt, Materiale, II, p. 18, fig. 10, 13.
13
Acelaşi lucru s-a constatat în necropola de incineraţie Wietenberg de la Bistriţa, vezi I. H. Crişan şi Şt. Dănilă în Materiale, VII, p. 145-150.
11

12
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Din fragmentele descoperite putem stabili existenţa cîtorva forme bine
cunoscute în cultura Wietenberg, ca: străchini în formă de petale cu patru
colţuri la buză, iar corpul vasului în formă de caliciu (fig. 6/4, 9, 11) 14 •
Se întîlnesc apoi ceşti elegant conturate, cu sau fără toarte şi de dimensiuni diferite (fig. 5/1.7,12; 6/3,6,13,16; 7/1.2,4,5,12.14.15,18). Cele mai multe
fragmente aparţinînd ceştilor sînt ornamentate. Nu lipsesc însă exemplarele neornamentate (fig. 6,'14,17: 7/18).
In afară de formele obişnuite şi frecvente, pe .. Podei" s-a descoperit şi
un fragment destul de rar întîlnit în cultura Wietenberg şi anume un fragment bogat ornamentat, dintr-un car votiv constituind una dintre cele mai
interesante piese de acest fel descoperite pe teritoriul Transilvaniei (fig.
7; 17). Fragmentul păstrat se termină printr-o protomă în formă de cap
de capră sau bovideu naturalist redat 1".
Fragmente asemănătoare au fost descoperite în aşezarea care a dat numele culturii WietenberglG şi la Bogata unde. după părerea noastră, fragmentul terminat într-un buton turtit de aspectul unui cap de animal trebuie atribuit aceleeaşi forme 1i_
Pe lingă fragmentele ceramice s-au descoperit şi alte obiecte făcute din
piatră sau din lut ars. aparţinînd culturii Wietenberg şi anume: un fragment de topor de piatră, trei fusaiole. două greutăţi, un suL toate confecţionate din lut ars.
Fragmentul de topor (fig. 8 10) este confecţionat din amfibolit (rocă
metamorfică), de culoare cenuşiu-negricioasă, bine lustruit. El aparţine
unui topor de luptă care imită topoarele de bronz. Cea mai apropiată
dintre analogii ni se pare a fi exemplarul descoperit tot pe teritoriul Transilvaniei, la Breţcu 1 H. Fiind vorba de o formă mai evoluată, care imită
piesele de metal, este de atribuit culturii Wietenberg şi nu culturii Coţo
feni căreia ar fi natural să-i aparţină topoare de piatră. In spijinul atribuirii toporului de piatră culturii Wietenberg cităm faptul că topoarele
culturii Coţofeni sînt mult mai simple, aproximativ triunghiulare, pe cînd
toporul nostru, cum am arătat, este mult mai evoluat, imitînd formele de
metal.
Cele trei fusaiole de lut ars reprezintă trei forme deosebite, a căror încadrare cronologică este greu de făcut, deoarece ele sînt piese întîlnite
atît în cultura Coţofeni cit şi în cultura Wietenberg. Prima formă este
bitronconică aplatizată (fig. 4/9), întîlnită în cultura Coţofeni din Transilvania, de ex. la Cacova, corn. Măgina. r. Aiud, reg. Cluj sau la Ighiel rn.
1

Vezi H. Schroller, op. cit., pl. 9, 6; D. şi I. Berciu în Apulum, II, p. 13, fig. 8, 2,
fig. 10, 1-6; K. Horedt, în Materiale, II, fig. 10, 1, 2, 6.
15
I. B6na, Clay models of Bronze Age Waggons and Wheels in the Middle Danube
Basin, în ActaArchBp., XII, 1960, p. 83-111.
16
H. Schroller, op. cit., pl. 9, 6, pl. 11, 10.
17 D. şi I. Berciu, op. cit., fig. 9, 9; 12, 2; un fragment de vas terminat într-un cap
de cerb a fost descoperit la Miercurea-Ciuc-Jigodin, r. Ciuc, reg. Mureş-Autonomc=
Maghiară, cf. Z. Szekely, în Materiale, V, 1959, p. 243, fig. 2.
18 M. Roska, EmlSzM., fig. 29, 1-3.
19
D. şi I. Berciu, op. cit., fig. 34, 41.
Iii
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Se întîlneşte însă ş1 m aşezări aparţinînd culturii Wietenberg, cum este
cea de la Cetea 20 • A doua formă de fusaiolă (fig. 4/7) are aspectul unui
trunchi de con, fără să fie complet perforată, în genul unui cap de baston.
Asemenea fusaiole sînt frecvente în mediul Wietenberg, de ex. la Bogata 21
sau la Gherla22 .
Cea de a treia fusaiolă are forma unei emisfere şi poartă ca ornamente
mici puncte incizate şi încrustate cu culoare albă (fig. 6/15). Poate tot ca
fusaiolă sau aplică a fost întrebuinţată şi o vertebră de peşte (fig. 8/2),
a cărei prelucrare de către om este evidentă.
Greutăţi de lut ars de formă piramidală (fig. 4/2,3) au fost descoperite
în secţiunea IV şi probabil aparţin culturii Wietenberg. Tot aici a fost
descoperit şi un sul din acelaşi material (fig. 4/5) cu capetele teşite, rotunde
care a putut servi la ţesut, sau ca lustruitor.
Ca şi în cazul culturii Coţofeni. materialele aparţinînd culturii Wietenberg, mai ales cele asupra cărora nu există nici o rezervă, îşi găsesc analogii în descoperirile făcute anterior în Transilvania, mai cu seamă în ma~
terialele provenite din staţiunea care a dat numele culturii 23•
Geneza culturii Wietenberg nu este încă pe deplin elucidată. La formarea
ei au contribuit probabil şi purtătorii culturii Coţofeni 24 • In sprijinul acestei presupuneri există puţine indicii, printre care singurul mai concludent
ar fi continuarea ,.împunsăturilor succesive" folosite în ornamentica
Wietenberg.
Epoca

romană

Deşi. comparativ cu materialele aparţinînd epocilor anterioare, materialele romane sînt mai puţin numeroase, totuşi sînt cele mai importante
din punct de vedere istoric şi arheologic, prin descoperirea unui depozit
de unelte agricole.
Ceramica aparţinătoare epocii romane este lucrată la roată, fie din pastă
bună de culoare roşie şi cenuşie, fie din pastă poroasă numai de culoare
cenuşie (fig. 8/11-19). In secţiunea II s-a descoperit un ulcior întreg de
dimensiuni mici (fig. 8/16). Ulciorul este prevăzut cu două torţi. Baiţul
roşu-închis cu care a fost acoperit vasul, atît în interior cit şi în exterior,
a dispărut aproape complet. Pîntecele ulciorului este mult rotunjit, iar
gîtul scurt. Cele două torţi pornesc imediat de sub buză şi se termină pe
umerii vasului. Fundul este plat. Muchia buzei este uşor rotunjită. Nu are
nici un fel de ornament. Dimensiuni: înălţimea 18,9 cm; diametrul maxim
13 cm; diametrul gurii 7 cm; diametrul fundului 6,4 cm; lăţimea torţilor
1,6 cm; grosimea torţilor 0,9 cm.
20
21
22
23

24

Ibidem, fig. T.3, 27.
Ibidem, fig. 9, 3.
ArchErt., XXIV, 1904, p. 233, fig. 22.
K. Horedt, Die Wietenbergkultur, în Dacia, N.S., IV, p. 107-139.
I. Nestor, în lstRom, I, p. 112.
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Forma acestui vas aminteşte amforele romane, care sînt însă de dimensiuni mai mari. Exemplarele obişnuite în aşezările civile sau militare romane din Transilvania, care au aceleaşi forme şi dimensiuni, au în general
gura mai largă. Un asemenea ulcior, provenit de la Turda, se păstrează
în Muzeul de Istorie Cluj (Inv. nr. I, 496). Din aşezarea de la Cristeşti, din
vecinătatea Lechinţei de Mureş, localitate unde se pare că a existat un
centru de meşteri olari în epoca romană 25 , provine un ulcioraş cu două
torţi, confecţionat tot din pastă roşie, dar şi acesta are gîtul mult mai lung
şi corpul mai mic 26 •
Pentru ceramica romană descoperită pe Podei am citat analogii numai
din aşezarea romană de la Cristeşti, deşi toate formele sînt comune şi obiş
nuite, nefiind vorba de nici o formă sau ornament rar sau neobişnuit în
ceramica provincială romană din Dacia. Analogiile citate pot dovedi strînsa
legătură între materialul roman de la Lechinţa şi cel din aşezarea de la
Cristeşti, unde probabil au fost confecţionate vasele de pe Podei.
In sondajul nostru, pe lîngă ceramica aparţinînd epocii romane, s-au
mai descoperit cîteva obiecte de metal şi anume:
1. Limbă de cataramă (fig. 8/1), din argint aurit27• Probabil făcea parte dintr-o
de centură preţioasă. Este foarte frumos lucrată, cu motive vegetale ajurate. Poleiala de aur nu s-a mai păstrat pe întreaga suprafaţă. Dimensiuni: lungimea 8,2 cm, lăţimea 1,3 cm, grosimea 0,3 cm.
2. Cercel de bronz (fig. 8/5), cu o mărgea de formă sferică confecţionată din pastă
sticloasă, de culoare neagră, ornamentată cu mici ochiuri colorate. Dimensiuni: lungimea 2,5 cm, lăţimea 1,9 cm, diametrul mărgelei 1,6 cm.
3. Fragment de fibulă de fier (fig. 8/8), foarte rău conservată. Fiind vorba doar
de o parte a corpului şi de cîteva spirale ale arcului, este greu de stabilit tipul căreia
îi aparţine. Putem însă presupune că este vorba de una din fibulele obişnuite în
provinciile romane în sec. 11-111 e.n. 28
4. Vîrf de săgeată din fier (fig. 8/7), în formă de frunză aproximativ triunghiulară.
Formă frecventă în armamentul roman?.', întîlnită de altfel şi în aşezarea de la
Cristeşti 30 . Dimensiuni: lungimea 5,6 cm, lăţimea 1,5 cm, grosimea 0,3 cm.
5. Două plăci de lamă subţire de bronz (fig. 8/4,6), dintre care una pare să fi
servit ca înveliş al unui obiect de lemn rotund. Pentru această întrebuinţare pledează
un mic cui de bronz care se mai păstrează ataşat de placă.
6. Placă de bronz în formă de inimă (fig. 8/3), întrebuinţată probabil ca ornament într-un pandantiv, placa fiind prevăzută la extremitatea inferioară cu un
orificiu.
garnitură

Ca şi ceramica, obiectele de metal sînt
epocii romane în Dacia.

obişnuite

în cultura

materială

a

D. Popescu, Cercetări arheologi<'e în Transilvania, în Materiale, II, p. 155.
Ibidem, fig. 97, 5.
Determinarea metalului a fost făcută prin analiză rontgenografică de către
prof. _E. Stoicovici de la Univ. Babeş-Bolyai Cluj. S-a stabilit că valoarea găsită
expenme:,tol pentru constanta reticulară medie 2 şi anume 4,084 A 0
o 001 este
cu puţin mai mare decît a argintului chimic pur 4,0812 + 0,0009 A 0 •
'
28
D: ex. _I.. Kovrig: A c~ciszcirkori _fibu~rik foformrii-Pannoniciban (Die Haupttypen
dei/aise_rzeitlichen_ F~beln in Pannonien), m DissPann, Ser. II, 4, 1937, p. 20, pl. x, 106.
Vezi Paul Comssm, Les armes romaines, Paris, 1926, fig. 110-112.
30
D. Popescu, op. cit., p. 95, 4.
25

26

27

+
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Depozitul de unelte agricole
La capătul de nord al secţiunii I s-a descoperit un depozit de unelte
agricole care constituie una dintre cele mai importante descoperiri făcute
în 1951 pe Podei. Depozitul a format obiectul unui studiu separat31 •

*
Săpăturile executate în 1951 pe ,.Podei" au avut drept scop întregirea
celor de la punctul „Sălişte", pentru a se vedea dacă locuitorii din prima
virstă a fierului de aici sint primii oameni care s-au aşezat în această parte
a văii Mureşului. Datorită descoperirilor de pe ,,Podei" s-a putut stabili
că prima aşezare la Lechinţa nu este cea de la „Sălişte", ci cea de pe
.. Pociei••, care aparţine purtătorilor culturii Coţofeni din perioada de tranziţie spre epoca bronzului. Forma însăşi a terenului a atras desigur pe
oamenii culturii Coţofeni. care se aşează de preferinţă pe înălţimi situate
în apropierea cursurilor de apă. Este probabil ca aşezarea să fi luat naş
tere spre sfirşitul culturii Coţofeni. deoarece se întîlneşte aspectul cera~
mic cu ,,împunsături succesive". Viaţa omenească se continuă în epoca
mijlocie a bronzului, cînd întîlnim bogate urme ale culturii Wietenberg.
Continuarea tehnicii „împunsăturilor succesive" pe ceramica Wietenberg ar fi un indiciu că la formarea ei a contribuit şi cultura Coţofeni.
Dacă prin descoperiri viitoare se va dovedi că cultura Coţofeni (eventual
numai aspectul ei tîrziu, cel cu ..împunsături succesive") a durat pînă spre
sfirşitul bronzului timpuriu, atunci s-ar putea vorbi de o continuitate a
aşezării începînd din faza de trecere spre epoca bronzului. Un indiciu în
acest sens este şi faptul că în multe aşezări din epoca bronzului materialele
Coţofeni se găsesc amestecate cu cele Wietenberg, cum este şi la Lechinţa
Podei.
„Podeiul" este părăsit spre sfîrşitul epocii bronzului, ceea ce arheologic
înseamnă sfirşitul culturii Wietenberg şi începutul celei hallstattiene.
Acum agricultura ia o dezvoltare mult mai mare decît avusese la începutul
epocii. Oamenii caută cele mai fertile locuri şi coboară de pe înălţimi. Aşa
se întimplă şi la Lechinţa, unde „Podeiul" este părăsit pentru ca locuitorii
săi să se aşeze pe prima terasă fluvială a Mureşului, care le oferea un teren
propice pentru agricultură. mult superior solului argilos şi neproductiv al
,.Podeiului".
Aşezarea de pe „Sălişte" este de dimensiuni mai mari decît cea de pe
,,Podei" şi mai bogată în materiale arheologice, ceea ce dovedeşte o creş
tere considerabilă a numărului populaţiei şi o bună stare, datorită practicării agriculturii pe scară largă.

~, I. H. Crişan, Un depozit de unelte descoperit la Lechinţa de Mureş, în SCJV,
XI, 1960, p. 285-301.
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„Podeiul" va mai fi locuit apoi, probabil, pentru puţin timp în epoca
cît se pare este vorba doar de cîteva locuinţe izolate aici
pe această înălţime, pe cînd aşezarea romană propriu-zisă, de dimensiuni
considerabile, se găseşte în vale, în lunca Mureşului, tot la „Sălişte". Depozitul de unelte agricole aparţinînd epocii romane indică prin conţinutu]
său un autohton, ceea ce constituie o nouă dovadă a persistenţei populaţiei
dacice în epoca romană, fapt dovedit de altfel şi în aşezarea de la „Sălişte",
unde împreună cu ceramică de incontestabilă factură romană s-a descoperit o ceaşcă dacică 32 •
romană. După

II.

Cristeşti

(r. Tg.

Mureş,

reg.

Mureş-Autonomă Maghiară).

Institutul de Istorie din Cluj a fost anunţat în luna iunie 1956 ca m
hotarul comunei Cristeşti s-au făcut descoperiri arheologice. Direcţiunea
Institutului a delegat pe autor cu controlarea acestor descoperiri.
Cu ajutorul tov. Ion Boeriu, responsabilul carierei de pietriş din Cristeşti a Trustului VIII Construcţii Tg. Mureş, în zilele de 17-20 iunie
1956, s-a putut cerceta amănunţit locul descoperirilor şi s-a făcut o săpă
tură de salvare. 33
La est de sat, înspre Tg. Mureş, la aproximativ 200-300 m de ultima
casă din Cristeşti, imediat lingă şoseaua naţională (la circa 100-150 m
spre sud) se găseşte un bot de deal care se continuă în cea de a doua terasă
a Mureşului. Botul de deal amintit este numit de către localnici „Lutărie"
sau „Szărcsei tag". De aici sătenii duc lut pentru lipit (cf. fig. 9). Aici era
cariera de pietriş a Trustului VIII Construcţii din Tg. Mureş. Exploatarea
se găsea în plină desfăşurare la data cînd s-au făcut cercetările. Stratul de
pietriş mare (balastru) măsoară aproximativ 6 m înălţime, iar exploatarea
lui se face sistematic şi în cea mai mare parte mecanizat, tăindu-se linii
drepte, încît pereţii carierii servesc cît se poate de bine drept profile.
Din punct de vedere stratigrafic se constată (vezi profilul, fig. 10,2):
Un strat de humus modern gros de 15-20 cm, de culoare neagră, sub
care urmează un strat de pămînt negru-gălbui de 30-40 cm grosime, cu
numeroase urme de locuire constînd din fragmente ceramice, chirpic roşu,
cenuşă şi cărbuni. Pe alocuri din acest strat pornesc gropi de formă ovală,
conţinînd fragmente ceramice şi cenuşă, adîncindu-se în stratul următor.
12
:

Vezi raportul preliminar în SC/V, III, 1952, p. 324 şi I. H. Crişan, Ceaşca
în SCŞCluj, VI, 3-4, 1955, p. 142.
31
Despre descoperirile de la Cristeşti am anunţat Muzeul Regional Tg. Mureş,
din partea căruia a participat la sondajul nostru A. Zrinyi. Materialele descoperite
aici au ajuns în MuzlstCluj şi MuzTgM. Publicăm aici exhaustiv piesele din
MuzlstCluj şi cele păstrate la descoperitor şi ne vom referi doar la descoperirile
făcute ulterior, care sînt de asemenea fortuite şi se păstrează în MuzTgM.

dacică,
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Fig. 10. 1. Profilul mormintului scitic nr. 9.
a peretelui de vest al carierei <ţe pietriş de la

porţiuni

Un asemenea bordei a fost cercetat de N. Vlassa în 1957,

Cristeşti.

Cercetări arheologice

în Regiunile Mureş Autonomă Maghiară şi Cluj, în ActaMN, II, p. 19.
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galbenă ,

lipsit de orice urmă de locuire. Sub stratul de argilă se găseşte
stratul compact de pietriş mare, care măsoară între 2-6 m adîncime.
Sub stratul de pietriş au fost descoperite oase de mamut, din care s-au
păstrat două fragmente de măsea (fig. 11/ 8) măsurînd 9,8 cm lungime,
5,5 cm lăţime şi 5,3 cm grosime.
în stratul al doilea, imediat sub humusul actual, s-au descoperit fragmente ceramice aparţinînd culturii Coţofeni şi d·ouă vase întregi romane
In cadrul acestui strat n-am putut observa nicăieri existenţa unor nivele·
distincte. Fiind vorba de un strat de cultură subţire, fragmentele ceramice sînt amestecate.
Fragment dintr-o ceaşcă (MuzistCluj, inv. nr. IN 8312), roşietic în exterior, cenuînchis în interior, lucrat cu mîna din pastă impură. Este ornamentat cu trei
şiruri de liniuţe paralele incizate (fig. 11/4). Dimensiuni: 7,4X5,7X0,7 cm.

şiu

5

Fig. 11. Materiale ~rovenite din carieră ; 1 - 5 fragmente ceramice aparţinînd culturii Coţo-fem ; 6- 7 vase romane ; 8 fragment din măsea de mamut.
-
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Fragment de vas (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8314) de culoare roşietică în exterior,
deschis în interior. Pastă impură, rău arsă, lucrat cu mîna. Fragmentul este
ornamentat cu o proeminenţă în relief şi cu linii paralele incizate (fig. 11/ 1). Dimensiuni: 5,8X5,3X0, 7 cm.
Fragment de vas (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8316) de culoare cenuşiu-gălbuie, lucrat
cu mina din pastă impură, ornamentat cu linii paralele incizate (fig. 11/2). Dimensiuni 6,1X4,6X0,9 cm.
Toate fragmentele descrise mai sus aparţin culturii Coţofeni, din perioada de
tranziţie spre epoca bronzului. Atit tehnica de confecţionare, formele, cit şi ornamentarea sint specifice acestei culturi3.-•.
Vas mic în formă de pahar (fig. 11,6) cu un picior scund, plin în interior, de
culoare roşie, lucrat cu roata din pastă fină. O bună parte din corp lipseşte.
(MuzlstCluj, inv. nr. IN 8304). Dimensiuni: înălţimea 7,4, diametrul fundului 6,9,
diametrul piciorului 4, inăl\imea piciorului 1,5, grosimea pereţilor 0,5 cm.
Vas mic de forma unei cupe (fig. 11;7) cu picior scurt, gol în interior, de culoare
roşie. A fost acoperit în interior, cit şi în exterior, cu o angobă de culoare roşi~
care astăzi în cea mai mare parte s-a desprins. Este lucrat la roată din pastă fină.
Buza vasului este rotunjită şi imediat sub ea se găseşte un ornament alcătuit din
două linii paralele uşor adîncite (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8303). Dimensiuni: înalţi mea 7,6, diametrul gurii 10,4, diametrul fundului 9,3, diametrul piciorului 5,8, înăl
\imea piciorului 1,5, grosimea pereţilor 0,5 cm.
cenuşiu

ln apropierea celor două vase s-au descoperit şi două monete mici de
.argint, care însă s-au pierdut; foarte probabil monete imperiale romane.
Cele două vase au perfecte analogii în ceramica romană descoperită în
.aceeaşi localitate:l6 şi este foarte probabil ca ele să fi fost conf"'cţionate
chiar la Cristeşti, centru de olari în sec. II-III e.n.
In afară de materialele enumerate pînă acum, pe teritoriul carierei, cu
ocazia exploatării pietrişului, după relatările tov. Ion Boeriu, s-au descoperit opt morminte de inhumaiie. Locul fiecăruia dintre ele a fost notat
de către descoperitor, incit am putut ridica un plan aproximativ (fig. 9) 37 •
Mormintele au fost descoperite la suprafaţa stratului compact de pietriş
sau puţin adîncite în el. Descrierea fiecărui mormînt în parte este făcută
după relatările lui Ion Boeriu, care a supravegheat descoperirea lor adunînd parte din inventarul funerar.
Mormîntul 1 descoperit în ziua de 15 mai 1956 la extremitatea vestică a carierei
conţinea

un schelet bine conservat, aşezat pe spate, cu mîinile întinse de-a lungul
.corpului, orientat est-vest.
impreună cu scheletul s-au descoperit următoarele piese:
1. Vas m?re bitronconic (fig. 121 14) de culoare roşietică, cu suprafaţa lustruită,
lucrat cu nuna din pastă bună, ornamentat cu patru proeminenţe aplatizate aşezate
sub diametrul maxim, pe trunchiul de con inferior (MuzlstCluj, inv. nr. IN, 8318).
Dimensiuni: înălţimea 29, diametrul gurii 14,5, diametrul maxim 22,5, diametrul fundului 12, grosimea pereţilor 0,7 cm.
:i5 Nu cităm analogii pentru fiecare fragment
comune, intîlnite în toate aşeză1·ile Coţofeni din
op. cit., pl. 26-27).
:16 D. Popescu, în Materiale, II, fig. 96, 3, 7.
37
Aceste morminte le-am publicat succint fără
Mormintul scitic de la Saroş-Sonde, în ActMed,
apoi de Z. Szekely, în Materiale, VI, p. 191.

în parte, deoarece ele sînt forme
Transilvania (de ex. H. Schroller,
descrieri amănunţite sau ilustraţii,
3, 1955-56, p. 63-64 şi amintite
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2. Patru vîrfuri de săgeţi din bronz cu cite trei muchii şi spin lateral (fig. 12;5)
găsite lingă şoldul drept. La data descoperirii numărul vîrfurilor de săgeţi a fost
mai mare. Două au ajuns în Muzeul Tg. Mureş. Dimensiuni: înălţimea 3,5, lăţi
mea 1,2, diametrul găurii de înmănuşare 0,9 cm.
3. Brăţară de bronz (fig. 12/10) cu capetele suprapuse, ornamentată cu liniuţe

incizate situate la cele două extremităţi ale brăţării. în secţiune este ovală şi se
treptat spre capete. Dimensiuni: diametrul 7,5, lăţimea 1, grosimea 0,5 cm
(în proprietatea lui Ion Boeriu).
Mormîntul 2 a apărut la aproximativ 3 m spre sud şi 20 m spre est de primul
rnormînt. Scheletul era aşezat în aceeaşi poziţie ca şi cel precedent. Ca inventar a
avut numai ceramică, spartă de descoperitori (fragmentele s-au pierdut).
Mormîntul 3 a fost găsit la picioarele rnormîntului precedent, la distanţă de
aproximativ 2 rn şi a avut acelaşi inventar funerar.
Mormîntul 4 orientat şi el ca şi mormintele 2 şi 3 pe direcţia est-vest a fost
descoperit la circa 25 m spre est de mormîntul 3. Scheletul zăcea şi în acest caz pe
spate cu mîinile întinse de-a lungul corpului. Ca inventar funerar a avut vîrfuri de
săgeţi din os de formă piramidală, vîrfuri de săgeţi din fier, în formă de frunză,
şi din bronz, cu trei muchii. Numărul vîrfurilor de săgeţi nu se poate determina
fiind foarte rău conservate; au fost lăsate pe loc şi transportate odată cu pietrişul.
Din ele s-au păstrat doar trei exemplare fragmentare care au ajuns în Muzeul
Tg. Mureş (fig. 121 8-9). Dimensiunile vîrfului de săgeată din fier sînt: lungimea 3,2,
lăţimea 1,7 cm.
Mormintul 5 situat spre sud, aproximativ 20 m şi spre est 10 m faţă de mormîntul
precedent. Nu conţinea nimic în afară de schelet aşezat ca şi celelalte pe spate şi
cu mîinile întinse pe lingă corp.
Mormîntul 6 a fost descoperit la distanţă de 10 m spre est de cel precedent, pe
aceeaşi linie. în afară de schelet a conţinut ceramică din care s-a păstrat doar un
fragment dintr-o cană (fig. 12/11), de culoare gălbui-roşietică, lucrată cu mina, din
pastă impură. Suprafaţa vasului este acoperită cu un slip gălbui bine lustruit. Se
vede urma unei torţi (MuzlstCluj, inv. IN 8302). Dimensiuni: înălţimea actuală 8,7,
diametrul fundului 6,5, grosimea pereţilor 0,6 cm.
Mormintul 7, situat pe aceeaşi linie, la distanţă de aproximativ 8 m spre est de
mormîntul precedent. Schelelul a fost aşezat pe spate şi avea drept inventar funerar
următoarele piese:
Inel de buclă din bronz cu capete conice (fig. 1217) care a ajuns în MuzTgM.
Dimensiuni: diametru 6, grosimea 0,3 cm.
Două aplici făcute din sîrmă de bronz, descoperite în apropierea ume1 ilor scheletului. Fiecare este dublă, alcătuită fiind din cinci spirale făcute din fir de sîrmă de
bronz (fig. 12/6). Una dintre aplici era foarte deteriorată şi nu s-a putut ridica;
a doua a ajuns în MuzTgM. Dimensiuni: lăţimea 5, 4, diametru 2,5, grosimea sîrmei
de bronz 0,8 cm.
Mormintul 8 descoperit la 2 m spre nord de cel precedent nu conţinea nimic în afară
de schelet, care (după relatarea descoperitorului) ar fi fost aşezat cu faţa în jos.
Examinînd cu atenţie pereţii carierei, în profilul de est s-a observat conturul unei
gropi de mormînt. Cu ajutorul muncitorilor de la carieră, care au lucrat voluntar,
am dezvelit o parte din acest mormînt.
Mormîntul 9 a fost situat la 20 m spre nord şi 10 m spre est de mormîntul precedent. Groapa mormîntului porneşte din stratul de pămînt negru-gălbui si se adînc-eşte 40 cm în stratul de pietriş. Adîncimea gropii de la suprafaţa actuală a solului
este ?e 1,60 m .. (ve~i fig: 10,1). Pereţii gropii sînt oblici şi se îngustează spre fund.
Lungimea gropu masoara 2,20 m. Scheletul s-a păstrat destul de rău. Acest mormînt
are unul dintre cele mai bogate inventare funerare descoperite pînă acum în Transilvania:18, alcătuit din ceramică şi obiecte de metal.

fogustează

Vezi lista descoperirilor dată de noi în ActMed 3 op. cit., p. 60-64, şi Un
a1cinakes inedit din Muzeul Făgăraş. Consideraţii asupr~ grupului scitic din Transilvania, în OmD, p. 117-129.
38
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Ceramică:

1. Vas mare bitronconic, de culoare cenuşiu-gălbuie, confecţionat din pastă bună,
ornamentat cu proeminenţe aplatizate (MuzTgM).
2. Strachină mare de lut, de culoare cenuşiu-roşietică, lucrată cu mina, cu muchia
buzei curbată spre interior (MuzTgM).
3. Cană de lut (fig. 12/13), de culoare cenuşiu-neagră, cu o toartă supraînălţată.
întreaga suprafaţă a vasului este acoperită cu un slip cenuşiu şi puternic lustruită,
avînd un aspect metalic. Fundul este uşor scobit (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8301).
Dimensiuni: înălţimea 7, diametrul gurii 11,8, diametrul fundului 6,1, grosimea pereţilor 0,6 cm.
Obiecte de metal:
1. Zăbală de fier puternic roasă de rugină (fig. 12/3), compusă din două bare, fiecare terminată la ambele capete cu cite un belciug (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8305).
Dimensiunile actuale: lungimea 4,5, diametrul belciugelor 2, grosimea 0,6 cm.
2. Două psalii din fier de la zăbala precedentă (fig. 12/1-2) şi acestea puternic
oxidate. Psaliile se termină în cite un buton masiv rotund. Pe corp au cite trei
-orificii patrulatere (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8306). Dimensiuni: lungimea actuală 11,7
şi 8,1, lăţimea 1, grosimea 0,5 cm.
3. Opt butoni de bronz (fig. 12/4), bine conservaţi, de formă rotundă, prevăzuţi cu
cite o proeminenţă conică pe suprafaţa externă; în interior cu cite o toartă masivă.
Ei au împodobit, foarte probabil, o piesă de harnaşament, poate căpăstru (MuzlstCluj,
inv. nr. IN 8308). Dimensiuni: diametrul 1,3, grosimea împreună cu proeminenţa 0,6,
lăţimea torţii 1,2, grosimea ei 0,3 cm.
4. Fragment din lama unui cuţit de fier, uşor curbat (fig. 12/12) şi acesta puternic
,oxidat. A avut miner de lemn. Pe partea rnre se îmbină cu lemnul s-au păstrat
urmele acestuia (MuzlstCluj, inv. nr. IN 8308). Dimensiuni: lungimea 7, lăţimea 1,6,
grosimea lamei 0,6 cm 39•
5. 122 virfuri de săgeţi dintre care 26 din os de formă piramidală, 28 de bronz cu
două aripioare laterale, 63 din acelaşi metal cu cîte trei aripioare şi cinci virfuri de
săgeţi din fier în formă de frunză (MuzTgM). Ele au fost găsite grupat, într-un
bloc compact, aşezate lingă genunchiul stîng al scheletului. Acest fapt îndreptăţeşte
presupunerea că ele erau iniţial puse într-o tolbă de piele sau de pînză (care s-a
distrus).
6. Pumnal scurt de fier (akinakes), destul de bine conservat, cu garda cordiformă
terminată în antene. Este de dimensiuni mici; cea mai apropiată analogie atît ca
formă, cit şi ca dimensiuni, apare în necropola scitică de la Cipău',u.
7. Pumnal de fier (akinakes) terminat cu bară transversală dreaptă, din care se
păstrează numai minerul cu garda cordiformă şi o parte din vîrful lamei (MuzTgM).
8. Ciocan-secure de luptă, din fier, bine conservat (MuzTgM). Cele două pumnale
de fier şi ciocanul secure au fost găsite lingă şoldul drept.
în afară de ceramică şi piesele de metal, în mormîntul 9 s-au descoperit şi oase
de cal.
Mormîntul 10, descoperit odată cu dezvelirea totală a mormîntului 9. Pe lingă
schelet mormîntul conţinea două vase de lut: a) vas mijlociu bitronconic cu două
torţi şi patru proeminenţe, de culoare gălbui-cenuşie, lucrat cu mina şi b) strachină
mare de culoare cenuşie, ornamentată în exterior cu caneluri lustruite alcătuind o
3
!J Piesele de metal care urmează au fost descoperite la degajarea completă a
mormîntului făcută la începutul lunii septembrie 1956 cind s-a ajuns cu exploatarea
pietrişului în acest punct. Ele au fost duse la Muzeul din Tg. Mureş, cf. Materiale,

VI, p. 191.
0
"
Pumnalul de la Cipău a fost descoperit în 1913 şi publicat de N. Fettich, Az
aldobolyi kard korcir6l în EmlSzM., şi amintit de toţi cei care s-au ocupat de descoperirile scitice de la Cipău, ultima lucrare, N. Vlassa, O contribuţie la problema
~pocii scitice în Transilvania, în Apulum, IV, 1961, p. 22, fig. 4/7.
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bandă aşezată imediat sub buză şi
buzei este răsfrîntă spre interior.

descoperit două inele de
dus la MuzTgMureş.

tîmplă

patru proeminenţe conice puţin aplatizate. Muchia
Pe lingă cele două vase, în mormînt s-au mai
de bronz cu capete conice. întregul inventar a fost

ln anul 1957 cariera de pietriş şi-a extins lucrările şi la vest de cariera
veche. pe acelaşi deal. Aici au mai fost sesizate încă şase morminte de inhumaţie ale căror inventare (constînd în cea mai mare parte din ceramică)
s-au pierdut,.._ Tot în această parte a carierei s-a descoperit un mormînt.
care conţinea fragmente dintr-o ceaşcă. Craniul scheletului prezintă o
trepanaţie circulară pe temporalul drept'• 2•
Din cele arătate reiese că la Cristeşti a existat o necropolă de inhumaţie
din care s-au putut identifica şi salva în parte sau total 17 morminte. Dar
toate descoperirile sînt fortuite şi numai un număr mic dintre ele au fost.
observate de arheologi şi nici un mormînt săpat sistematic, în întregime.
Fără îndoială că nu întregul inventar funerar a fost observat şi adunat de
către descoperitori şi din acesta o bună parte s-a pierdut.
Din observaţiile făcute la faţa locului şi din relatările tov. Ion Boeriu
(care a participat direct la cea mai mare parte a descoperirilor) reiese că.
mormintele sînt plane. fără să fie dispuse într-o ordine oarecare şi sînt
orientate pe direcţia est-vest cu unele devieri de la această linie. Inventarele funerare sînt în general sărăcăcioase, în cea mai mare parte vase
de lut şi cîteva piese de metal. Excepţie face doar mormîntul nr. 9, cu
inventar deosebit de bogat.
Atît ritul funerar, cit şi inventarele sînt specifice necropolelor scitice din.
Transilvania datate în sec. VI şi la începutul sec. V î.e.n. şi atribuite
agatirşilor'i3_

In afară de obiectele specific scitice, cum sînt pumnalele, vîrfurile de
securea-ciocan, zăbala etc., în necropola de la Cristeşti întîlnim şi
unele piese de metal străine inventarelor scitice de pe teritoriul Uniunii
Sovietice şi rar întîlnite în cele din Transilvania, care îşi au originea în
fondul local din prima epocă a fierului. Acestea sînt brăţara ornamentată
cu linii incizate verticale şi aplica din sîrmă de bronz (fig. 12/6,10).
Cea mai apropiată analogie pentru brăţara de bronz de la Cristeşti apare·
tot într-o necropolă scitică contemporană, la Simeria4'1. Existenţa acestor·
săgeţi,

Z. Szekely, Materiale, VI, p. 193.
,,~ E. Crişan, în ActaJ\IN., I, p. 79-86.
1o:i C. Daicoviciu, lnsemnări despre daci, VIII, în Steaua, nr. 5, Cluj, 1956, p. 116,.
şi I. H. Crişan, în OmD, p. 119-128 cu toată bibliografia problemei.
,.,. M. Roska, ErdRep., p. 226, 53, fig. 279, 6 cu bibliografia privind această localitate. Atît brăţara cit şi aplica din sîrmă de bronz se întîlneşte frecvent şi în necropola de la Hallstatt, cf. Karl Kroner, Das Griiberfeld von Hallstatt, Firenze, 1959,
Tafelband, pl. l, mormîntul 24, fig. 5, mormîntul 28/29, fig. 17, 18. ln aceeaşi necropolă s-a descoperit şi vîrful de săgeată din bronz cu trei aripioare laterale (pl. 6,
mormîntul 68, fig. 3) de tip scitic, care este fără îndoială un obiect de import. Existenţa vîrfurilor de săgeţi sau altor piese scitice descoperite izolat sau desprinse
de întregul lor conex dovedesc doar legături cu lumea scitică sau greco-scitică şi
nicidecum existenţa elementului etnic scitic; cf. şi P. Reinecke, Eine dreikantigeBronzepf eilspitze aus Oberfranken, în Germania, 25, 1941, p. 82-85.
'.t
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piese de metal, care ar putea aparţine din punct de vedere etnic autohtonilor. nu schimbă cu nimic atribuirea necropolei de la Cristeşti sciţilor,
respectiv unei populaţii străine. Este vorba doar de cîteva piese, rămînînd
ca hotărîtor ritul de înmormîntare şi inventarul mormîntului 9 care poate
fi atribuit fără nici o rezervă unui războinic scit, probabil un şef de trib.
Analogia cea mai bună ne-o oferă un mormînt descoperit într-un curgan
din apropierea localităţii Romnîi de pe teritoriul· Uniunii Sovietice, care
pe lingă schelet mai conţinea tot două akinakes-uri, 206 vîrfuri de săgeţi
din os, bronz şi fier, zăbale şi psalii de fier, securi, ciocane de luptă etc."·'
Existenţa pieselor de metal ce par să fie produse ale autohtonilor, precum şi ceramica (de asemenea produs local) dovedesc legăturile strînse şi
influenţele reciproce între noii veniţi şi autohtonii geto-daci, legături care
s-au soldat cu asimilarea rapidă a sciţilor-agatîrşi în masa autohtonilor.
Rezumînd, putem conchide că cercetările făcute în vara 1956 la cariera
de pietriş din Cristeşti au stabilit existenţa unei aşezări cu bordeie aparţinînd culturii Coţofeni din faza de trecere spre epoca bronzului. S-a dovedit apoi că aşezarea romană situată pe malul Mureşului se întinde pînă în
acest loc. Rezultatul cel mai important îl constituie însă identificarea necropolei de inhumaţie scitică, descoperindu-se mai multe morminte, dintre
care s-au putut determina şi salva un număr de 17. Inventarul mormîntului 9, al unui războinic scit, probabil un şef de trib, este unul dintre cele
mai bogate şi reprezentative inventare funerare scitice descoperite pînă
acum în Transilvania, contribuind la lămurirea apartenenţei etnice a celor
înmormîntaţi în necropolele contemporane din Transilvania.
III.

Războieni-Cetate

(r. Aiud, reg. Cluj)

Localitatea Războieni este cunoscută în bibliografie prin numeroasele
descoperiri fortuite sau din săpăturile şi sondajele executate aici"G. Cele
mai multe materiale au ieşit la iveală la nord-vest de sat, pe o terasă puţin
ridicată, numită de localnici „Cetate" şi aparţin epocii romane. Pe acest
loc plan s-a presupus existenţa unui castru în care au staţionat detaşa
mente din legiunea a XIII-a Gemina şi ala Batavorum miliaria47 . Aici, în
luna iulie 1960, s-a săpat un şanţ de conductă, descoperindu-se numeroase
materiale arheologice 4B_
Şanţul a avut cîţiva kilometri lungime, tăind platoul numit „Cetate" şi
promontoriul ce se găseşte situat la est de acesta. Traseul şanţului se împarte în trei sectoare (I-III; fig. 13).
5

V. A. Ilinskaia, Arheologija, Kiev, V, 1951, p. 196-211, pl. I-III, fig. 1-7.
Bibliografia completă în Repertoriul arheologic al României, lucrare colectivă
în manuscris la Institutul de Istorie din Cluj.
47 V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 170-178.
48
Descoperirea a fost anunţată de ing. Walter directorului Institutului, acad. prof.
C. Daicoviciu, care a delegat pe autor cu controlarea descoperirilor.
"

46
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Sectorul I
Incepe la aproximativ 50 m în stînga şoselei ce duce de la Unirea la
aproximativ 200-250 m în direcţia sud-est.
Din punct de vedere stratigrafic pe toată această porţiune s-a putut
constata următoarea situaţie (profilul, fig. 14).
- Un strat de humus modern de culoare neagră care ţine aproximativ
10-20 cm (notat pe profil cu 1). Sub el urmează un al doilea strat de
pămînt (notat pe profil cu 2), tot de culoare neagră, ceva mai gălbui decît
primul, care măsoară 30-40 cm grosime. 1n acest strat s-au descoperit,
pe toată lungimea sectorului, materiale romane constînd din fragmente de
cărămizi, ţigle, ceramică roşie şi cenuşie lucrată la roată, mortar, oase de
animale etc. Nu s-a găsit nici un fel de zid şi nu s-a putut delimita vreo
clădire. Acestui strat îi urmează un al treilea format din lut galben (notat
pe profil cu 3), în care sînt adîncite gropi de bordeie neolitice, pornind
din stratul al doilea de pămînt negru-gălbui şi adîncindu-se 1-1,20 m în
stratul de lut galben. Adîncimea lor, de la suprafaţa actuală a solului, este
de 1,50-2 m. Pereţii gropilor sînt oblici. îngustîndu-se spre fund. La gură
gropile măsoară 4-4,50 m lungime şi 2,50-2.80 la fund. Ele au fost umplute cu pămînt, o cantitate mare de cenuşă, cărbuni, fragmente ceramice
şi foarte multe oase de animale. Intr-un singur caz s-a putut observa în
interiorul bordeiului o lipitură înroşită, acoperită cu cărbuni şi cenuşă.
care nu poate fi decît o vatră de foc. Distanţa dintre bordeie este de obicei
de 10-14 m. Ceramica se compune exclusiv din fragmente. Nu s-a găsit
nici un vas întreg sau care să poată fi reconstituit. Trebuie să menţionăm
că majoritatea fragmentelor ceramice au fost adunate din pămîntul sco~
din şanţ şi din pereţii acestuia. N-au fost ridicate însă decît cîteva fragmente, marea majoritate au rămas pe loc.
Fragmentele ceramice aparţin neoliticului tîrziu şi anume culturii Petreşti (care şi-a avut zona de răspîndire axată, în linii generale, pe valea
Mureşului)" 9 şi se pot împărţi în două grupe:
Războieni şi ţine

a) ceramică grosolană de culoare cenusie sau rosietică, lucrată neglijent din past,ă
cu multe granule de nisip şi incomplet arsă (fig. 15/4~7);
. ~) <:_er_a~ică f_i1:ă: d_e culoare cenuşie sau roşie, lucrată foarte îngrijit din pastă
fina fa:a 1mpuntaţ1 ş1 omogen arsă. Din această categorie fac parte cîteva torţi de
vase (fig. 15/1-2), un fragment de pahar de culoare cenuşiu-brună (fig. 15/3) si un
fragment din toarta unui vas de culoare brună, acoperit cu slip puternic lustruit,
de aspect metalic. Nu s-a aflat printre numeroasele fragmente ceramice nici unul
pictat. Întregul material are analogii ce merg pînă la identitate în staţiunea „Groapa
galbenă" de la Petreşti, care a dat numele culturii .
Pentru această cultură: D. şi I. Berciu, Cercetări şi săpături arheologice în
Judeţele Turda şi Alba, în Apulum, II, 1943-1945 p. 53-60 (fig. 44-48)· JstRom
40

.

I, 1960, p. 70-71.

'

5 - Acta Musei Napocensis
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Sectorul II
Taie pe toată lungimea terasa numită de localnici „Cetate" a cărei supraeste plină cu fragmente ceramice, ţigle şi alte materiale romane scoase
la iveală de lucrările agricole. Direcţia şanţului este aproximativ paralelă
cu cea, a comunei Războeni mergînd pe latura de nord-vest a acesteia.
Sectorul II începe la unirea cu sectorul I, cu care face un unghi de 90°
şi ţine pînă la poalele dealului situat la est de „Cetate", unde vine un
drum de la GAS Războeni (vezi fig. 13).
Sectorul II măsoară în lungime mai mult de 150 m.
Din punct de vedere stratigrafic întîlnim aceeaşi situaţie ca ş1 m sectorul I, cu deosebire că bordeiele neolitice nu ţin pe întreaga lungime a
sectorului, ci numai pe o porţiune de circa 200 m, începînd din capătul
vestic. Au fost identificate în această porţiune încă 12 gropi de bordeie.
Materialele romane sînt mai abundente decît în sectorul I, mai cu seamă
în centrul terasei. Un element nou, neîntîlnit în sectorul precedent, îl
constituie două morminte romane din cărămizi. Unul dintre ele a fost
descoperit chiar la unirea celor două sectoare şi a rămas nedesfăcut. Cel
de al doilea, situat la 80 m spre est de primul, a fost tăiat de şanţ şi apoi
dezvelit de noi în lungime printr-o casetă de 2,50 X 3,50 m, pornind de
la şanţ.
Mormîntul de cărămizi (fig. 16 şi 17) a fost descoperit aproape integral
distrus nu numai de şanţul care a tăiat o parte din el, ci şi de lucrările
agricole, fiind aşezat foarte aproape de suprafaţa actuală a solului. Fundul
mormîntului se găseşte abia la 60 cm adîncime. Este foarte probabil că
mormîntul a fost jefuit încă din antichitate, iar demolarea lui s-a făcut
cu ocazia lucrărilor agricole. In interior nu s-a găsit nici un fel de inventar. S-a găsit doar un fragment de os uman lung.
Mormîntul a fost făcut din cărămizi aşezate în formă de zid, care mă
soară 41 cm lungime, 27 cm lăţime şi 6 cm grosime, unite cu mortar, al-·
cătuind o cutie care a avut în exterior 1,10 m lăţime şi 2,30 m lungime.
înălţimea nu s-a putut determina, pentru că pe nici o parte nu s-a păstrat
întreg peretele cutiei. într-un colţ s-au păstrat cinci rînduri de cărămizi
totalizînd 35 cm înălţime. Desigur, cutia sarcofagului a fost mai înaltă,
dar probabil că nu cu mult, căci baza mormîntului se găseşte abia la 0,60 m
adîncime. Pe fundul cutiei a fost lut galben bine bătut, iar la cap o cără
midă de dimensiuni mari 65/65/7 cm, în chip de pernă. Mortar nu s-a
găsit decît la unirea cărămizilor în pereţi. Mormîntul este orientat pe
direcţia est-vest. Nici o cărămidă n-a avut ştampile.
Asemenea morminte cu sarcofage din cărămidă sînt foarte obişnuite şi
faţă
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Fig. 16. Planul mormîntului de

cărămizi

0,15

,tm

roman nr. 1.

larg răspîndite în epoca romană în DaciarJO_ Două morminte de acelaşi fel
au fost găsite în 1931 la Ocna Mureşului, în apropiere 51 •
Cel de al doilea mormînt se contura perfect în profil, dar dat fiind
timpul scurt şi mijloacele disponibile reduse, n-a putut fi dezvelit.
Pe tot parcursul Sectorului II nu s-a dat de urmele vreunei fortificaţii
cu caracter militar, în schimb urmele clădirilor sînt abundente peste tot.
La 85 m spre vest de extremitatea estică a sectorului II s-au descoperit,
la 1.30 m adîncime (vezi fig. 18), urmele unei clădiri mai mari. S-a găsit
un fus de coloană de calcar cu diametrul de 40 cm şi înalt de 7,6 cm (vezi
fig. 19). cărămizi patrulatere (18.5 X 18,5 X 6 cm) şi rotunde (diametru 19,
grosimea 8,5 cm, fig. 20/1-2) de la hipocaust. De asemenea s-au descoperit
fragmente de tegula mammata, ziduri făcute din piatră de calcar, mult
mortar, cărămizi şi ţigle. N-au putut fi urmărite zidurile clădirii pentru
a-i putea stabili dimensiunile şi destinaţia.

"°

Vezi: O. Floca, Sistemele de înmormîntare din· Dacia superioară romana, m
Sargetia, II, 1941, p. 1-116; I. I. Russu, în AISC, III, p. 330-340; M. Macrea şi
D. Frotase, în Materiale, V, p. 438-439.
51
C. Daicoviciu, Notiţe arheologice şi epigrafice, în AISC, I, partea II-a, 1928-1933,
p. 61-62.
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Fig. 19.

Coloană romană

de calcar

descoperită

CRIŞAN

în sectorul II

Ceramica descoperită în ruinele clădirii cu hipocaust sau în alte puncte
ale sectorului I şi II şi este cea obişnuită în aşezările romane militare sau
civile din Dacia aparţinînd sec. II-III. Ea se poate împărţi în două grupe:
a) c eramică roşie , abundentă provenind de la vase mari, mijlocii sau mici
(fig. 15/10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25) 52• Printre acestea menţionăm un fragment de mortaria (fig. 15/ 24) care are în interior granule marJ de nisip. Şi această
formă este obişnuită în ceramica romană:,;i ;
b) Fragmente de ceramică cenuşie provincială romană, lucrată la roa tă din pastă
impură; printre a cestea o buză de chiup (fig. 15/ 21) şi cîteva buze de oale (fig. 15/ 1.1,
12, 14) 54 .

Sectorul III
In continuarea sectorului II, Sectorul III a tăiat o porţiune din platoul
superior al promontoriului de la est de „Cetate" şi panta acestuia. Incepe
la drumul de care s-a amintit şi ţine pînă la un alt drum care vine de la
52

D. Popescu, Materiale, II, 1956, p. 157-179, fig. 100-109.
De ex. E. B6nis, Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien, în DissPann.,
ser. II, nr. 20, pl. XL, 23.
54 Pentru analogii vezi de ex. M. Macrea, M. R':lsu, I. Winkler în Materiale, V,
p. 453, fig. 1/ 13, 17, 20.
53
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mintul hallstattian nr. 1

(vezi fig. 13). Sectorul III

măsoară

descoperită

în mor-

aproximativ 400 m în linie

In acest sector s-au descoperit patru morminte de inhumaţie, în cea mai
mare parte distruse.
'
Stratigrafia promontoriului şi a pantei sale se prezintă astfel: un strat
de humus modern, negru, gros de 10-20 cm, după care urmează un strat
de pămînt galben. !n afară de morminte nu s-a găsit nici un indiciu de
locuire antică. Mormintele au fost situate foarte aproape de suprafaţa actuală a solului, abia la 40-50 cm adîncime. Gropile mormintelor s-au
putut distinge cu uşurinţă fiind adîncite în stratul de pămînt galben.
Pereţii gropilor sînt oblici adîncindu-se în spre fund (vezi fig. 21).
Mormîntui 1 a · fost tăiat de şanţ şi pentru dezvelirea lui completă am făcut o
casetă

de 2,50Xl,50 m (vezi fig. 22). Din schelet s-au păstrat doar membrele inferioare şi o parte dintr-un coxal, restul au fost a r uncate odată cu pămîntul din
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Fig. 21. Profilul mor mîntulu i hallstatt ian nr.
şanţ . Picioarele sînt ghemuite (vezi fig. 23), ceea ce denotă că mortul a fost aşezat
în poziţie chircită. Lîngă bazin la 20 cm s-a descoperit un \'as de lut m a re (fig. 2014),
de culoare brun închis aproape negru, cu profil rotunjit, lucrat cu mîna din pa stă
impură, cu suprafaţa lustruită, ornamentat cu patru proeminenţe mar i apl atizate,
aşezate ceva mai jos decît diametrul maxim şi patru proem i nenţe de ace l aş i t ip
însă de dimensiun i mult mai mici, situate în treimea superioară a vasu lu i ş i aşezate
simetr ic între două proeminenţe mari. Vasulu i îi li pseşte gura, pro ba bil r up tă de
lu c rările agricole, fiind aproape de suprafaţă . S-a recuperat doar o b u c ată mi că d in
buză cu muchia rotunjită. Dimensiuni : înălţimea actuală 30 cm, diametru l maxim
26 cm , diametrul fundului 12 cm, grosimea pereţilor 1 cm.
Tot din acest mormînt provine un fra g ment dintr-o strachină de lut (fig. 20/3)
de culoare brun în chis în exterior ş i nea g ră în interior. Atît în interior cit ş i în
exterior suprafaţa a fost lustruită . Are muchia b uzei r o tunj i tă ş i curbată îns p re interior. Nu c u noaştem poziţia acestu i vas în mormînt deoarece fragment ul l-am găs it
în pămîntul aruncat d in şanţ. Mormîntul a fost orientat cu capu l spre vest ş i pi cioarele spre est (fig. 22).
Mormintul 2 s-a găsit la 4 m spre est de mormîntul 1 ş i a fost şi el tă i at de şanţ.
Pentru dezvel irea lui s-a făcut o casetă de 3X l ,50 m. Di n schelet s-au p ăstra t
trunchiul şi cap ul, lipsin d p icioarele. Capul este cu lcat p e o parte, iar mîin ile a u
fost în tin se d e-a lungu l corpul ui. Nu ştim dacă şi acest schelet a fost ch irc it. Din
inve nt a rul funerar al mormîntului n -am găsit decît fr agmente d intr-u n v a s mar e
d e culoare neagră foarte poros, cu multe granu le de ni sip, l ucrat cu m îna. Vasul
era aşezat lingă capul m ort ului, dar a fost d istrus de şanţ . Orientarea este a ceeaşi
ca şi la mormîntul 1.
Mor mîntul 3, sit uat la 6 m spre vest de mormîntul 1, a ap arţ i n u t u n ui copil ş i
a fost a p roape complet di strus de şanţ. S-a p ăstrat d oar j um ăt a te d in ca lota cr anian ă
ş i o p arte a masiv ului fa cial. În jur ul capul ui s-a desch is o c asetă d ar nu s-a gă sit
nici u n obi ect.
Mormîntul 4, situat p e coasta dealului (fi g. 13), a fost complet distrus de şa nţ.
O parte di n oasele sc heletului le-am găs i t în p ă m înt ul scos din şa nţ. În mormînt
s-ar fi găs i t, dup ă afirmaţiil e m uncitorilor, o br ă ţar ă de bron z, care î nsă s-a pi erdut.
Di n cele arătate reiese că p e pa nta dealului ş i p e platoul super ior, a existat o
necropol ă pla n ă cu morminte de in h umaţi e . Cele dou ă v ase găs i te în mor mîntul 1
ne ajută la d atarea a cestei n ecropole. Am în două sîn t fo rme bine cunoscute şi larg
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Fi g . 22 . Planul morminte lor b a llst a tti en e

Fig. 23. Mormîntul ballst a ttian nr. 1
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în necropolele scitice din Transilvania<». Referitor la etnicitatea celor
la Războieni este greu să ne pronunţăm, deoarece nu cunoaştem nici un
inventar funerar întreg.

îngropaţi

Este foarte probabil că mormintele au aparţinut sciţilor, deoarece sînt
situate pe valea Mureşului, un teritoriu intens locuit de ei şi unde sînt
atestaţi de Herodot. Un alt indiciu, care sprijină o asemenea atribuire,
este şi faptul că la Războieni, fără precizarea topografică a locului, s-au
găsit un vîrf de lance din fier cu tub de înmănuşare şi un vîrf de săgeată
din bronz cu trei aripioare care, după toate probabilităţile, provin tot din
morminte din această necropolă descoperite întîmplător 56 • In sfîrşit, indiciul cel mai important îl constituie ritul de înmormîntare identic cu cel
al necropolelor scitice. rit străin autohtonilor geto-daci, care se incinerau
şi nu se inhumau în sec. VI-V i.e.n .. cînd se datează mormintele de la
RăzboienF1 i.

CONCLUZII

Rezumind cele spuse putem conchide că săpătura de salvare de la Răz
boieni, deşi a fost de proporţii reduse, pune multe probleme şi aduce unele
precizări importante. S-a putut stabili existenţa unei întinse aşezări neolitice aparţinînd culturii Petreşti, dovedindu-se că locuirea pe aceste meleaguri începe încă în epoca neolitică şi nu în perioada de trecere spre epoca
bronzului cum se ştia pînă acum pe baza descoperirilor întîmplătoare 58 •
Aşezarea neolitică s-a dovedit a fi întinsă cuprinzînd peste 500 X 600 m 2 ,
cu bordeie adîncite în pămînt 1,50-2 m. Pînă acum nu se cunoşteau asemenea locuinţe în cadrul acestei culturi. In sondajul nostru au putut fi
identificate un număr de 21 bordeie, dar, în afară de dimensiunile lor, nu
se pot da amănunte, căci nici unul dintre ele n-a fost dezvelit în întregime.
In legătură cu aşezarea neolitică se pun o serie de probleme care nu
vor putea fi lămurite decit în urma unei săpături sistematice. Cea mai
importantă dintre ele este încadrarea acestei aşezări în succesiunea fazeologică încă nelămurită a culturii Petreşti.
Aşezarea neolitică este situată la nord-vest de actuala localitate pe platoul numit „Cetate" şi continuă şi sub vatra satului. După părăsirea aşe
zării de către oamenii epocii neolitice, teritoriul n-a mai fost locuit decit
în epoca romană.
5~ Vezi de ex. Şt. Kovacs, A marosvastirhelyi oskori telep, skytha es nepvandorlaskori temetă, în DolgCluj, 6, 1915, p. 257, fig. 26.
56 M. Roska, Der Bestand der skythischen Altertilmer Siebenbilrgens, în ESA, XI,
1937, p. 196 şi D. Popescu, Sciţii în Transilvania, în Transilvania, an. 74, nr. 3-4,
p. 14.
57 Vezi în acest sens lucrarea noastră, Once more about the Scythian Problem
in Trans·ylvania, în Dacia, IX (în curs de publicare).
58 Cf. Repertoriul arheologic al R.S.R.
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Pînă acum se credea că pe platoul numit „Cetate" se găseşte un castru
mare, care alături de cel de la Orăştioara de Sus şi cel de la Sighişoara ar
fi castrele din interiorul Transilvaniei 59 . Şanţul de conductă făcut în vara
anului 1960 a secţionat „Cetatea" pe toată lungimea, pînă la 1,80-2 m
adîncime, fără să se fi dat de urmele vreunei fortificaţii, ceea ce arată
că în acest loc n-a existat un castru. Abundentele urme romane provin.
după cît se pare, de la o bogată aşezare civilă, care se întinde pe toată
suprafaţa platoului, continuîndu-se şi sub actuala comună. Ar fi posibil
ca unităţile militare menţionate în inscripţiile şi ştampilele de pe cărămizi
descoperite în această localitate să-şi fi avut castrul în alt punct, undeva
în apropiere.
S-a putut identifica şi necropola aşezării romane, situată la stînga drumului ce vine de la Unirea, la extremitatea vestică a platoului şi în acelaşi
timp al comunei. Din aceeaşi necropolă provin trei lei funerari, resturi
dintr-un sarcofag şi un fragment de stelă funerară în relief, descoperite
întîmplător mai demu1t 60 •
Rămîne ca cercetări şi săpături viitoare să elucideze problema aşezării
romane de la „Cetate", să identifice locul castrului şi să dezvelească necropola romană.
în afară de cele două aşezări, neolitică şi romană, în vara anului 1960
s-a identificat o necropolă de inhumaţie din perioada scitică, situată pe
dealul de la est de „Cetate", care a aparţinut, după toate probabilităţile
unei populaţii străine. Şi în acest caz numai o cercetare sistematică ulterioară va putea elucida problema, contribuind totodată la lămurirea unor
probleme ale istoriei vechi a patriei noastre.

I. H.

CRIŞAN

PROBE- UND RETTUNGSGRABUNGEN
IM MITTLEREN MURESCHTAL
Lechinţa, Cristeşti, Războieni-Cetate

(Zusammenfassung)
Der Verfasser veri:iffentlicht die Ergebnisse der von ihm in den Jahren 1951 1956
und 1960 in Lechinţa, Cristeşti und Războieni-Cetate durchgefi.ihrten Probe: und
Rettungsgrabungen. Die erwăhnten Orte liegen am Mittellauf des Mureschflusses.
I. Lechinţa de Mureş. Die Grabungen auf dem „Podei", einer westlich des Dorfes
gelegenen Berghi:ihe in beherrschender Lage (siehe Abb. 1 und 2) zeigten die Besiedlung des Platzes zu Beginn der Bronzezeit. Es wurden zahlrei~he Scherben der
Coţofeni-Kultur gefunden (Abb. 3 und 4). Wahrscheinlich ist die Siedlung an das
Ende der Coţofeni-Kultur zu verlegen, da Furchenstich-Keramik angetroffen wurde.
59
60

Ultima lucrare unde este amintit acest lucru este JstRom, I, p. 377.
C. Daicoviciu, ACMJT, II, 1929, p. 312 şi AJSC, I, 2, p. 62.
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Die Besiedlung hort auch in der mittleren Bronzezeit nicht auf und ist durch reiche
Funde der Wietenberg-Kultur (Abb. 5-7) belegt.
Die Ornamente der Wietenberg - Tonware sind ebenfalls in Furchenstichtechnik
ausgefiihrt, was darauf hinweisen konnte, dass an der Entstehung dieser Kultur
auch die Coţofeni-Kultur beteiligt war. Wenn durch spătere Entdeckungen der
Beweis erbracht wurde, dass die Furchenstich - Keramik bis gegen Ende der
Fruhbronzezeit, also lănger als allgemein angenommen wird, andauerte dann konnte
man eventuell von einer fortdauernden Besiedlung auf dem „Podei", beginnend
mit dem Ubergang zur Bronzezeit sprechen. Einen Hinweis dafiir bildet auch die
Vermengung von Coţofeni- und Wietenbergmaterial, wie es in Lechinţa - Podei
zu finden ist.
Der „Podei·' war, vermutlich nur kurz, auch wăhrend der Romerzeit besiedelt.
Dieser Periode gehort ein Depotfund von landwirtschaftlichen Gerăten an, dessen
Zusammensetzung auf einen bodenstăndigen Besitzer hindeutet, ein weiterer Hinweis fiir das Weiterbestehen der dakischen Bevolkerung unter den Romern (Abb. 10).

II. Cristeşti, Rayon Tg. Mureş, Reg. Mureş-Autonomă Maghiară.
Die im Sommer 1956 in der am Ostrand der Gemeinde gelegenen Kiesgrube
unternommenen Grabungen ergaben das Vorhandensein einer Siedlung der Coţo
feni-Kultur mit Huttenbauten. Weiters konnte festgestellt werden, dass die am Mureschufer gelegene Romersiedlung sich auch auf das Gebiet der Kiesgrube erstreckte.
Das bedeutendste Ergebnis aber ist die Entdeckung einer skythischen Begrăbnisstătte. Der Verfasser beschreibt das Inventar der 17 festgestellten Grăber.
Das Inventar aus Grab 9, einem Kriegergrab, gehort zu den reichsten und kennzeichnendsten skythischen Grabinventaren, die bis jetzt in Siebenburgen gefunden
wurden. Es besteht aus: einem grossen doppelkonischen Gefăss, einer Tonschussel,
einer Tasse mit Gberragendem Henkel, einer eisernen Stangentrense, 8 Bronzeknopfen
von einem Zaumzeug, dem Fragment einer eiser11en Messerklinge, 122 Pfeilspitzen,
davon 26 aus Knochen, 28 zwei- und 63 dreischneidige Spitzen aus Bronze und 5 aus.
Eisen. Weiters 2 Eisendolche (Akinakes), einer mit Antennengriff, der andere mit
geradem Griffabschluss und eine Streitaxt aus Eisen. Ausser Keramik und Metallgegenstănden wurden im gleichen Grab auch Pferdeknochen gefunden. Die Inventare der Gbrigen Grăber sind ărmlich und bestehen zumeist aus Tongefăssen und
ein oder zwei Metallbeigaben.
Es sind Flachgrăber, meist ost-westlich ausgerichtet. Der Verfasser weist das
Grăberfeld den Agathyrsen Skythen zu, den Bewohnern des Mureschtals am
Ende des VI. und Anfang des V. Jahrhunderts v.u. Zr., wie sie von Herodot erwăhnt
werden.
I I I. Războieni-Cetate.
Gelegentlich von offentlichen Arbeiten wurde 1960 eine ausgedehnte, neolithische
Siedlung festgestellt. Sie gehort der Petreşti-Kultur an und hat Wohngruben, die
bis zu 1,80-2 m eingetieft sind.
An dem „Cetate" genannten Punkt vermutete man ein romisches Castrum. Es
ergab sich aber, dass am genannten Ort keine militărische, sondern eine Zivilsiedlung mit zahlreichen Gebăuderesten lag. Das in Inschriften erwăhnte Castrum
der Einheiten der Legio XIII. Gemina und der Ala Batavorum Milliaria, muss
anderswo, vielleicht in der Năhe, gelegen haben. Es konnte auch die Nekropole
der Ansiedlung ermittelt werden; sie befand sich an ihrem ăussersten Westende.
Es wurden zwei Ziegelgrăber, ohne Grabbeigaben, aufgedeckt.
Auf einer ostlich der „Cetate" gelegenen Bergkuppe wurde ein Grabfeld aus der
ăltesten Eisenzeit entdeckt. Die vier davon untersuchten Grăber weist der Verfasser,.
auf Grund ihrer Keramik, den Agathyrsen - Skythen zu. Eine weitere Stutze fur
diese Zuweisung bilden eine Lanzenspitze und eine dreikantige Bronzepfeilspitze„
die schon fruher an diesem Ort gefunden worden waren. ·
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CIMITIRUL „SCITIC" DE LA CIUMBRUD
(Partea I)

Principalul rîu al Transilvaniei, Mureşul, începînd de la Reghin şi prna
la Vinţul de Jos, străbate ţinutul Podişului Transilvaniei. Acest ţinut
-cuprinde atît Cîmpia propriu-zisă a Transilvaniei, cît şi partea de vest a
Podişului Tîrnavelor şi Podişul Secaşurilor, adică regiunea cea mai coborîtă a Podişului deluros al Transilvaniei. Dacă fixăm pe hartă punctele cu
descoperiri „scitice", constatăm cu oarecare surpriză că teritoriul ocupat
de „sciţi" (sau, mai bine zis, de o populaţie scitoidă) acoperă aproape
perfect teritoriul sus-menţionat 1 , dar locurile de descoperire în cadrul unităţii geografice mai mari se concentrează mai ales în zona care este cunoscută de mult în limba noastră populară şi în literatura ştiinţifică sub
numele de cîmpia Transilvaniei. Ea are aspect deluros, modelată sub formă
de interfluvii rotunjite, fără orientare precisă, cu altitudine absolută rar
peste 500 m şi văi nu prea adînci. Povîrnişurile sînt relativ domoale. Intersectate de văi, acestea dau uneori inversiuni de relief, cu alternanţe între
mici bazinete şi sectoare de defileu.
Clima este caracterizată prin ierni destul de aspre şi veri nu prea căldu
roase (ianuarie cu medii de -4°; iulie cu temperaturi medii sub 20°) 2 •
Precipitaţiile se menţin între 550 şi 650 mm anual, vegetaţia (unele elemente de stepă şi pilcuri de gorun) şi solurile (asociaţii de cernoziom levigat cu soluri brune de pădure care apar, în general, pe părţile cele mai
înalte ale reliefului) t r ă d e a z ă u n r e g i m d e s i 1 v o - s t e p ă d i n
ce î n ce ma i ac ce n tu a t, d e 1 a per i f e r ie s pre inter i o r,
unde manifestă tendinţe de stepizare antropogenă, databilă încă începînd
din neolitic, dar mai ales din epoca bronzului3. Cu excepţia Mureşului, a
1 Cf. I. H. Crişan, Un akinakes inedit din Muzeul Făgăraş (Consideraţiuni asupra
grupului scitic din Transilvania), în OmD, p. 126, fig. 7; idem, Ceramica daco-getică
(cu specială privire la Transilvania), lucrare de dizertaţie pentru obţinerea titlului

de candidat în ştiinţe istorice, la specialitatea: Istoria veche a României, Cluj, 1964,
pl. XIV (lucrare păstrată în Biblioteca Institutului de istorie şi arheologie al Acad.
Republicii Socialiste România - Filiala Cluj, în formă de manuscris).
2 I. Al. Demidovici, M. Iancu, T. Morariu, I. N. Oleinikov, Al. Savu, I. Sîrcu,
Raionarea fizico-geografică, în Monografia geografică a Republicii Populare Române,
vol. I, Geografie fizică [Bucureşti], p. 647 şi anexa nr. XI.
3 Cf. Gy. Laszl6, în ErdMuz, XL VIII, 1943, p. 376-379, 381.
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Tîrnavelor şi Arieşului, restul reţelei hidrografice este alcătuit din pîraie
neînsemnate cu regim nestatornic, cu ape mari primăvara, zone de înmlăş
tinări permanente pe fundurile largi ale văilor, pantă de scurgere redusă şi
conuri depuse de afluenţii secundari.
Valea Mureşului, care deci străbate această regiune de silvo-stepă a
Transilvaniei, a dat pînă acum variate materiale arheologice de caracter
„scitic ... Deosebit de bogată este porţiunea văii cuprinsă îritre Reghin şi
Deva. Avind în vedere mulţimea cimitirelor, nu trebuie să ne mire nici
descoperirile din anul 1958 făcute în cuprinsul comunei Ciumbrud (reg.
Cluj, r. Aiud), care cade în partea de sud-vest a acestei porţiuni de vale,
în faţa oraşului Aiud.
De pe teritoriul Ciumbrudului, de altfel, se cunoşteau mai demult urme
arheologice. Printre acestea se numără un vas neolitic, pictat, cu picior,
apoi fragmente ceramice de la începutul epocii bronzului, iar dintr-un loc
neprecizat se aminteşte o aşezare din epoca bronzului. La sud de comună,
pe drumul ce duce spre comuna Sîncrai (a se vedea fig. 1), s-au distrus,
mai demult, morminte din prima vîrstă a fierului, ,,scitice'• 3a.
In apropierea mormintelor distruse mai demult se termină o terasă
pleistocenă. inferioară, a Mureşului (ridicată cu circa 20 m deasupra nivelului rîului), numită .,Podireu", cu o întindere de 350-400 m lungime şi
de circa 200 m lăţime. Săpături de salvare au fost executate la capătul
de vest, îngust, al terasei şi pe panta de vest a ei în două etape: în cursul
anilor 1957 şi 1958. Obiectul acestui studiu îl formează numai mormintele
descoperite în toamna anului 1958; singura excepţie o face „mormîntul
cu cenuşă împrăştiată .. (vezi mai jos, p. 84 şi 104), dezvelit încă în 1957.
La începutul lunii septembrie 1958 am fost înştiinţaţi că pe terasa mai
sus-amintită au apărut morminte de inhumaţie, vase mari, mai mult sau
mai puţin întregi, precum şi obiecte de bronz. Şcoala de horti- şi viticultură din localitate a început aici pregătirea terenului în vederea plantării
viţei de vie. In cursul lucrărilor s-a pătruns, în medie, pînă la adîncimea
de 60-70 cm. La lucrările pregătitoare au luat parte cîţiva din muncitorii
ce participaseră la săpăturile din 1957 şi cele din vara anului 1958. La
apariţia primelor vestigii arheologice sporadice, aceştia apreciind la săpă
tură extensiunea aproximativă a gropilor mormintelor, au săpat aceste
porţiuni numai la o adîncime de o palmă-două, însemnînd locurile cu
ţăruşi bătuţi în sol.
Materialele apărute au fost culese, în mare majoritate, de învăţătorul
director Ion Fleşeriu, astăzi directorul Muzeului de ştiinţe naturale din
Aiud, de cîţiva profesori ai şcolii horti-viticole şi de foşti muncitori ai
noştri cu tragere de inimă. Aceştia au însemnat cu ţăruşi aproximativ
centrul, respectiv direcţia mormintelor, nemaiputînd însă preciza totdeauna mormîntul căruia îi aparţineau piesele. Astfel, nu s-au putut face
3a

Cf. în ProblMuz., 1960, p. 230, notele 1-3.
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Fig. 1. Planul general al

săpăturilor

de la Ciumbrud din 1957 - 1958.

deloc observaţii asupra mormintelor I , IV-V, VII-IX, iar asupra mormintelor VI şi X numai parţial. După asemenea precedente a început
săpătura.

Limita originală a lucrării de pregătire pentru plantarea viţei de vie .
am împins-o spre est cu o fîşie lată de circa 14 m şi lungă de 30 m. Astfel
au apărut mormintele X-XVIII şi petele de locuinţă (?) care au dat
materiale neolitice. Deoarece pînă în ultima zi a campaniei n-au apărut
noi morminte în fîşia săpată spre est de şirul mormintelor XIII-XVI ,
iar fondul de săpătură se epuizase, am fost nevoiţi să sistăm lucrările.
După informaţiile unui elev al şcolii horti-viticole, fost muncitor al nostru, după această dată , spre est de limita săpăturii noastre, plugul cu
arătură adîncă, anume pentru pregătirea terenului în vederea plantării
viţei de vie, a mai distrus încă patru morminte. Dincolo de ele însă , cu
toate observaţiile atente ale elevului, n-au mai apărut nici un fel de vestigii. Se pare deci că cimitirul nu s-a întins mai departe.
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Cea mai însemnată parte a rezultatelor săpăturii din toamna anului
1958 o formează neîndoielnic cele 22 morminte „scitice" 4• Ele, cu foarte
puţine excepţii, sînt de inhumaţie. Prin orientarea, aşezarea scheletelor,
identitatea inventarului, mormintele formează, fără doar şi poate, o unitate. alcătuind un singur cimitir. Un mormînt pare să facă excepţie: mormintul X, distrus în cea mai mare parte, care a conţinut două cranii şi
era diferit orientat. Deoarece şi el a apărut însă la aceeaşi adîncime cu
celelalte morminte şi se încadrează, în ciuda orientării diferite, în ordinea
(de altfel nu prea riguroasă) de înmormîntare (a se vedea fig. 2), înclinăm
să credem că el este contemporan cu celelalte, iar orientarea diferită o
putem explica, eventual, prin diferenţe în legătură cu credinţele religioase5.
Cimitirul ,,scitic" de la Ciumbrud este un cimitir plan, cu schelete întinse
pe spate, orientate în general nord-vest - sud-est (cu capul spre nordvest). situat pe capătul ascuţit de vest-nord-vest al terasei, într-o poziţie
dominantă. cu o vizibilitate largă atît spre nord-vest, spre Mirăslău-Gîm
baş, adică pină la o cotitură asociată cu un fel de strîmtoare, importantă,
a văii Mureşului. cit şi spre sud, spre Teiuş, respectiv Oieşdea, Sîntimbru,
Mihalţ, spre zona de confluenţă a Tîrnavelor unite cu Mureşul, o zonă de
adevărat şes. Aşezarea contemporană, compusă din corturi, care desigur
fusese alături, dar ale cărei urme n-am avut posibilitatea să le sesizăm,
avusese deci. foarte probabil. legătură directă atît cu cea de pe dealul
„Măguriţa" de la Gimbaş 6 (care de totdeauna a asigurat posesorilor săi
într-adevăr o poziţie-cheie strategică), cit şi cu cea de pe capătul de sud-

„

în afara mormintelor ce se grupează - repetăm - fără doar şi poate într-un
cimitir, în suprafaţa săpată am mai dat de un material ceramic ce s-a dovedit a fi
neolitic, aparţinînd culturii Petreşti (pe planul cimitirului marcat cu nr. 2). Eventual cu acest material sint contemporane rămăşiţele de vetre nr. 1 ~ 3, arse la roşu,
conţinind urme de cenuşă şi cioburi mărunte atipice. Conturul colibelor ce le-ar fi
corespuns, cu gropi de stilpi sau pari, nu l-am putut identifica, cu toată străduinţa
noastră.

Din materialul provenit de aici amintim:
a) două buze mici de vase neolitice cenuşii, dintr-o pastă săpunoasă, ornamentate
cu linii incizate, frinte meandric (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13313-13314);
b) două torţi neolitice cu perforare orizontală (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13315-13316);
c) diferite fragmente ceramice neolitice, roşcat-cărămizii şi cenuşii (MuzlstCluj, inv.
nr. IN 13317-13324);
d) fund de vas neolitic (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13325);
e) părţi ale unui vas mare de provizii, neolitic, dintr-o pastă cărămizie, săpunoasă.
fină, bine arsă (MuzistCluj, inv. nr. IN 13326 a);
f) trei fragmente ceramice neolitice (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13327-13328-A);
g) o bucată de zgură, asemănătoare pietrei ponce (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13329).
5
Trebuie să recunoaştem că în privinţa obiceiurilor de înmormîntare la „sciţi",
din lipsa observaţiilor detailate referitoare la acestea, în stadiul actual al cercetări
lor nu putem să facem decît unele presupuneri.
6
Vezi M. Roska, Der Bestand der skythischen Altertilmer Siebenbilrgens, în ESA,
XI, 1937, p. 178-180; idem, ErdRep., p. 161-162, nr. 92. Material nepublicat se gă
seşte parte în MuzAiud, parte în MuzlstCluj, sub inv. nr. II 8566-8748, III 8842-9292
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Fig. 3. Mormîntul II (nr. 1 -2); XV-XVI (nr. 3); III (nr. 4)
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Fig. 4 . Mormîntul XIV (nr.I)

şi

XII (nr.2).

est tot al celei de-a doua terase „ Cetăţeaua " de la Teiuş 7 , presupunînd,
natural, contemporaneitatea integrală sau m ăcar parţială a tuturor acestora. Ba mai mult, cimitirele, respectiv aşezările de la Aiud (Parcul oraşu
lui - ,,Cinegetelek , , Gerepen şi Hell6s ')8 au existat chiar în faţa cimitirului nostru, pe terasele extinse, în formă de limbă, care se găsesc pe
latura cealaltă a văii. Dacă ne gîndim la faptul că Valea Lopadiei care se
varsă în M ureş în faţa actualei comune Ciumbrud asigură accesul cel mai
scurt spre valea Tîrnavei Mici respectiv spre aşezările şi cimitirele de la
Blaj, Jidvei, Şaroş 9 , că în faţa terasei de la Ciumbrud se întîlnesc Valea
Aiudului, care vine dinspre depresiunea Trascăului , cu valea Mureşului,
ponderea situaţiei geografice a acestui cimitir şi aşezare cîştigă şi mai
mult. Gruparea atît de interesantă a cimitirelor şi aşezărilor în jurul oraşului actual Aiud reflectă , desigur, o realitate istorică (militară şi eventual
şi politică) pe care noi, în momentul de faţă , încă nu o putem explica.

*

*

*

Capătul

d~ vest al terasei „Podireu" este relativ plat, dar treimea de
nord a acestei părţi oarecum peninsulare oferă , din această cauză , posibilităţi excepţionale de vizibilitate, faţă de cele două treimi mai joase, de
K . Horedt . şi colaboratorii, Pătrunderea şi aşezarea slavilor în Transilvania, în
SCJV, I, 1, 1950, p . 126; idem, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi
Teiuş, în Materiale, I, 1953, p. 798.
8 M. Roska, în ESA, XI, 1937, p. 182, fig. 23, p . 183, fig. 24, p. 184-188; idem, în
Erd Rep., p. 188+-190, nr. 25.
9 Cf. I. H. Crişan, în OmD., p. 126, fig. 7; idem, Ceramica daco-getică pl. XIV.
7

Mărturia

cea mai bună în favoarea existenţei acestui drum o constituie descoperirile
de la Lopadea Nouă, din imediata apropiere.
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Fig. 5. Mormîntul XII - de incineraţie - (nr. 1); .,mormîntul
cu cenuşă împrăştiată", săpat în anul 1957 (nr. 2).
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sud-est. Stratul de deasupra este format dintr-un sol brun de pădure,
degradat într-o oarecare măsură, de aspect lutos, gros în medie de 6070 cm. Sub el sînt nisipuri fine aluvionare, nestabile, ale Mureşului.
Ca o observaţie generală trebuie să menţionăm că toate mormintele
cimitirului „scitic" de la Ciumbrud au fost săpate doar în solul brun de
pădure, oprindu-se la nivelul nisipurilor Mureşului.
In privinţa planului cimitirului se poate constata că mormintele orientate, în general, nord-vest - sud-est, sînt destul de dispersate, fără o
ordine strictă 10 . Totuşi, mormintele nr. I şi II, VI, IX-X, XI şi XII,
VII-VIII, XIII-XIV, XVII-XVIII par să formeze oarecum nişte grupe
(fig. 2), fără să putem observa o legătură specială, internă, între acestea.
Mormîntul nr. IV, ca şi „mormîntul cu cenuşă împrăştiată", descoperit în
cursul săpăturilor din 1957, au fost aflate cu totul izolat. Ca o regulă
generală putem aminti că majoritate a obiecte 1 or de i n v e nt a r f u s e s e r ă d e p u s e p e 1 a t u r a d r e a p t ă a d e f u n ct ului.
Descoperiri fortuite

I. Obiecte de metal
I. Oglindă de bronz, turnată, masivă, ajunsă fără miner în MuzistCluj. Minerul
de fier a fost nituit de placă cu patru cuie, din care s-au păstrat doar trei. Dosul
circular al oglinzii este împărţit în patru segmente de cerc prin braţele unei cruci
reliefate. Fiecare segment de cerc este, la rîndul lui, ornamentat cu cite trei rînduri
de dungi în relief, frînte în unghi drept.
Dimensiuni: diametrul 131,9 mm, grosimea plăcii la perimetru 5 mm, în interior 3,5 mm; MuzistCluj, inv. nr. IN 13160 (fig. 6, nr. 2).
2. Oglindă de bronz simplă, fără decor, turnată dintr-o placă subţire, ruptă în
jurul porţiunii de conexiune cu minerul, cu două găuri de nituire dispuse neregulat.
Dimensiuni: diametrul 87 mm, grosimea plăcii 1,5 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN
13161 (fig. 6, nr. 1).
3. Ac mare sau agrafă de păr de bronz, cu buton semiglobular (sau în forma
pălăriei de ciupercă) şi cu acul torsionat, îndoit.
Dimensiuni: diametrul butonului 24 mm, lungimea acului 154 mm, grosimea lui
2 mm; MuzistCluj, inv. nr. IN 13162 (fig. 10).

încă I. Kovacs a constatat, cu ocazia săpăturilor de la Tîrgu Mureş că mormintele mai apropiate sînt relativ rare şi, eventual, aparţin unor înmormîntări familiare. După cît se pare, ,,sciţii", în general, n-au făcut economie de spaţiu, ci au
săpat mormintele la distanţe mari (8-20 sau chiar mai multe zeci de metri, cum
este cazul la Cipău; cf. N. Vlassa, O contribuţie la problema epocii scitice în Transilvania: cimitirul de la Cipău-.,Gară", în Apulum, IV, 1961, p. 20, 34). Acest fapt
poate să explice de ce sîntem anunţaţi, de obicei, numai de una-două descoperiri
întîmplătoare şi de ce, de multe ori, săpăturile ulterioare, făcute în vederea căutării
altor morminte „scitice", nu ne dau nici un rezultat. . . Cf. I. Kovacs, A maros10

vtistirhelyi oskori telep, skytha- es nepvtindorlciskori temeto. Station prehistorique de
Marosvciscirhely [Tîrgu Mureş], cimetiere de l'epoque scythe et de la migration des
peuples, în DolgCluj, VI, 1915, p. 268.
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Fig. 6. Oglinzi de bronz

apărute

în morminte distruse.
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4. Pandantiv rozetiform (?) de bronz, compus dintr-un cerc central din care pleacă
patru spiţe lăţite.
Dimensiuni: diametrul, fără aripioare 38 mm, cu aripioare 55 mm, grosimea plăcii
3,4 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13166 (fig. 8, nr. 9).
5. Elice de bronz, ruptă, cu două aripioare (original cu trei aripioare), probabil
de la un vîrf de săgeată, cu gaură de legătură în corp.
Dimensiuni: înălţimea 23 mm, deschizătura între aripioarele existente 34 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13165 (fig. 8, nr. 7).
6. Brăţară de bronz deschisă din fir simplu, cilindric, însă cu capete îndoite unul
peste celălalt, fără decor, formată dintr-o bară rotundă în secţiune, cu capete
subţiate.

Dimensiuni: diametrul maxim 67 mm, diametrul minim 60 mm, grosimea 5 mm;
MuzistCluj, inv. nr. IN 13158 (fig. 8, nr. 15).
7. Brăţară de bronz formată dintr-o bară rotundă în secţiunea cu capete îndoite
unul peste celălalt, fără ornament.
Dimensiuni: diametrul 70 mm, grosimea cea mai mare 8 mm, la capete 5 mm;
MuzistCluj, inv. nr. IN 13159 (fig. 8, nr. 4).
8. Obiect (mărgea?) de bronz în formă de butoiaş, perforat, cu două prelungiri
tubulare.
Dimensiuni: lungimea 24 mm, diametrul la mijloc 14 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN
13167 (fig. 8, nr. 11).
9. Două fragmente ale unei bentiţe de bronz, colier sau obiect folosit pentru
strînsul părului pe creştet. Se compune din două lame laterale neornamentate, unite
printr-un fir torsionat.
Dimensiuni: lungimea fragmentului mai mare 110 mm, lăţimea plăcii 10 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13163 a-b (fig. 8, nr. 10).
10. Topor de luptă bipen, de fier, bine păstrat cu tăişul îngust, iar cu braţul celă
lalt fără tăiş şi puţin rotunjit la extremitate. Orificiul din mijloc, pentru mîner, este
foarte puţin oval.
Dimensiuni (după curăţire): lungimea 164 mm, lăţimea la orificiul pentru coadă
27 mm, diametrul acestui orificiu 24 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13833.
11-12. Inele de tîmplă de bronz cu capete îngroşate de formă conică.
Dimensiuni: diametrul 65 mm, grosimea 4 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13157,
IN 13164 (fig. 8, nr. 2, 5).
13-14. Fragmente de inele de tîmplă de bronz cu capete îngroşate de formă conică; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13152, IN 13156 (fig. nr. 13-14).
15. Vîrf de săgeată de bronz, în formă de frunză, cu „cîrlig".
Dimensiuni: lungimea 33 mm, lăţimea cea mai mare 10 mm, grosimea lamei 4 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13178.
16. Vîrf mare de săgeată de bronz, în formă de frunză de salcie, în două muchii,
cu „cîrlig".
Dimensiuni: lungimea 55 mm, lăţimea maximă 15 mm, grosimea 5 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13170 (fig. 8, nr. 19).
17. Vîrf de săgeată de bronz în formă de frunză de salcie, în două muchii, cu·
,,cîrlig", romboidal.
Dimensiuni: lungimea 38 mm, lăţimea maximă 14 mm, grosimea 5 mm;
MuzJstCluj, inv. nr. IN 13171, (fig. 8, nr. 20).
18. Vîrf de săgeată de bronz în trei muchii, cu „cîrlig".
Dimensiuni: lungimea 39 mm, lăţimea dintre aripi 7 mm, grosimea la orificiul
pentru coadă 6 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13179.
19. Vîrf de săgeată de bronz în trei muchii, fără „cîrlig".
Dimensiuni: lungimea 33 mm, lăţimea dintre aripi 6,5 mm, grosimea la orificiul
pentru coadă 7 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13176.
20. Vîrf de săgeată de bronz, în trei muchii, fără „cîrlig".
Dimensiuni: lungimea 24 mm, lăţimea dintre aripi 9 mm, grosimea la orificiul
pentru coadă 7,5 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13177.
21. Vîrf de săgeată de bronz în trei muchii.
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Dimensiuni: lungimea 31 mm, lăţimea
dintre aripi 5,5 mm· MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13154.
22. Vîrf de săgeată de bronz în trei
muchii.
Dimensiuni: lungimea 31,5 mm, lăţimea
dintre aripi 7 mm; MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13153.
23-24. Două vîrfuri de săgeţi de bronz,
în două muchii cu „cîrlig", de t ipuri diferite; MuzistCluj, inv. nr. IN 13174,
1N 13175.

li. Obiecte de lut ars
1. Vas bitronconic cu slip, cu patru proeminenţe-apucători, de culoare brună-cenu
şie, lucrat cu mîna din pastă foarte grosolană, zgrunţuroasă, îi lipseşte buza şi o

parte a gîtului.
Dimensiuni: înălţimea 185 mm, diam~
trul gurii 130 mm, diametrul fundului
104 mm, grosimea pereţilor 8,5 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13156.
2. as bitronconic cu patru proeminenţe
apucători, lucrat cu mîna din pastă grosolană, de culoare brună-cenuşie, cu slip.
îi lipseşte partea superioară.
Dimensiuni: înălţimea 178 mm, diametrul
fundului 103 mm, grosimea pereţilor 8 mm;
MuzJstCluj, inv. nr. IN 131137 (fi g. 14, nr. 4).
3. Vas mare, bi tronconic, prevă z ut cu
patru proeminenţe-apucători elipsoidale în
secţiune, aplecate în jos, dispuse imediat
sub linia diametrului maxim; buza şi o
parte din gît lipsesc; este lucrat cu mîna
din pastă grosolană , cu cioburi pisate în
com poziţi e, slab arsă, negricioasă, cu pete
cenuşii.

Dimensiuni: înălţimea 385 mm, diametrul
pîntecului 325 mm, diametrul fundului
146 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13135
(fig. 14, nr. 5).
4. Vas bitroncon ic cu patru proeminenţe
apucători, lucrat cu mîna din pastă grosolană, cu cioburi pisate în comp o ziţie, de
culoare brună-cenuşie, cu slip; partea superioară îi lip5eşte 11 •
11 Observaţia că

la mai multe vase mari
lipsesc părţile superioare se explică prin
faptul că ele, stînd în picioare, cu ocazia
muncilor agricole au fos t sparte de plug.

••
Fig. 7. Akinakes de fier cu un singur
şi cu bară orizontală.
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Dimensiuni: înălţimea 233 mm, diametrul pîntecului 232 mm, diametrul fundului 131 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13232.
5. Fragmente din partea dinspre buză şi din gîtul unui vas bitronconic, asemă
nător celor precedente; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13139 a-c.
6. Ceaşcă mare, tronconică, cu toarta supraînălţată ruptă, lucrată cu mina din
pastă grosolană, negricioasă, cu cioburi pisate în compoziţie, foarte rău arsă.
Dimensiuni: înălţimea 78 mm, diametrul gurii 140 mm, diametrul fundului 55 mm,
grosimea pereţilor 5,5 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13304.
7. Ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată, păstrată întreagă, lucrată cu mîna
dintr-o pastă zgrunţuroasă, cu cioburi pisate în compoziţie, de culoare negricioasă,
extrem de slab arsă.
Dimensiuni: înălţimea 65 mm, diametrul gurii 109 mm, diametrul fundului
55 mm, grosimea pereţilor 8,5 mm; MuzlstCluj, in\'. nr. IN 13141.
8. Ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată, păstrată întreagă, lucrată cu mina
din pastă zgrunţuroasă, de culoare cafenie, slab arsă.
Dimensiuni: înălţimea 57 mm, diametrul gurii 90 mm, diametrul fundului 65 mm,
grosimea pereţilor 8 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13832.
9. Fragment mare din pîntecul unui vas (asemănător celui găsit în mormîntul XII), lucrat cu mina din pastă zgrunţuroasă, prost arsă, cu slip, de culoare brună.
de un tip mai rar, piriform alungit, zvelt, cu o dungă scoasă în relief la linia de
întîlnire între pîntec şi gîtul vasului; MuzlstCluj, inv. nr. IN 131'38.
10. Strachină mare, parţial reconstituită, cu buza răsfrîntă în interior. în partea
păstrată, sub buză, trei proeminenţe-apucători, simetric dispuse. Făcută cu mina din
pastă negricioasă, impură, foarte slab arsă.
Dimensiuni: înălţimea 143 mm, diametrul gurii 335 mm, diametrul fundului•
137 mm, grosimea pereţilor 12 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13139.
11. Fragment dintr-o strachină cu buza răsfrîntă în interior, cu patru proeminenţe
apucători, lucrată cu mina din pastă grosolană, cu cioburi pisate în compoziţie, d~
culoare negricioasă, cu slip; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13148.
12-13. Două fragmente din străchini asemănătoare celor pomenite mai sus;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13147-13147a.
14-17. Fragmente aparţinătoare la două ceşti tronconice cu toarta supraînălţată,
asemănătoare celor amintite mai sus; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13142 a, b; IN 13144;
IN 13145; trei butoni ai unui vas roşcat, din pastă prost arsă, foarte friabilă (inv.
nr. IN 13305 a-b).
18-22. Fragmente de la vase diferite nedeterminabile, toate lucrate cu mina
dintr-o pastă grosolană; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13143 (buză de vas negricios, din
pastă nisipoasă); IN 13144 (mic fragment de buză de vas); IN 13146 şi IN 13150,
IN 13151 (două fragmente din buza aceluiaşi vas negricios, cu pete cafenii pe faţa•
interioară).

III. Obiecte de os
1. Virf de săgeată în patru muchii, de formă piramidală alungită, cu orificiu
pentru prins în coadă.
Dimensiuni: lungimea 45 mm, lăţimea la bază 8 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13173:
(fig. 8, nr. 33).
2. Vîrf de săgeată în patru muchii, de formă piramidală alungită, cu orificiu pentru prins în coadă.
Dimensiuni: lungimea 42 mm, lăţimea la bază 8,5 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13155
(fig. 8, nr. 30).
3. Vîrf de săgeată în patru muchii, în formă piramidală alungită, cu orificiu pentru prins în coadă deteriorat.
Dimensiuni: lungimea 31 mm, lăţimea la bază 7 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13169'
(fig. 8, nr. 31).
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Fig. 8. Podoabe ş i ornamente
<le bronz, nr. 30-34 de os);

JI

JZ

(nr. 1-18); vîrfuri de săgeţi de diferite tipuri
de fier (nr. 36) ; cute (nr. 35) ; topor de
(nr. 37).

cuţit

(nr. 19-29
de fier

lupt ă

4. Vîrf de săgea tă în patru muchii, de form ă pi ram idală • alungit ă, cu orificiu pentru prins în coadă .
Dim ensiuni: lungimea 34 mm, lăţi me a 6 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13168 (fig. 8,

nr. 32).
5. Vîrf de săgeată, în patru muchii, de o formă cu totul
ciuntit; Muzlst Cluj, inv. nr. IN 13172 (fig. 8, nr. 34).
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-------------------------------Descrierea mormintelor 12

Mormîntul nr. I a fost distrus cu ocazia
plantarea viţei de vie.

lucrărilor

de

pregătire

pentru

Din inventarul lui nu s-au păstrat decît fragmentele· unui \'as nereconstituibil,
foarte probabil de tipul bitronconic. Pe unele fragmente, sub buză, sînt rămăşiţe de
brîu alveolar, iar pe altele proeminenţe-apucători. Vasul de culoare brun-roşcată
este făcut cu mina dintr-o pastă extrem de grosolană, friabilă, foarte prost arsă
(MuzlstCluj, inv. nr. IN 13180, fig. 14, nr. 3).
Tot din acest mormînt provin şi alte fragmente de vase: a) buză de vas brunnegricios, din pastă nisipoasă, cu pereţii subţiri; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13181; b) fragment de vas negricios cu urmele unei torţi perforate vertical; MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13182.

Mormîntul nr. II (fig. 3, nr. 1). Groapa mormîntului, nederanjată, a
putut fi bine observată, avînd un plan aproape perfect rectangular. Ea
măsura 1 m lăţime, 2,05 m lungime şi 1,40 m adîncime de la nivelul
actual. Scheletul, care a aparţinut unui bărbat, era întins pe spate cu
capul orientat spre nord-vest. Oasele erau slab conservate. Craniul s-a
deplasat cu 90° spre dreapta din poziţia lui normală şi s-a răsturnat cu
gaura occipitală în sus. Mandibula era în poziţia ei normală, originală.
Braţul drept era îndoit din cot şi mina sprijinită pe bazin, iar braţul
stîng a fost întins lingă corp, la mică distanţă, cu mina răsucită. Scheletul
măsura 161 cm lungime fără labele picioarelor care s-au distrus cu timpul.
Întreaga poziţie a scheletului face impresia că defunctul fusese pus în
groapă fără mare grijă. cu umărul drept ridicat. Privită în ansamblu.
poziţia scheletului este interesantă, fiindcă picioarele erau mai ridicate
faţă de nivelul original al capului.
Inventar: în colţul de vest al gropii, în dreptul capului şi umărului stîng s-a
găsit

un vas mare bitronconic bine păstrat, cu buza evazată puţin, cu contururi
rotunjite, cu patru proeminenţe-apucători mari, elipsoidale, pe linia maximului diametru (una dintre cele patru proeminenţe, simetric dispuse, lipseşte). Este lucrat
cu mina din pastă grosolană, slab arsă, de culoare cenuşie-închisă, cu slip (în vas
s-a găsit o ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată).
Dimensiuni: înălţimea 440 mm, diametrul gurii 240 mm, diametrul la pînter
310 mm, diametrul fundului 150 mm, grosimea pereţilor 9,5 mm; MuzlstCluj, im·.
nr. IN 13181 (fig. 11, nr. 8).
Ceaşcă tronconică cu toartă supraînălţată, fragmentară, făcută cu mîna din pastă
impură, negricioasă, extrem de slab arsă; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13140.
Pe marginea stingă a bazinului (fig. 3, nr. 1-2) s-a găsit un akinakes (fig. 7).
Acest akinakes de fier se caracterizează prin minerul terminat într-o bară dreaptă,
transversală, lenticulară în secţiune. Corpul minerului este masiv, alcătuit dintr-o
placă groasă, uniformă pe întreaga faţă. Pe ambele feţe corpul minerului este prevă
zut cu o linie adîncită în forma unui mic şănţuleţ, iar marginile lui sînt canelate
Vezi literatura mai veche în legătură cu descoperirile anterioare de la Ciumbrud, în rapoartele preliminare: Săpăturile de salvare de la Ciumbrud în Materiale
VJ, 1959, p. 605, nota 1-3; VII [1960], p. 191-199.
'
'
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(dacă minerul n-a avut cumva, iniţial, trei linii paralele, adincite toate trei în forma unor mici şănţuleţe,
ceea ce nu se mai poate observa din cauza oxidării).
Pumnalul pare să fie lucrat dintr-o singură bucată, neobservîndu-se urmele vreunei articulări. El prezintă
obişnuitul ornament cordiform, care alcătuieşte un fel
de manşon ce acoperă partea superioară a lamei pumnalului. Garda cordiformă -are doi lobi aproape egali.
Din cauza ruginii sudarea (?) celor doi lobi nu se mai
poate vedea. Lama pumnalului se îngustează treptat
spre vîrf. Are un singur tăiş, în bună parte mîncat de
rugină, ca şi vîrful de altfel. Pe suprafaţa lamei nu se
observă nici un şanţ de scurgere a sîngelui, deşi n-ar
fi exclus ca el să fi existat.
Dimensiuni (după curăţire): lungimea totală 186,5 mm,
lungimea corpului minerului î8 mm, lăţimea lui 9,5 mm,
grosimea lui 7 mm, lungimea barei minerului (întregită)
59 mm, lăţimea barei 6,8 111111, grosimea ei 6,5 mm,
lăţimea gărzii cordiforme între umerii externi 31 mm,
lungimea lamei (de la baza lobilor cordiformi la vîrf)
87 mm, grosimea ei (în apropierea lobilor) 3,5 mm;
MuzlstCluj, im·. nr. IN 13184.
Fig. IO. Ac de păr, din bronz,
Sub antebraţul drept s-a descoperit un topor de luptă
dintr-un mormînt distrus.
de fier, de tipul „tîrnăcop", în apropierea căruia zăcea
un mic obiect de fier foarte ruginit (MuzlstCluj, inv.
nr. IN 13186), care face impresia unei lame de cuţit vîrite într-o teacă din acelaşi
metal) şi încă un obiect oxidat de fier (inv. nr. IN 13187).
Toporul dublu de fier are un tăiş îngust, iar braţul celălalt fără tăiş, puţin rotunjit
la extremitate. Orificiul din mijloc, pentru miner, este foarte puţin oval.
Dimensiunile: lungimea 180 mm, lăţimea la orificiul pentru prins în coadă 27 mm,
deschizătura acestui orificiu 13 mm; MuzlstClu.i, inv. nr. IN 13185 (fig. 8, nr. 37).
Imediat lîngă humerusul stîng, cam pe la mijlocul lungimii acestuia, s-a aflat
un bulgăre de realgar (MuzistCluj, inv. nr. IN 13188). Nu departe de acesta, lingă
'Cotul stîng, între cot şi cutia toracică, a fost aşezată v a 1 v a u n e i coc h i 1 i i
de scoică (Unio pictorum; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13189).
În direcţia cotului drept au fost găsite mai multe oase de la rumegătoare mari
·şi mici (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13190-13199), între care şi
un om op I a t. Din
pămîntul de umplutură a gropii a ieşit fragmentul unei buze de vas, care se încadrează perfect în rîndul celorlalte descoperiri (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13200).

Mormîntul nr. III (fig. 3, nr. 4). Groapa mormîntului măsura 1,20 m
(în direcţia capului), O, 70 m lăţime minimă (la picioare),
2 m lungime, 0,85 m adîncime de la nivelul actual. Scheletul, aparţinînd
unei femei, era întins pe spate cu capul orientat spre nord-vest. Craniul
era deplasat puţin înainte şi spre dreapta. Braţul drept, întins, era la
mică distanţă de şoldul drept. Cotul drept se rezema puţin pe un vas mare,
bitronconic, situat la înălţimea toracelui. Palma dreaptă se sprijinea pe
fundul plat al gropii. în schimb, palma stingă nu s-a găsit. Oasele tarsiene şi metatarsiene au fost deranjate, probabil de rozătoare.

lăţime maximă

Inventar: La dreapta trunchiului a fost asezat un vas mare bitronconic de o
0

formă „arhaică". I s-a păstrat partea medie şi superioară. Fundul, o mare parte

a pîntecului şi baza vasului lipsesc. Vasul are pe gît un
diametrului maxim - trei linii adîncite, cruţînd între ele
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Fig. 11. Diferite forme de vase: strac.hini scunde (nr. -l,6) ; vase mari bitronconice cu proeminenţe-apucători aplatizate
(nr. 5,8) ; vas cu pereţi aproape verticali (nr. 1); vas mare piriform (nr.7) ; două ceşti cu gurile faţă în faţă care au
conţinut oasele calcinate ale unui copil mic din mormîntul nr. III (nr. 3).
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Fig. 12. Vas mare bitronconic, ornamentat, din mormîntul nr. III.
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Fig. 14. Diferite forme de vase: ulcic ă bitronconică cu buză r ăsfrîntă în exterior (nr. I); c eaş că s cund ă cu toarta
supraînăl ţată, de formă asemănătoare unei străchini (nr.2); p artea unui vas nereconstituibil , de tipul bitronconic ( ?)
cu rămă ş iţe de brîu alveolar (nr.3) ; vase mari bitronconice (nr. 4-5).
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mai sus de linii un şir de unghiuri incise ( A), în forma literei lambda. Vasul este
făcut cu mina dintr-o pastă zgrunţuroasă, rău arsă, cu cioburi pisate în compoziţie,
însă cu un slip metalic făcut cu grijă, de culoare negricioasă, cu pete cafenii în
exterior, cafeniu în interior.
Dimensiuni: înălţimea 280 mm, diametrul aproximativ la pîntec 350 mm, grosimea
pereţilor 9,8 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13201 a-c (fig. 12).
In apropierea vasului s-a găsit un vîrf de cuţit de fier (fig. 8, nr. 36; MuzlstCiuj.
inv. nr. IN 13205), precum şi un fund de ceaşcă cu toarta supraînălţată, cenuşie.
fragmentară (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13202).
Cam la limita dintre cutia toracică şi bazin s-a aflat, lingă schelet, o strachină
mare cu muchia buzei arcuită spre interior, fragmentară, lucrată cu mina din
pastă grosolană, rău arsă, de culoare negricioasă, conţinînd oase de la rumegă
toare mari.
Dimensiuni: înălţimea 160 mm, diametrul la buză 324 mm, diametrul fundului
149 mm, grosimea pereţilor 9 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13202 (fig. 11, nr. 4).
Lingă partea exterioară a cotului stîng, în cursul lucrărilor, s-a găsit o fusaiolă
bi tronconică de lut ars (dimensiuni: înălţimea 35 mm, diametrul maxim 33 mm,
diametrul deschizăturii găurii 10 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13204, fig. 9, nr. 1).
în dreptul articulaţiei mîinii cu antebraţul stîng s-au găsit două ceşti. Ceaşca.
mai mare, tronconică-cilindrică, scundă, cu toarta ruptă (intenţionat, încă în antichitate) a fost făcută cu mîna din pastă cafenie, grosolană, rău arsă, cu slip. (Dimensiuni: înălţimea 105 mm, diametrul gurii 147 mm, diametrul fundului 100 mm,
grosimea pereţilor 8 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13207, fig. 11, nr. 3). Ceaşca a servit
drept urnă cinerară, cuprinzînd oasele calcinate ale unui copil de doi-trei ani.
Ceaşca mai mică tronconică este cu toarta supraînălţată ruptă (intenţionat, încă în
antichitate), făcută cu mina din pastă grosolană, rău arsă, neagră la interior, cafenie·
la exterior (dimensiuni: înălţimea 73 mm, diametrul la buză 125 mm, diametrul
fundului 60 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13208, fig. 11, nr. 3); ea a servit drept
cap ac urnei cinerare amintite mai sus. Cu ocazia ridicării oaselor, în jurul gîtului
s-a aflat un mic colier, compus din cochilii de melcişori, o mărgea de fier şi altele„
mărunte, din pastă vitroasă (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13206, fig. 8, nr. 3).

Mormintele nr. IV
plantarea viţei de vie.

şi

V au fost distruse cu ocazia

lucrărilor

pentru

Inventar: Din mormîntul nr. V au fost salvate numai fragmente din cinci vase
neintregibile, care atît în privinţa formelor, a tehnicii de confecţionare, cît şi a
pastei, arderii şi a culorii, se încadrează perfect în seriile celorlalte vase ale cimitirului „scitic": a) fragment de vas, analog cu vasul zvelt, piriform, din mormîntuI
nr. XII (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13209); b) fragment de vas (MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13212); c) fragment de ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată (MuzlstCluj, inv ..
nr. IN 13211); d) fragment de ceaşcă analoagă celei precedente (MuzlstCluj, inv.
nr. IN 13213); f) fragment de vas (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13210).

Mormîntul nr. VI a fost distrus parţial. Nu s-a putut constata conturul
gropii. Scheletul a aparţinut, probabil, unui bărbat şi s-au păstrat doar o
porţiune din femure, articulaţiile genunchilor, tibiile şi peroneele. Restul
scheletului şi majoritatea anexelor lipsesc .
• lnv~ntar: Intre părţile superioare ale tibiilor, într-o grămadă, s-au găsit patru
virfun de săgeţi de bronz, în două muchii, plate, în formă de frunză toate cu
,.cîrlig" (lungimea 30 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13231-13234); una de' fier lan~eolat~, mai mare (lungimea 52 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13229) şi două de bronz.
m trei muchii, cu „cîrlig" (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13235 IN 13237), toate orientatespre laba picioarelor. Spre dreapta, cam la înălţimea 'genunchilor, s-a găsit un.
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obiect rău conservat, de fier, de 150 mm lungime, prevăzut cu trei benzi de fier,
cu o deschizătură la un capăt şi terminat într-un vîrf ascuţit. Probabil că această
piesă a fost teaca unui cuţit sau, mai degrabă, a unui akinakes, deoarece lungimea
de 150 mm corespundea într-o oarecare măsură lungimii tăişului (186 mm) pumnalului găsit în mormîntul nr. II. Tot pe această parte s-au găsit trei oase de la
rumegătoare mari.
De asemenea, tot din acest mormînt provin următoarele obiecte, a căror dispu~
nere însă nu s-a putut preciza:
a) Diferite fragmente ceramice (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13214 - IN 13226) care
se încadrează perfect ca formă şi factură în aspectul general al ceramicii cunoscute
din cimitirul „scitic" de la Ciumbrud;
b) O mică spirală de bronz (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13228, fig. 8, nr. 17);
c) O mică cataramă de fier şi alte bucăţele mărunte din acelaşi metal, complet
oxidate, probabil rămăşiţe ale ferecăturii tolbei, aflate probabil în regiunea genunchiului (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13230).

Mormîntul nr. VII a fost distrus.
acest mormînt, au fost, totuşi salvate:

Următoarele

obiecte, provenind din

a) fragment dintr-un vas mare (bi tronconic); MuzlstCluj, inv. nr. IN 13239;
b) fragmente din două ceşti tronconice cu toarta supraînălţată; MuzlstCluj, inv.
nr. IN 13236-13237;
c) proeminenţă-apucătoare de la un vas mare bitronconic (de la vasul amintit la
pct. a ?); MuzlstCluj, inv. nr. IN 13238. Toate se încadrează în restul materialului de
lut ars, originar din cimitirul „scitic" de la Ciumbrud.

Din mormîntul nr. VIII, distrus, provine un singur fragment din buza
unui vas; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13240.
Din mormîntul nr. IX au fost salvate

următoarele

obiecte:

a) ceaşcă tronconică, cu toarta supraînălţată ruptă, făcută cu mîna dintr-o pastă
foarte grosolană, slab arsă, de culoare negricioasă-cafenie (dimensiuni: înălţimea
82 mm, diametrul gurii llO mm, al fundului 67 mm, grosimea pereţilor 6 mm;
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13243);
b) ulcică bitronconică cu buza răsfrîntă în exterior. Două perforări aşezate faţă
în faţă străpung buza, respectiv gulerul ei. Ulcica este lucrată cu mina, din pastă
grosolană, impură, de culoare brună-cărămizie (dimensiuni: înălţimea 78 mm, diametrul gurii 60 mm, diametrul fundului 47 mm, grosimea pereţilor 6 mm; MuzlstCluj,
inv. nr. IN 13244, fig. 14, nr. 2);
c) strachină fragmentară cu buza arcuită spre interior, cu patru proeminenţe
conice, făcută cu mîna din pastă grosolană, cu slip, de culoare cenuşie (dimensiuni:·
înălţimea 88 mm, diametrul gurii 219 mm, diametrul fundului 133 mm, grosimea
pereţilor 6 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13241);
d) fragment mare din partea superioară a unei străchini cu buza arcuită spre
interior, avînd sub buză o proeminenţă mare, conică. Este lucrată din pastă impură,
rău arsă (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13242).

Mormîntul nr. X. Din groapa acestui mormînt s-a păstrat doar partea
dinspre cap. Porţiunea rămasă măsura 0,90 m lăţime, 0,75 m lungime
(restul a fost tăiat cu ocazia lucrărilor pentru vie), 0,55 m adîncime. Orientarea pereţilor gropii a fost est-vest.
Semnificaţia acestui mormînt este greu de precizat, deoarece în porţiu
nea existentă a gropii, porţiune care - repetăm - n-a suferit nici un
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deranjament, se găseau două cranii. Craniul nr. 1 era într-o poziţie normală, judecind după poziţia lui faţă de orientarea gropii sepulcrale. La
stînga erau prezente şi părţile superioare ale humerusului şi ale omoplatului stîng. Craniul era turtit din cauza presiunii pămîntului. Craniul
este de femeie, oasele lui fiind relativ subţiri şi gracile (determinarea
aparţine dr. F. Szigetvari din Aiud). In imediata apropiere a acestui• craniu, într-o grămadă, se aflau coastele unui individ tînăr.
Craniul nr. 2 era culcat pe partea stîngă. In maxilarul superior s-au
putut constata cîţiva dinţi de lapte. Este vorba deci de craniul unui copil
de 7-8 ani (nu este exclus să fi fost înmormîntaţi împreună mama şi
copilul). Acesta era aşezat imediat lingă craniul celălalt, cu părţile din
jurul găurii occipitale atingînd chiar creştetul craniului nr. 1. Axa orizontală a craniului nr. 1 forma un unghi de aproximativ 90° cu axa orizontală
a craniului nr. 2.
/m•entar: Tn apropierea masivului facial al craniului nr. 2 se găsea un b u 1g ă re de c hi r pic, iar la acelaşi nivel se afla o buc a tă de pi a t r ă ş lefu i tă, din şist nisipos, verzui, asemănătoare unei pietre de ascuţit (MuzlstCluj,
inv. nr. IN 13245). Notăm aici că pietre asemănătoare s-au descoperit şi în alte
morminte ale cimitirului de la Ciumbrud.

Mormintul nr. XI (fig. 3, nr. 5-6). Groapa mormîntului a putut fi
bine observată. Ea este de formă neregulată, trapezoidal-lunguiaţă, măsu
rînd 1.20 m lăţime maximă (la înălţimea capului), 0,80 m lăţime minimă
(în dreptul picioarelor), 2 m lungime şi 0,62 m adîncime de la nivelul
actual. Scheletul de femeie (?) era întins pe spate cu capul orientat spre
nord-vest. Ambele braţe fuseseră îndoite puţin din cot. Oasele sînt slab
conservate. Scheletul măsura 167 cm lungime, fără labele picioarelor.
Craniul era puţin ridicat, aşezat pe un fel de pernă de pămînt.
Inventar: La dreapta craniului s-a găsit o pi a t r ă de şlefuit (piatră de
rîu, elipsoidală, lată; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13248). La mică distanţă de aceasta,
spre piciorul drept, s-a găsit o strachină, cu muchia buzei arcuită spre interior,
cu proeminenţe-apucători aplecate în jos (una dintre ele fiind perforată pentru ca
strachina să poată fi suspendată), lucrată cu mina din pastă grosolană, extrem de
slab arsă, foarte friabilă, neagră în interior, castanie la exterior (dimensiuni: înăl
ţimea 11 î mm, diametrul gurii 290 mm, grosimea pereţilor 7 mm; MuzlstCluj, inv.
m. IN 13247, fig. 11, nr. 6), cu slip. Lingă strachină s-a găsit un vas mare, întreg,
bitronconic, cu patru proeminenţe-apucători sub linia diametrului maxim, lucrat
cu mina din pastă grosolană, nisipoasă, destul de slab arsă, cu cioburi pisate în
compoziţie, de culoare cenuşie cu pete brun-roşcate (dimensiuni: înălţimea 300 mm,
diametrul gurii 170 mm, diametrul pîntecului 247 mm, diametrul fundului 130 mm,
grosimea pereţilor 10 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13246, fig. 11, nr. 5). în strachină
au fost găsite oase de la rumegătoare mici (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13249-13251).
Tot din acest mormînt provine încă o ceaşcă tronconică, fragmentar păstrată, cu
toarta supraînălţată, făcută cu mina din pastă foarte proastă, slab arsă; MuzlstCluj,
inv. nr. IN 13252.

Mormîntul nr. XII (fig. 4, nr. 2). Groapa mormîntului, nederanjată, a
putut fi bine observată. Ea măsura 1,20 m lăţime maximă (în dreptul
capului), 0,90 m lăţime minimă (la plcioare), 0,65 m adîncime. Scheletul
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era întins pe spate, cu capul orientat spre nord-vest. Oasele sînt slab
conservate. Craniul era aplecat puţin spre dreapta. Braţului drept, sucit
de două ori (şi din umăr, dar şi la articulaţia dintre humerus şi antebraţ)
îi lipsea palma.
Inventar: în colţul de vest al mormîntului se afla un vas de o formă întîlnită
mai rar, de tip piriform alungit, zvelt, întreg, cu buza retezată drept, cu trei bucăţi
mai mici din buză desprinse, cu o dungă scoasă în relief la linia de întîlnire între
pîntec şi gîtul vasului, lucrat cu mina, însă cu mare grijă, din pastă poroasă, slab
arsă, cu cioburi pisate în compoziţie; sub linia diametrului maxim, în apropierea
fundului se găsesc patru proeminenţe-apucători, dintre care două de formă cilindrică şi două obişnuite, dreptunghiulare, cele de un fel plasate cite două, faţă în
faţă, de culoare brună-cenuşie, cu slip, (dimensiuni: înălţimea 327 mm, diametrul
gurii 175 mm, diametrul pîntecului 249 mm, diametrul fundului 122 mm, grosimea
pereţilor 10 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13254, fig .11, nr. 7). între vasul amintit şi
umărul drept, în dreptul capului, s-a găsit o ceaşcă tronconică cu toarta supraînăl
ţată, întreagă, lucrată cu mina din pastă grosolană, slab arsă, de culoare cărămizie
(dimensiuni: înălţimea 65 mm, diametrul gurii 97 mm, diametrul fundului 54 mm,
grosimea pereţilor 8 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13253), precum şi 5-6 oase de la
rumegătoare mari, între care şi un om op 1 a t (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13255-13260).

Mormîntul nr. XIII (fig. 5, nr. 1), de incineraţie. Groapa mormîntului,
nederanjată, a putut fi bine observată. Ea măsura 1 m lăţime maximă în
partea „superioară" (corespunzătoare acelei părţi în care, în cazul celorlalte morminte, de inhumaţie, se găsea capul mortului), 0,75 m lăţime
minimă

în partea „inferioară" (corespunzătoare, în cazul celorlalte morunde se aflau picioarele), 0,30 m adîncime. Groapa era
orientată şi în acest caz în direcţia nord-vest-sud-est. In partea „superioară" s-a găsit o grămadă de oase umane calcinate. Tot în această gră
madă au fost găsite şi cîteva bucăţi de fier, trecute prin foc, nedeterminabile. In interiorul unui cerc de circa 0,50 m pămîntul avea o culoare
mai închisă, odinioară fiind, eventual, ars. Totuşi, nu dispunem în momentul de faţă de nici un indiciu sigur că defunctul a fost ars pe loc.

minte,

părţii

Inventar: Ca şi în celelalte morminte ale cimitirului, inventarul se afla în jumă
tatea de sud-vest a gropii sepulcrale. El constă din: un vas scund bi tronconic cu
proeminenţe-apucători, elipsoidale, aşezate pe linia diametrului maxim, lucrat cu
mina din pastă grosolană, cu slip, de culoare castanie (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13263);·
o ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată, întreagă, lucrată cu mina din pastă
nealeasă, extrem de grosolană, foarte prost arsă (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13262, fig. 9,
nr. 3); oase de la rumegătoare mari (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13264-13267) au fost
găsite în colţul de sud-vest al mormîntului, împreună cu fundul unui vas, făcut cu
mina din pastă grosolană, cu pietricele în compoziţie (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13261).

Mormîntul nr. XIV (fig. 4, nr. 1). Groapa mormîntului, nederanjată, a
putut fi foarte bine observată. Ea măsura 0,70 m lăţime, 1,80 m lungime,
0,50 m adîncime. Scheletul aparţine unei femei şi era întins pe spate cu
capul orientat spre nord-vest. Oasele sînt slab conservate. în general,
oasele prezintă o accentuată gracilitate. Lungimea scheletului măsurat în
groapă a fost de 137 cm.
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Inventar: In bazin, sub osul pubian, zăcînd pe ultimele vertebre, s-a descoperit
o verigă de fier (pesariu; dimensiuni: măsurat în exterior 50 mm, lăţimea 5 mm,
grosimea 2 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13278, fig. 8, nr. 1). Două inele de tîmplă,
de bronz, deschise, cu capete conice (dimensiuni: diametrul 56 mm, grosimea sîrmei
2,6 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13276-13277), s - au găsit în dreptul t î mP 1 el or. în apropierea cotului drept, puţin către piciorul drept, s-a găsit o fusaiolă
de lut ars (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13281, fig. 9, nr. 2), tronconică; lingă genunchiul
drept al scheletului au fost descoperite diferite fragmente ceramice din două vase:
unul mai mare, cu două apucători, iar în el o ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată, sfărîmată (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13268-13275); lingă femurul drept s-a găsit
o strachină mare cu muchia buzei arcuită spre interior şi cu fund drept, cu proeminenţe-apucători, păstrată numai parţial, făcută cu mina din pastă grosolană,
slab arsă, de culoare cenuşie (dimensiuni: înălţimea 160 mm, diametrul gurii 355 mm,
diametrul fundului 143 mm, grosimea pereţilor circa 9 mm; MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13303). Lingă strachină s-a mai descoperit un vas mare bitronconic cu pîntecul
mai bombat şi cu gîtul strîmt, cu o singură toartă, cu buza lipsă, lucrat cu mina
din pastă grosolană, rău arsă, de culoare negricioasă, avînd imediat sub diametrul
maxim patru proeminenţe-apucători elipsoidale, îndreptate în jos (MuzlstCluj, inv.
nr. IN 13268); el era acoperit de un vas cu pereţi aproape verticali (în formă de
„glastră de flori"), cu o proeminenţă mai mare şi trei proeminenţe mai mici (în
formă de neg), lucrat cu mina din pastă foarte proastă, de culoare brună (MuzlstCluj,
inv. nr. IN 13269-13275, fig. 11, nr. 1). în vasul mare s-a găsit o ceaşcă tronconică
mare cu toarta supraînălţată, întreagă, lucrată cu mina din pastă foarte grosolană,
prost arsă, de culoare brună-cărămizie (dimensiuni: înălţimea 88 mm, diametrul gurii
130 mm, diametrul fundului 68 mm, grosimea pereţilor 9 mm; MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13283). Pe piept s-a aflat o spirală dublă făcută din sîrmă de bronz (MuzlstCluj,
inv. nr. 13280, fig. 8, nr. 16). Nu departe de fusaiolă, între aceasta şi cotul drept, s-a
găsit şi
va 1 va unei coc hi 1 ii de scoică (de genul Unio), precum şi
fragmentul unei verigi de fier oxidate (MuzlstCluj, inv. nr. IN 132î9).

Mormintul nr. XV (fig. 3, nr. 3, cel din stînga). Groapa mormîntului,
a putut fi bine observată. Ea măsura 1 m lăţime maximă (în
dreptul capului), 0,85 m lăţime minimă (în dreptul picioarelor), 2, 10 m lungime, 0,42 m adîncime. Lungimea scheletului (probabil un bărbat matur),
este de 168 cm, măsurat în groapă. El era întins pe spate cu capul orientat
spre nord-vest. Oasele sînt slab păstrate. Craniul s-a găsit deplasat şi
răsturnat spre stînga, cu gaura occipitală în sus. Mandibula, fără dinţi,
s-a păstrat în poziţia originală.
nederanjată,

Inventar: La dreapta scheletului, în colţul de vest al gropii, s-a găsit o ceaşcă
tronconică cu toarta supraînălţată, fragmentară, făcută cu mina din pastă foarte
primitivă, slab arsă, de culoare negricioasă (dimensiuni: înălţimea: 65 mm diametrul

gurii 95 mm, diametrul fundului 40 mm, grosimea pereţilor 5,5 mm; Muzl~tCluj, inv.
nr. IN 13285). La nivelul capului, spre dreapta, s-au găsit fragmentele unui vas
(bitronconic?), lucrat cu mina dintr-o pastă proastă zgrunţuroasă foarte slab arsă
friabilă.
'
'
,
l~tre a_cesta şi locul original al craniului s-a descoperit o pi a t r ă de ş 1 e fui t
~-e nu (dimensiuni: 115X60X40 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13284), cu margini rotunJ1te. În dreptul şoldului s-au descoperit două oase de animal (de la rumegătoare mari
MuzlstCluj, inv. nr. IN 13286-13290).
'

Mo~m!ntul nr. XVI (fig. 3, nr. 3, dreapta). Groapa mormîntului, ned;ranJata, a putut fi destul de bine observată. Ea era patrulateră, măsu
rmd 1,10 m lăţime maximă (la cap), 0,80 m lăţime minimă (la picioare),

https://biblioteca-digitala.ro

103

'CIMITIRUL SCITIC DE LA CIUMBRUD

1,94 m lungime, 0,52 m adîncime. Scheletul de femeie (?) era întins pe
spate cu capul orientat spre nord-vest. Oasele erau slab conservate. Scheletul măsura 151 cm cu labele picioarelor întinse. Humerusul stîng era
puţin depărtat de poziţia firească. Antebraţul stîng, împreună cu palma,
lipseau. Antebraţul drept, împreună cu palma dreaptă, erau răsucite spre
exterior.
Inventar: Anexele au fost aşezate şi de data aceasta pe partea dreaptă a defunctei. Excepţie face doar jumătatea unui vas, pe pîntec ornamentat cu caneluri late
dispuse puţin oblic spre vertical, lucrat cu mîna din pastă grosolană, de culoare
castanie (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13293).
La dreapta craniului, în colţul gropii, s-a găsit un vas mic de formă cilindrică
neregulată, prevăzut cu patru proeminenţe mai mici, în formă de neg, dispuse rombic
şi cu două proeminenţe-apucători de formă elipsoidal-plată, obişnuite la vasele bitronconice, dispuse 90° una faţă de cealaltă, lucrat cu mina din pastă extrem de
proastă, foarte rău arsă, de culoare castanie (dimensiuni: înălţimea 113 mm, diametrul gurii 90 mm, diametrul fundului 70 mm, grosimea pereţilor 11 mm; MuzlstCluj,
inv. nr. IN 13294, fig. 11, nr. 2); tot în dreptul craniului era un vas bitronconic cu
proeminenţe-apucători, cu buza răsfrîntă în afară, lucrat cu mîna din pastă primitivă, cu slip, neîntregibil (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13291) şi o ceaşcă scundă, păstrată
parţial, cu toarta supraînălţată, de o formă asemănătoare unei străchini, foarte largă
la gură, făcută cu mina din pastă grosolană, nespus de slab arsă, mai mult coaptă
doar, de culoare brună-deschisă (dimensiuni: înălţimea pînă la nivelul buzei 70 mm,
pînă la vîrful torţii 107 mm, diametrul aproximativ al gurii 120 mm, diametrul
fundului 43 mm, grosimea pereţilor 6 mm; MuzlstCluj, inv. nr. IN 13292). La dreapta
bazinului, respectiv a braţului drept, s-au găsit mai multe oase de la rumegătoare
mari (MuzlstCluj, inv. nr. IN 13295-13299).

Mormîntul nr. XVII. Groapa mormîntului, nederanjată, a putut fi observată mai puţin clar, avînd un plan neregulat. Ea măsura 0,60 m lăţime
minimă, la cap, 0,90 m lăţime maximă, la picioare (deci tocmai invers ca
în cazul celorlalte morminte!), 1,18 m lungime şi 0,20 m adîncime de la
suprafaţa actuală. Groapa mormîntului se închidea la picioarele defunctului în formă de semicerc. Scheletul aparţine unui copil şi era întins pe
spate cu capul orientat spre nord-vest. Oasele erau foarte slab conservate.
Din cauza adîncimii relativ mici a mormîntului, craniul a fost scos de plug.
Au rămas pe loc numai baza craniului şi mandibula. Bazinul s-a descompus cu totul. Din poziţia scheletului se poate deduce că copilul mort n-a
fost întins cu totul, picioarele fiind uşor trase înspre bazin şi înspre latura
dreaptă.

Inventar: Un mic ornament de bronz, de formă conică (MuzlstCluj, inv. nr. IN
13302), o mărgea (în formă de spirală, saltaleon) de bronz, mai multe mărgele din
pastă albă, poroasă

(fig. 8, nr. 18), găsite toate cam la mijlocul pieptului. La dreapta
femurului s-a descoperit o strachină cu muchia buzei arcuită spre interior, distrusă
pe jumătate, cu proeminenţe-apucători, făcută cu mîna dintr-o pastă grosolană, rău
arsă, cu slip, de culoare neagră-cenuşie (dimensiuni: înălţimea 120 mm, diametrul
~urii 170 mm, diametrul fundului 88 mm, grosimea pereţilor 7 mm; MuzlstCluj,
mv. nr. IN 13300). în strachină s-au găsit oase mărunte de animale. O ceaşcă tronconică cu toarta supraînălţată, lucrată cu mîna din pastă grosolană, cenuşie-negri
-cioasă, s-a aflat lingă genunchiul stîng al scheletului copilului (MuzlstCluj, inv. nr.
IN 13301).
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Monnintul nr. XVIII. A fost deranjat pe jumătate din cauza muncilor
agricole, fiind foarte aproape (numai la 22 cm) de suprafaţă. Nu s-au putut
constata nici marginile gropii. Lăţimea acesteia pare să fi fost doar 0,60 m,
pe cînd lungimea nu i s-a mai putut măsura. Groapa a fost orientată ptt
direcţia nord-vest sud-est. Părţile rămase din schelet (probabil al unui
bărbat), de la partea inferioară a bazinului şi pînă la vîrful labei picioarelor, măsurau 1 m lungime. După toate probabilităţile şi acest schelet era
întins pe spate, cu capul orientat spre nord-vest. Mormîntul, în momentul
descoperirii, n-a avut inventar.
„Monnintul cu cenuşă împrăştiată" (fig. 5, nr. 2 şi fig. 13) a fost
observat încă în cursul săpăturilor din toamna anului 1957. El a fost
sesizat în secţiunea lungă, trasată perpendicular pe panta terasei (a
se vedea fig. 2, la locul unde şanţul de încercare formează un fel de T,
pe plan). Aici, pe marginea platoului. s-a descoperit o strachină plată cu
buza evazată (dimensiuni: înălţimea 70 mm, diametrul maxim 500 mm,
grosimea pereţilor 10 mm), de aspect „hallstattian timpuriu'', găsită împreună cu un vîrf de lance din fier, de 380 mm lungime (fig. 5, nr. 2 şi
fig. 13). ln imediata vecinătate a acestui „complex", s-a observat în pă
mînt o pată mai închisă, de circa 0,50 m în diametru, în care s-au găsit
s fă r î mături mărunte de o ase umane ca Ici nate. S-au
p u t u t r e c u n o a ş t e p ă r ţ i d i n c r ani u şi ba z i n (determinarea dr. F. Szigetvari din Aiud). ln acelaşi loc s-au descoperit coc hi 1 i i
<;ie m e 1 ci care 1 i p se s c î n a 1 t ă p a r t e.
ŞT.
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DER „SKYTHISCHE" FRIEDHOF VON CIUMBRUD
I. Teil
(Zusarrimenfassung)
Seit lăngerer Zeit kennt man archăologische Funde vom Gebiet der Gemeinde
Ciumbrud (Rayon Aiud, Region Cluj), die im Mureştal, im Siidwesten Siebenbiirgens
gegeniiber der Stadt Aiud liegt. Siidlich der Gemeinde wurden Ende des vorigen
Jahrhunderts mehrere „skythische" Grăber zerstort. Auf der unteren Terrasse des
Mureş (Mieresch), die sich von Gîmbaş bis Teiuş, bzw. Sîntimbru erstreckt (erwăhnenswert ist, dass in allen diesen Orten „skythische" Friedhofe oder Einzelgrăber
entdeckt wurden) konnten anlăsslich der Rettungsgrabungen des Jahres 1958 in der
Năhe von Ciumbrud, nach Siiden zu, von einem Grabfeld 22 Grăber aufgedeckt
werden.
Einige der 1958 freigelegten Grăber waren gleichfalls, bei der Anlage eines
Weingartens zerstort worden. Dennoch konnten mehrere unberiihrte Grăber aufgedeckt werden. Die Skelette waren in Riickenlage, nordwestlich-siidostlich ausgerichtet, mit ziemlich reichhaltigen Grabbeigaben: ein einschneidiger Akinakes, aus
Eisen, mit Querstange und herzformigem Heft; zwei eiserne Streităxte in der Form
von „Spitzhauen", mehrere Typen von bronzenen, dreikantigen Pfeilspitzen; zwci-
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schneidige, flache, rhombische Pfeilspitzen in Blattform aus Bronze und aus Eisen;
bronzene Schlafenringe mit kegelfărmigen Enden; offene Armringe aus einfachem
Bronzedraht; gegossene massive Bronzespiegel, urspri.inglich mit Eisengriffen;
rosettenfărmiger Anhănger aus Bronze; bronzene Haarnadel; bronzenes Halsband
usw. Gegenstănde aus Ton: a) niedrige, kegelstumpffărmige Tassen mit i.iberhăhtem
Henkel; b) Schi.isseln mit eingezogenem Rand; c) grosse doppelkegelstumpffărmige
Gefăsse mit Knubben; d) blumentopffărmiges Gefăss; e) Spinnwirtel usw.; beinerrie.
vierkantige Pfeilspitzen; Rinderknochen; Realgarbrocken, Muschelschalen usw.
Neben den Skelettgrăbern wurde auch ein Brandgrab aufgedeckt, in dessen Grube·
die Anordnung der Beigaben văllig mit der in den Skelettgrăbern i.ibereinstimmte.
ln einem andern Grab (Nr. III) wurden, neben dem linken Ellbogen eines Frauenskeletts, die verbrannten Knochen eines zwei- bis dreijăhrigen Kindes in einer Tasse
mit schrăgen bis geraden Wănden aufgefunden.
Der Fundkomplex, der anlăsslich der 1957 durchgefi.ihrten Grabungen in der Năhe
der 1958 freigelegten Grăber zum Vorschein kam, kann - auf Grund verschiedener
Erwăgungen als Bestattung mit Brandschi.ittung angesehen werden.
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COSON SAU COTISO?

In biografia împăratului Augustus, Suetonius relatează o destul de bizară
acuzaţie pe care M. Antonius i-o adusese cîndva colegului său de triumvirat. ,,M. Antonius scribit, spune istoricul, primum eum Antonio filio
despondisse Iuliam, dein Cotisoni Getarum regi, quo tempore sibi quoqu,e
in vicem filiam regis in matrimonium petisset'•l (,,M. Antonius scrie că
Octavianus a făgăduit-o pe Iulia mai întîi fiului său, Antonius, apoi lui
Cotiso, regele geţilor, şi că tot atunci a cerut, în schimb, în căsătorie, chiar
pentru el, pe fiica regelui").
Lăsînd la o parte lipsa de verosimilitate a aserţiunii, în care trebuie să
vedem o încercare a rivalului viitorului împărat de a-l discredita pe
acesta în ochii romanilor, vom observa că o serie de manuscrise, ce vor
fi trecute în revistă mai jos, poartă, în locul cuvintelor Cotisoni Getarum
regi, cuvintele Cosoni (sau Cosini) Getarum regi. în general, editorii textului au preferat lectura Cotisoni2, dar nu e mai puţin adevărat că nepotrivirea manuscriselor ridică o problemă: Suetonius a vorbit despre regele
get Cotiso sau despre regele get Coson?
Cotiso mai apare în izvoarele latine. Poetul Horaţiu, contemporan cu
acest dinast geto-dac, îi spune lui Mecena 3 :

,,Mitte civiles super Urbe curas.
Occidit Daci Cotisonis agmen".
(.,Lasă grijile obşteşti pentru Cetate.
Armata dacului Cotiso a pierit"),
iar un comentar horaţian se exprimă astfel: ,,Occidit Daci Cotisonis agmen.
Cotiso nomen regis Dacorum .. ." 4 (,,Armata dacului Cotiso a pierit. Cotiso
este numele unui rege al dacilor ... "). în sfîrşit, Florus 5 îl aminteşte pe
1

Suetonius, Aug., LXIII, 4.
De exemplu, ediţia lui C. H. Weise, Lipsiae 1868, a lui C. L. Roth, Lipsiae 1871,
a lui M. Ihm, Lipsiae 1907, a lui H. Ailloud, Paris 1931. Lectura Cotisoni e adoptată şi de traducătorii români D. Popescu şi C. V. Geroc, Ed. Ştiinţifică, Buc., 1958.
3 Horaţiu, Ode, III, 8, 17-18.
,. Scholia Pseudoacronis, III, 8, 18.
5 Florus, Epit., IV, 12.
2
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Cotiso ca duşman al romanilor, spunînd: ,,Daci montibus inhaerent. Jnde
Cotisonis regis imperio, quoties concretus gelu Danuvius iunxerat ripas,
decurrere solebant et vicina populari" (,,Dacii stau aninaţi de munţi. De
acolo, sub conducerea regelui Cotiso, de cite ori Dunărea îngheţată lega
cele două maluri, obişnuiau să năvălească şi să devasteze ţinuturile
vecine··).
Numele lui Cotiso nu se regăseşte în alte scrieri antice sau în inscripţii.
ln ceea ce-l priveşte pe Coson, numele lui nu apare în nici un izvor literar
sau epigrafie. S-ar părea că această situaţie e îndeajuns de grăitoare pentru a tranşa în favoarea lecturii Cotisoni problema ridicată de textul lui
Suetonius. Aşa ar fi dacă numeroase monede de aur descoperite pe teritoriul Daciei n-ar purta legenda K01: QN 6 , ceea ce face ca problema să
rămînă în picioare.
In general. numismaţii şi arheologii care au studiat monedele Koson
n-au făcut nici o legătură între ele şi lectura Cosoni (Cosini) din amintitul pasaj al lui Suetonius. M. Bahrfeldt 7 îl identifica pe Koson de pe monede cu Cotiso şi afirma că emisiunile monetare de acest tip îi aparţin.
B. V. Head 8 îl consideră pe Koson un dinast independent, fără a-l localiza
în vreun fel şi fără a-i preciza apartenenţa etnică. V. Pârvan9 vede în
Koson un rege trac, neidentificabil cu Cotiso, şi crede că monedele marcate cu numele lui au ajuns în Dacia fie ca urmare a prădăciunilor făcute
de daci în sudul Dunării, fie ca plată pentru mercenarii angajaţi de Brutus
în lupta împotriva triumvirilor. In ceea ce-l priveşte pe B. Mitrea 10, el
nu discută problema identităţii Cotiso-Koson, ci se mărgineşte să emită
părerea că monedele de acest tip descoperite în Dacia au fost bătute de
Brutus şi reprezintă un act de propagandă sau, eventual, plata mercenarilor daci.
C. Daicoviciutl pune problema în termeni mai clari şi-i dă o rezolvare
justă, afirmînd că existenţa regelui Coson e atestată de Suetonius şi de
monede. Faptul că istoricul roman vorbeşte despre acest dinast ca de un
rege al geţilor ne obligă să-l plasăm pe Coson la sudul Dunării sau în
nordul apropiat al fluviului, prin cimpia munteană. Acelaşi autor însă
pare să ezite apoi între lecturile Cotisoni şi Cosoni, deoarece vorbeşte
t; Vezi discuţia asupra acestui tip monetar, însoţită de bibliografia corespunză
toare, la B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia
prima della conquista, în EDR, X (1943), p. 125-128 şi la I. Winkler, Contribuţii
numismatice la istoria Daciei, în SCŞCluj, an. VI (1955), 1-2, p. 44-46, 124-125
şi 173. Problema e reluată şi de N. P. Rozanova în Kratkie Soo.llşcenia, 66 (1956),
p. 118-122, care ajunge la concluzii greşite.
7
Die Goldmilnzen des Konigs Koson, în Berliner Milnzbliitter, 1912, p. 15 •(extras);
lucrarea nefiindu-ne accesibilă, o cităm după B. Mitrea, op. cit., p. 127.
8 Historia Numorum, Oxford, 1911, p. 289.
9
Getica, Bucureşti, 1926, p. 84, nota 1.
10
Op. cit., p. 127-128.
11 în JstRom., I, p. 290.
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despre „pretinsele planuri de încuscrire ale lui Augustus cu Cotiso'" 1:i.
Oricum, lectura Cosoni nu e sprijinită de vreun argument.
Asemenea argumente există, totuşi. Ele pot fi găsite în monedele de
tip Koson, în manuscrisele lui Suetonius însuşi, precum şi în situaţia istorică de la Dunăre din anii 44-29 î.e.n.
Existenţa monedelor de aur cu legenda KOL QN nu ne îngăduie să
respingem pur şi simplu grafia Cosoni (Cosini) din unele manuscrise ale
lui Suetonius. Coincidenţa e prea curioasă ca să nu fie semnificativă. E
drept însă că o coincidenţă, oricît de semnificativă, nu e absolut doveditoare în lipsa altor argumente. Am putea admite la rigoare, împreună cu
Pârvan, că Suetonius vorbea despre Cotiso, iar Koson de pe monede e un
rege trac.
Examinarea manuscriselor lui Suetonius vine însă dintr-un dublu punct
de vedere în sprijinul lecturii Cosoni (Cosini). Mai întîi, pentru că aceasta
e grafia manuscriselor celor mai vechi: Memmianus (sec. IX), Gudianus
268 (sec. XI), Vaticanus 1904 (sec. XI-XII). Laurentianus 68, 7 (sec.
XI-XII), Pari!'.inus 5801 (sec. XII), Laurentianus 66, 39 (sec. XII), Montepessulanus 117 (sec. XII), în timp ce grafia Cotisoni se regăseşte doar în
trei manuscrise din secolul al XII-lea (Parisinus 6116, Parisinus 5802 şi
Regius Londinensis 15. C. III) şi în două din secolul următor (Suessionensis 19 şi Regius Londinensis 15. C. IV) 13 •
In al doilea rînd, atrage atenţia faptul, semnalat de altfel de C. Daicoviciu 1-'i, că pasajul discutat aici este singurul în care Suetonius vorbeşte
de geţi şi nu de daci. Dacii sînt pomeniţi de şase ori în opera lui: dintre
aceste menţiuni, două sînt cuprinse chiar în biografia lui Augustus 15• Nu
e ciudată excepţia făcută de istoric tocmai în cazul lui Cotiso despre care
toate celelalte izvoare 16 ne spun că era dac, nu get?
În sfîrşit, ceea ce ştim despre Cotiso din alte izvoare se deosebeşte de
felul în care l-ar prezenta Suetonius dacă am adopta lectura Cotisoni.
Într-adevăr, atît Horaţiu cît şi Florus ni-l prezintă pe regele dac ca pe
un duşman constant şi primejdios al imperiului. După părerea lui Horaţiu, pierirea armatei lui Cotiso prin 29-28 î.e.n_lî îl scuteşte pe Mecena
de grijile obşteşti, iar după Florus, dacii obişnuiau (deci nu o singură
dată!) să atace posesiunile romane sud-dunărene. Relatarea lui Suetonius
ar presupune însă, prin anii 32-31, relaţii foarte amicale între Octavian.
şi regele dac: numai aşa Antonius putea răspîndi, cu oarecare şanse de a
fi crezut, zvonul despre proiectele lor matrimoniale.
12
13

Ibid., p. 291.

1"

Op. cit., p. 290.

Vezi lista manuscriselor în ediţia lui H. Ailloud, Paris 1931. Faptul că editorii
n-au ţinut seama de prioritatea în timp a manuscriselor cu grafia Cosoni (Cosini)
e perfect explicabil: ei nici nu ştiau, probabil, de existenţa monedelor de tip Koson,
nici nu cunoşteau împrejurările istorice de la Dunăre în acea epocă.
i;; Iată

pasajele respective din Suetonius: Caes., XLIV, 6; Aug., VIII, 4 şi XXI, 2;

Tib., XLI; Domit., VI, 1 şi 2.
rn Cf. mai sus, notele 3-5.
17 Cf. C. Daicoviciu, op. cit., p. 289-290.
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Totul ne îndeamnă, aşadar, să conchidem că Suetonius vorbeşte despre
regele get Coson şi nu despre Cotiso (grafia Cosini e, evident, o coruptelă
din Cosoni). In cazul acesta, reconstituirea probabilă a istoriei lui ar fi,
în linii mari, următoarea: ajuns la 44 i.e.n. stăpîn pe o parte a moştenirii
teritoriale a lui Burebista, Coson intră în legături cu Brutus care, în Macedonia, se pregătea de luptă împotriva triumvirilor. Probabil că regele
get ii dăduse lui Brutus ostaşi, primind în schimb bani buni de aur cu
numele lui, dar cu figuraţia luată de pe monedele generalului roman. In
bătălia de la Philippi însă (42 i.e.n.), Brutus e învins şi se sinucide. Dobîndind de la Octavian iertarea pentru prost inspirata alianţă cu duş
manul său, Coson ajunge în relaţii destul de bune cu dînsul pentru ca,
prin anii 32-31. zvonuri despre o proiectată încuscrire a lor să poată
circula prin Roma.
Nu se cunoaşte sfirşitul lui Coson şi al formaţiunii politice conduse de
el. Cit despre monedele sale, prezenţa lor în Munţii Orăştiei „se explică
prin aducerea acestui tezaur regal în capitala statului dac de vreunul din
regii centrali din sud-vestul Ardealului - fie ca pradă, fie ca moştenire
firească, o dată cu refacerea unităţii regatului dac sub Decebal sau sub
vreun antecesor apropiat al său" 18 •
HADRIAN DAICOVICIU

COSON OU COTISO ?
(Resume)
L'auteur discute la lecture du nom d'un roi gete mentionne par Suetone (Aug.,
LXIII, 4): Coson ou Cotiso? II arrive a la conclusion que la lecture correcte est
Coson, parce que:
1. On a decouvert en Dacie beaucoup de monnaies d'or avec la legende KO~ ON
et la figuration empruntee aux monnaies de M. Brutus, un des assassins de Cesar.
2. Les manuscrits de Suetone qui donnent la graphie Cosoni (ou bien Cosini) sont
plus anciens que ceux qui ont la graphie Cotisont
3. Suetone emploie toujours dans son oeuvre le nom des Daces, et non celui des
Getes. Il en fait une seule exception et notamment dans le passage discute, en
appellant Cotiso {ou Coson) ,,roi des Getes". L'exception est inexplicable s'il s'agissait
de Cotiso que toutes Ies autres sources (Horace, Odes, III, 8, 18; Florus, Epit., IV, 12)
presentent comme roi des Daces.
4. Cotiso est justement au cours des annees 32-28 un ennemi consequent de
Rome. Les bruits sur Ies projets matrimoniaux d'Octavien et du roi gete, que Marc
Antoine avait mis en circulation et que Suetone rapporte, supposent, au contraire,
des relations tres amicales, possibles dans le cas de Coson.

IB

Ibid., p. 277.
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Tezaurul de monete dace pe care-l prezentăm în cele ce urmează a fost
descoperit în iunie 1964 în comuna Almaş (r. Gurahonţ), pe locul numit
,,Pietroaie", la vreo 2 km sud de Almaş, pe valea numită „La Pleşa".
Tezaurul se compunea din vreo 200 de monete de argint depozitate într-un
vas de lut. In urma unui nefericit concurs de împrejurări vasul a fost
distrus, iar cea mai mare parte a monetelor s-au pierdut. Un număr de
16 monete au fost salvate şi se păstrează în Muzeul Oradea.
Monetele sînt, în general, rău conservate, iar cinci din ele în stare mai
mult sau mai puţin fragmentară. Argintul din care sînt bătute este de calitate cu totul inferioară. Faptul că monetele nu sînt în stare bună a îngreuiat considerabil studierea lor şi a făcut ca unele detalii tipologice să
nu apară cu suficientă claritate pe fotografiile care însoţesc articolul de
faţă.

Cele 16 monete ale tezaurului se încadrează în grupa a treia „cu barbă
rotunjită pe avers'· 1 (mit Bartkranzavers) a tipului numit de Pink2 „cu
pastilă mare" (mit grossem Schrătling). Aceste monete au pe avers un
cap omenesc din profil spre dreapta, sumar schiţat. Părul capului este
redat prin cîteva linii care depăşesc nivelul frunţii şi coboară pînă aproape
de jumătatea nasului. Pe tîmplă şi pe frunte părul formează o buclă în
formă de S, care la tipurile mai tîrzii se află în locul unde ar trebui să
fie urechea, înlocuind-o oarecum. Ochiul este reprezentat printr-un punct .
în relief, aşezat într-o adîncitură ovală sau în formă de romb. Nasul este·
sumar desenat, la fel şi gura, iar sub bărbie un şir de puncte şi cîteva
linii mai groase reprezintă barba. în dreptul nasului se află un patrulater
cu laturile lungi puţin curbate. La majoritatea monetelor din tezaur în
dreptul gurii se află un ornament în formă de arc de cerc cu partea con1

Traducerea terminologiei germane a lui Pink trebuie considerată numai ca o,
creierii unei terminologii

soluţie provizorie. Rămîne deschisă în continuare problema
româneşti adecvate pentru numismatica noastră geto-dacică.

2 K. Pink, Die Milnzprâgung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Budapesta, 1939,
p. 72-74, pl. XIV, nr. 269-274. O monetă de acest tip este reprodusă şi în Grof
Dessewffy Mikl6s barbar penzei, val. III, Budapesta, 1913, pl. XXXIII, nr. 809.
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cavă spre exteriorul manetei şi capetele îngroşate. Reprezentarea de pe
avers este înconjurată de un cerc de perle. Pe reversul manetelor se află
un cal spre stînga. deasupra căruia un număr de puncte în relief, ce gravitează în jurul unui punct central mai mare, reprezintă călăreţul. Calul
este stîngaci schiţat, cu botul larg deschis şi cu ochiul aşezat în deschiză
tura largă a maxilarelor. Spatele calului are de obicei o adîncitură marcată în dreptul greabănului, care desparte oarecum partea din faţă de
cea din spate. Sub coada calului se află un punct mai mare în relief.
Picioarele din faţă ale calului sînt legate de cele dinapoi printr-o linie
cu un punct bine marcat la mijloc. Şi reprezentarea de pe revers este
înconjurată de un cerc de perle.
Acesta este tipul general al manetelor din tezaurul nostru. El derivă
.din tipul numit de Pink .. călăreţ cu ramură pe revers şi barbă rotunjită
pe avers" (der Baumreiter mit Bartkranzaversf1• la care manetele au pe
avers capul lui Zeus cu cunună de lauri, cu mustaţă şi barbă bogată, spre
dreapta. Părul capului formează deasupra frunţii şi pe tîmplă o dublă
buclă in formă de S. De obicei capul lui Zeus are între barbă şi ureche o
adincitură mai mult sau mai puţin marcată. Pe revers manetele au un
-călăreţ spre stînga. care poartă un fel de turban cu panaş lung şi ondulat
şi ţine în mină o ramură. Sub picioarele calului se află un ornament
floral. iar in faţa calului un lup cu gura larg deschisă.
Tipul .. călăreţ cu ramură pe revers şi barbă rotunjită pe avers" are
mai multe variante. din care două au avut o contribuţie hotărîtoare la
geneza tipului de monete din tezaurul nostru. E vorba de variantele numi te ,.de execuţie bună'' (gute Ausfilhrung) 1 şi „cu pastilă mare şi 8 culcat" (mit grossem Schrătling und liegendem Achter) 5 • Varianta „de execuţie bună·· pare a fi ceva mai veche <lecit varianta cealaltă, care e mai
barbarizată. Un tezaur de monete dace din varianta „de execuţie bună"
se datează în a doua jumătate a secolului III î.e.n. 6•
în urma unei evoluţiii caracterizate prin schematizarea şi barbarizarea
reprezentărilor, din tipul ,.călăreţ cu ramură pe revers şi barbă rotunjită
pe avers'· a rezultat tipul de monete prezent în tezaurul nostru, care, după
cum s-a mai spus. se încadrează în grupa a treia „cu barbă rotunjită pe
avers·· a tipului ,.cu pastilă mare". în linii mari aceste transformări au
fost următoarele: la reprezentarea de pe avers simplificarea trăsăturilor
feţei şi coafurii, reprezentarea bărbii printr-un şir de puncte şi prin citeva
linii şi dispariţia totală sau parţială a coroanei de lauri. Pe unele monete
ale tezaurului nostru (nr. 5-15) mai apar izolat frunze de laur din cununa
:i Pink, p. 58-60.

" Id., p. 58, pl. VII, nr. 129-130.
5 /d., p. 60, pl. VII, nr. 147-150.
c;__; E. Chirilă, Der dakische Milnzschatz von Crişeni-Berchieş, în Dacia, N. S. IX,
1965 (sub tipar), un tezaur aparţinînd variantei „de execuţie bună", cu începutul
seriei de modificări tipologice care vor contribui, în cele din urmă, la apariţia tipului
de monete din tezaurul de la Almaş. Tezaurul este datat în a doua jumătate a
secolului III î.e.n.
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lui Zeus. In dreptul nasului apare patrulaterul amintit la descrierea tipului de monete şi, uneori, ornamentul în formă de arc de cerc. Aceste
ultime elemente sînt adausuri ale artiştilor daci, cum sînt şi alte ornamente ce apar mai mult sau mai puţin justificat pe aversul monetelor
dace tîrzii8• Pe revers calul ia înfăţişarea caracteristică descrisă mai sus,
iar călăreţul dispare înlocuit fiind printr-un punct mai mare şi un număr
de linii punctate. Ornamentul floral de sub picioarele calului se transformă
într-o linie dreaptă cu un punct la mijloc, care uneşte picioarele din faţă
ale calului cu cele dinapoi. Lupul din faţa calului dispare. ln decursul
acestui proces de transformare pastila monetei, masivă şi din metal bun
la monetele de tipul ,,călăreţ cu ramură pe revers şi barbă rotunjită pe
avers", devine mai subţire şi se transformă într-o pastilă scyphată. Calitatea argintului scade considerabil, iar greutatea monetei se micşorează,
de la 14-12 grame, cît cîntăresc deobicei monetele de tipul „călăreţ cu
ramură pe revers cu barbă rotunjită pe avers", la 8-5 grame.
ln cadrul monetelor tezaurului nostru se disting din punct de vedere
tipologic şase grupe. La fiecare grupă e dat şi numărul de ordine al pieselor din tezaur, care corespunde cu cel de pe planşe. La piesele întregi
este indicată şi greutatea în grame.
Grupa I (nr. 1) este reprezentată printr-o singură piesă scyphată. Pe
avers capul lui Zeus este destul de bine desenat. Deasupra frunţii se află
o buclă în formă de S. Nasul este lung, caracteristic, buzele marcate prin
două linii iar bărbia proeminentă şi rotunjită. În dreptul urechii se văd
două linii paralele legate între ele prin trei linii puţin adîncite. Deasupra
patrulaterului din dreptul nasului se află un şir de puncte care mai apar
doar la moneta nr. 15. ln dreptul bărbiei se află ornamentul în formă de
arc de cerc. Deşi sumară, maniera de lucru a artistului care a lucrat
stanţa nu este lipsită de o oarecare eleganţă. Ea lasă mai degrabă impresia unei stilizări duse la extrem, decît a unei barbarizări în sensul strict
al cuvîntului. Pe revers calul are corpul lung şi subţire, amintind litera S,
picioare subţiri şi copitele redate prin triunghiuri puternic reliefate. Sub
cal se află o linie dreaptă ca un punct la mijloc. Punctele ce reprezintă
călăreţul sînt puţin vizibile, poate din cauza relei conservări a reversului.
Există un contrast frapant între execuţia aproape elegantă a aversului
şi execuţia extrem de stîngace şi greoaie a reversului, contrast vizibil
încă la varianta „de execuţie bună" a tipului „călăreţ cu ramură pe revers
şi barbă rotunjită pe avers". O explicaţie plauzibilă a acestui contrast ar
fi aceea că aversul, care reprezintă chipul lui Zeus, e copiat după un
model grecesc neschimbat, pe cînd reversul e o creaţie a imaginaţiei
maestrului dac, reunind elemente heterogene, şi ca atare supus în mai
mare măsură transformărilor barbarizante. - 1. G = 6,80 g.
Grupa II (nr. 2) este reprezentată printr-o singură piesă scyphată. Chipul de pe avers are nasul acvilin şi gura bine marcată. Şirul de puncte
care reprezintă barba este compus din puncte mai mari, lunguieţe. Orna8

Pentru apariţia altor asemenea ornamente, vezi Pink, pl. XIII, passim.

8 - Acta Musei Napocensis
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mentul în formă de S nu se mai află pe frunte, ci coboară în dreptul
urechii. Cele două linii paralele coboară mai mult spre bărbie. Sînt prezente cele două ornamente: cel în formă de patrulater şi cel în formă de
arc de cerc. Pe revers calul este mai greoi, cu maxilare enorme şi cu
membrele grosolan redate. Stanţa reversului pare a fi avut un defect de
executare. - 2. G = 8,20 g.
Grupa III (nr. 3-4) cuprinde o piesă scyphată şi una plată. Chipul de
pe revers are şi el nasul lung şi bărbia proeminentă. Se văd cele două
ornamente menţionate mai sus. Bucla sau ornamentul în formă de S este
mai puternic marcat ca şi cele două linii paralele de lîngă el; bucla şi
cele două linii paralele, mai puţin vizibile la primele două grupe, apar
aici deosebit de pregnant. ln jurul capului se distinge slab conturul unor
frunze de laur. Pe revers calul e mai scurt şi oarecum ghemuit. Deşi
moneta nr. 3 e scyphată iar moneta nr. 4 este plată, asemănarea elementelor aversului şi reversului ne-au determinat să le punem în aceeaşi
grupă. Moneta nr. 3 seamănă cu moneta nr. 272 din lucrarea lui Pink,
iar moneta nr. 4 cu moneta nr. 271 din aceeaşi lucrare. - 3. G=7,47 g.
4. Fragmentară.
Grupa I\' (nr. 5-13) cuprinde nouă monete scyphate. Chipul de pe
aversul lor pare a reprezenta o formă simplificată şi barbarizată a celui
de pe aversul monetelor grupei III. Nasul şi fruntea formează o singură
linie, bărbia e mult redusă iar cele două puncte care indică gura sînt
mult depărtate de locul unde ar trebui să se afle. Arcul de cerc din dreptul gurii, care se găseşte la primele trei grupe. lipseşte la grupa IV. în
schimb. pe aproape toate piesele sînt clar vizibile frunzele de laur. Pe
revers calul are adîncitura de la greabăn mai puţin marcată, coada formează o îndoitură caracteristică. iar picioarele lui sînt grosolan schiţate.
Unele din detaliile amintite, vizibile la piesele mai rău păstrate din această
grupă. ne-au determinat să le încadrăm aici. E vorba de monetele
nr. 7-13. Monetele nr. 5-6 din această grupă seamănă cu moneta nr. 27l
din lucrarea lui Pink. 5. G = 7.80 g. 6. G = 6 g. 7. G = 5,10 g.
8. G = 6,30 g. 9. G = 5,50 g. 10. G = 6,50 g. 11. G = 7,45 g. 12-13.
Fragmentare.
Grupa V (nr. 14-15) cuprinde două monete aproape plate. Reprezentarea de pe avers este atît de sumară, încît cu greu se mai poate observa
că e un cap omenesc. Nasul, gura şi bărbia dispar aproape cu totul.
Reapare ornamentul în formă de arc de cerc. Deasupra patrulaterului este·
vizibil un şir de puncte, ca la moneta nr. I. Barba este redată nu prin
puncte, ca la grupele precedente, ci printr-o linie curbă ce se uneşte cu
capul. Sub ea nişte linii îngroşate vor să redea smocurile de păr ale
bărbii. Şi la această grupă sînt încă vizibile cîteva frunze de laur. Pe
revers calul este redat într-o manieră ce aminteşte pe cea a grupei III.
Notăm că argintul ambelor piese este ceva mai bun <lecit la celelalte grupe.
Bucla în formă de S de la moneta nr. 14 este mai subţire decît la moneta
nr. 15. De asemenea pastila monetei nr. 14 este ceva mai masivă şi mai
simetric lucrată decît cea a monetei nr. 15. - 14. G=6,90 g. 15. G=5,40 g.
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Grupa VI (nr. 16). Maneta pare a reprezenta din punct de vedere tipologic rezultatul procesului de barbarizare prin care trec manetele tezaurului. Reprezentarea de pe avers mai păstrează bucla în formă de S, dar
foarte subţire, cele două linii paralele, linia şi şirul de puncte care reprezintă barba precum şi arcul de cerc din dreptul gurii, dar nu există nici
un element care să dea impresia că este un cap omenesc. Pe avers calul
este în acelaşi timp sumar şi confuz schiţat, într-o manieră cu totul barbară. Maneta este plată. G = 7 g.
*

Grupa I cuprinde cea mai veche monetă din tezaur, cum arată execuţia
destul de bună şi aproape elegantă a aversului, deosebit de toate celelalte
piese ale tezaurului, la care procesul de barbarizare a aversului se află în
stadii mai avansate. Bucla în formă de S de pe frunte şi tîmplă, care la
grupele II-VI este în dreptul urechiL constituie un argument pentru
înrudirea aversului grupei I cu cel al manetelor aparţinînd variantei „de
execuţie bună", la care coafura formează o dublă buclă în formă de S pe
frunte şi pe tîmplă. E adevărat însă că forma caracteristică a buclei de
la grupa I se poate datora influenţei variantei „cu pastilă mare şi 8 culcat··. Reversul grupei I este înrudit şi el cu reversul variantei „de execuţie bună": linia dreaptă cu un punct la mijloc care uneşte picioarele calului pe manetele tezaurului nostru reprezintă o simplificare extremă a
ornamentului floral de pe reversul variantei ,,de execuţie bună". De altfel
reversul tuturor manetelor din tezaurul nostru prezintă această caracteristică şi derivă deci din reversul variantei „de execuţie bună". Judecînd
după stilul ei, maneta grupei I provine din alt atelier decît celelalte
manete ale tezaurului.
Grupa II pare a constitui din punct de vedere cronologic o treaptă intermediară între grupa I şi grupele III-IV, fără a fi direct înrudită cu niciuna dintre ele. A versul grupei II, ca şi aversul grupelor următoare din
tezaurul nostru, derivă din cel al variantei „cu pastilă mare şi 8 culcat",
răspîndită în partea de vest a Transilvaniei, în zona Aradului9, la care
chipul lui Zeus are pe tîmplă un ornament în formă de S, puternic marcat, păstrat şi la grupa II a tezaurului nostru. Acest ornament, care se.
regăseşte şi la manetele grupelor III-VI a tezaurului, pare a fi un element caracteristic de durată al emisiunilor monetare din partea de vest
a Transilvaniei, mai precis a zonei Aradului. Reversul grupei II, ca şi al
celorlalte grupe, derivă însă din reversul variantei „de execuţie bună", aşa
cum s-a arătat mai sus. La varianta „cu pastilă mare şi 8 culcat" sub cal
se află un ornament în formă de 8 culcat, care dă şi numele variantei şi
care nu putea da prin simplificare o linie cu un punct la mijloc, cum se
află pe reversul tuturor monetelor din tezaur. Maneta grupei II pare a
proveni, după stil, din alt atelier decît grupa I şi grupele III-IV, V şi VI.
9

Id., p. 60.

https://biblioteca-digitala.ro

E. CHIRILA- N. CHIDIOŞAN

116

Grupele III-IV par a proveni dintr-un atelier comun şi ele reprezintă
stadii din ce în ce mai avansate ale unui proces de barbarizare, în care
grupa III constituie faza mai veche, iar grupa IV faza mai recentă. Criteriul de bază în aprecierea acestor faze îl constituie aversul, pe care se
poate urmări bine evoluţia procesului de barbarizare. A versul şi reversul
acestor grupe s-au constituit sub aceleaşi influenţe ca la grupa li.
Grupa V provine dintr-un alt atelier 10 decît grupele I, II şi III-IV.
Elementele din reprezentarea de pe avers relevate la descrierea grupei V,
stilul monetelor, metalul mai bun şi aspectul lor mai masiv, deosebesc
grupa V de celelalte grupe ale tezaurului. Din punct de vedere al evoluţiei
grupa V pare să fie contemporană cu grupa III, iar aversul şi reversul
ei s-au creat sub aceleaşi influenţe ca şi cel al grupelor II şi III-IV.
Grupa VI. reprezentată printr-o singură monetă plată, este rezultatul evoluţiei generale a tipurilor de monete din tezaurul nostru şi cuprinde cea mai recentă monetă din tezaur. Elemente ale aversului ei,
comune cu cele ale grupei III-IV, arată că moneta provine din acelaşi
atelier ca şi grupele amintite. In timp, moneta grupei VI se situează
după grupa IV şi V, dar lipseşte veriga care s-o lege din punct de vedere
stilistic de grupa IV. Poate că evoluţia de la grupa IV spre grupa VI să
se fi făcut mai brusc, ceea ce nu este imposibil, căci cercetarea atentă a
tezaurului lasă impresia că procesul de barbarizare se accelerează către
fazele mai tîrzii. Se poate de asemenea ca printre numeroasele monete
din tezaur care s-au pierdut să fi existat unele care să fi marcat tranziţia
de la grupa IV la grupa VI. Nu este exclus ca moneta nr. 7 din tezaurul
nostru să reprezinte o astfel de etapă de tranziţie. Bucla în formă de S
de la această monetă e foarte subţire şi aceasta pare a fi un criteriu de
datare mai tîrzie şi de asemănare cu grupa VI. Pe de altă parte frunzele
de laur foarte clar vizibile pe moneta nr. 7, care lipsesc cu totul la
grupa VI, au determinat încadrarea monetei 7 la grupa III, la care aceste
frunze sînt un element caracteristic. Reaua stare a monetei nr. 7 nu permite să se distingă alte detalii care să fie hotărîtoare pentru încadrarea ei.
Printre monetele tezaurului nostru se află 13 piese scyphate şi trei mai
mult sau mai puţin plate (nr. 4, 14, 16). Aplatizarea monetelor constituie o indicaţie pentru datarea lor mai tîrzie, căci se pare că barbarizarea
manetelor merge paralel cu aplatizarea lor. Pe de altă parte, prezenţa
unei monete plate în una din grupele mai vechi ale tezaurului, grupa III,
confirmă impresia că procesul de barbarizare a monetelor decurge destul
de rapid. Aplatizarea s-ar datora unor motive tehnice: din cauza calităţii
inferioare a argintului pastila monetei crapă sau se rupe uşor la monetele scyphate (vezi piesele nr. 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15), iar folosirea unor
stanţe plate ar evita atare neajunsuri. In favoarea acestei ipoteze pledează
grupele V-VI. De altă parte, moneta plată de la grupa III este crăpată.
10 Unele deosebiri între cele două monete ale grupei V, menţionate la sfîrşitul
descrierii monetelor acestei grupe, ar putea indica două ateliere diferite pentru cele
două piese ale grupei V.
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Aplatizarea monetelor s-ar putea produce însă mai probabil sub influenţa
în Transilvania a monetelor de tip Macedonia Prima, emise
între 158-150 î.e.n. In cazul acesta monetele din grupele V-VI ale
tezaurului se datează pe la mijlocul secolului II î.e.n.
In tezaurul nostru se află monete provenind din cel puţin patru ateliere
diferite, ceea ce pare să arate că aşezarea în care trăia proprietarul tezaurului nu se afla în imediata apropiere a vreunuia din atelierele care au
emis aceste monete. Faptul că în tezaur se află piese ce prezintă asemă
nări cu tipul de monete din tezaurul de la Chereluş (r. Ineu) şi că tezaurul
însuşi a fost descoperit la Almaş (r. Gurahonţ) confirmă teza mai veche 11
că monetele de tipul celor din tezaurul nostru sînt caracteristice pentru
zona Aradului. Această afirmaţie este valabilă pentru cele şase grupe ale
tezaurului, dar cu deosebire pentru grupele II-VI, al căror avers este
înrudit cu cel al variantei „cu pastilă mare şi 8 culcat", care (cum s-a mai
spus) este şi ea caracteristică pentru zona Aradului, dar într-o epocă mai
veche, în a doua jumătate a secolului III î.e.n. Faptul este semnificativ
pentru că dezvăluie o nuanţă de conservatorism a maeştrilor monetari
daci, care păstrează ornamentul caracteristic în formă de S de pe aversul
monetelor lor de pe la mijlocul secolului III î.e.n. pînă pe la mijlocul
secolului II î.e.n. Aceasta presupune o continuitate în ce priveşte proprietarul sau proprietarii atelierelor monetare din zonă în acest interval de
timp, ceea ce sugerează o stabilitate a formaţiilor politice ale dacilor din
vestul Transilvaniei, stabilitate care a putut garanta perpetuarea unei
tradiţii stilistice mai mult de un secol. Geneza grupelor de monete din
tezaurul nostru arată de asemenea influenţa pe care o exercită unul
asupra altuia diferitele tipuri de monete dace, influenţă ce pare a se produce în condiţiile unei circulaţii monetare sporite.
Monetele tezaurului de la Almaş prezintă în ansamblu o anumită unitate ce se vădeşte în elementele de stil, în originea comună a aversului
grupelor II-VI şi a reversului tuturor grupelor, în tehnica de batere12,
în forma monetelor, în dimensiunile lor şi în calitatea metalului folosit.
Argintul din care sînt făcute monetele este de o calitate cu totul inferioară, ceea ce ar explica parţial defectele de batere ale monetelor. Dar
în acelaşi timp barbarizarea crescîndă a reprezentărilor de pe monete,
calitatea inferioară a metalului şi greutatea redusă a monetelor faţă de ·
tipul originar din care ele derivă (în tezaurul nostru ea variază între
8,20-5,10 g) dovedesc o decădere a artei monetare a dacilor şi, oricît de
surprinzătoare ar părea asemenea afirmaţie, o lipsă acută de argint în
prima jumătate şi pe la mijlocul secolului II î.e.n. Lipsa de argint s-ar
putea explica în parte printr-o sporire a emisiunilor monetare, legată de
creşterea rolului monetei în relaţiile de schimb din Dacia. Această explipătrunderii

11
12

Pink, p. 73-74.

Remarcăm aici că la şapte piese (nr. 1-5, 8, 16) axa reversului se află pe

aceeaşi linie cu cea a aversului, la trei piese (nr. 6, 11, 14) ea este inversată şi la
trei piese (nr. 9, 12, 15) ea este cu 90° spre dreapta. La trei piese (nr. 7, 10, 13) nu
se poate preciza poziţia axei din cauza relei lor conservări.
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caţie este sprijinită de faptul că cele 16 monete din tezaur sînt emise în
nu mai puţin de patru ateliere monetare diferite, şi de proporţiile tezaurului însuşi, care cuprindea, după cum s-a mai spus, vreo 200 de piese. Dar
pe de altă parte, nevoia sporită de monetă şi creşterea numărului atelierelor monetare nu pot oferi şi explicaţia pentru rapida decădere din punct
de vedere artistic şi tehnic a monetăriei dacilor în prima jumătate a secolului II î.e.n. în stadiul actual al cunoştinţelor noastre, această problemă
nu poate primi un răspuns satisfăcător. Sugerăm numai că, dacă observaţia noastră în legătură cu stabilitatea formaţiilor politice ale dacilor din
vestul Transilvaniei este întemeiată. decăderea monetei dace s-ar datora
mai degrabă unor condiţii de ordin economic şi cultural, decît unor cauze
de ordin politic.
Modestul tezaur monetar de la Almaş a permis a se urmări îndeaproape
fazele finale ale evoluţiei unui tip de monete dace cu călăreţ. evoluţie
care era în plină desfăşurare încă în a doua jumătate a secolului III î.e.n. 13
şi care, la tezaurul nostru, se termină pe la mijlocul secolului II î.e.n.

E. CHIRILA -

N. CHIDIOŞAN

DER DAKISCHE MUNZSCHATZ VON ALMAŞ
(Zusammenfassung)
Gegensland der Unlersuchung in unserem Artikel ist ein Schatz, der im Sommer
1964 auf dem Gemeindegebiet von Almaş (Rayon Gurahonţ) an einer „Pietroaie"
genannten Stelle, ungefăhr 2 km si.idlich vom Dorfe Almaş gefunden wurde. Der
Schatz umfasste urspri.inglich cca 200, in einem Tongefăss aufbewahrte Silbermi.inzen.
Davon wurden 16 Sti.ick gerettet. Sie befinden sich im Museum von Oradea.
Die Mi.inzen gehoren der dritten Gruppe (mit Bartkranzavers) des von Pink „mit
grossem Schrotling" bezeichneten Typus an. Diese Gruppe ist mit zwei Varianten des
\"On Pink der „Baumreiter mit Bartkranzavers" genannten Mi.inztypus verwandt,
tl.Z\V. mit den Varianten „gute Ausfi.ihrung" und „mit
grossem Schrotling und
licgendcm Achter".
Die 16 Mi.inzen zerfallen in 6 Gruppen und stammen aus vier verschiedenen
Werkstătten. Die Mi.inzen sind aus schlechtem Silber geprăgt, 13 sind Skyphaten,
die i.ibrigen drei sind flach. 1hr Gewicht schwankt zwischen 8,20-5,10 g.
Der im Schatz vertretene Mi.inztypus ist charakteristisch fi.ir die Arader Gegend.
Zeitlich ist er um die Mitte des II. Jahrhunderts v. u. Ztr. anzusetzen.

13

Vezi nota 6.
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Descoperirea întîmplătoare a unor vestigii antice - ceramică, monede,
reliefuri, inscripţii precum şi semnalarea existenţei unor fortificaţii
în regiunea de la sud de Orăştie au atras atenţia colecţionarilor particulari şi cercetătorilor preocupaţi de antichităţi încă de la mijlocul secolului trecut, interesul pentru dezlegarea tainelor resturilor civilizaţiei antice
de aici sporind continuu, pe măsura înaintării în timp.
Monumentele aflate în ruinele aşezărilor dacice au fost publicate sau
menţionate de numeroşi cercetători, unii dintre ei vizitînd chiar locurile
de descoperire, alţii folosind doar informaţiile publicate la acea dată 1 .
Lămurirea apartenenţei şi rostului construcţiilor şi în general a descoperirilor din Munţii Orăştiei a venit odată cu începerea şi continuarea ani
la rînd a săpăturilor arheologice sistematice. Cercetările efectuate în aşe
zările şi cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, pe lingă dezgroparea şi punerea
în valoare a înfloritoarei culturi dacice din cele două secole premergă
toare cuceririi romane, dau totodată posibilitatea explicării caracterului şi
importanţei influenţelor străine în speţă greco-romane altoite pe
viguroasa dezvoltare a elementelor locale, autohtone, ale culturii materiale
a populaţiei dacice.
între descoperirile din Munţii Orăştiei se pot sezisa, alături de obiecte,
construcţii etc. care nu lasă nici o îndoială asupra atribuirii originii lor
tradiţiilor Latene-ului dacic, şi unele inspirate din tehnica şi cultura materială greco-romană, adaptate însă la posibilităţile şi gustul local, iar altele
de pură factură elenistică sau romană ajunse aici fie prin import în vremea statului dac liber, fie după cucerirea acestuia, prin militarii din garnizoanele rămase în capitala statului dac.
Obiectul studiului de faţă îl vor constitui descoperirile de factură romană din centrul politico-militar şi religios al statului dac, datate sigur în
perioada următoare cuceririi romane, care a pus capăt dezvoltării independente a societăţii dacice.
1 Pentru bibliografia mai veche, vezi studiul lui Al. Ferenczi, în C. Daicoviciu
Al. Ferenczi, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Buc., 1951, p. 67 şi urm.
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Produse de factură romană, începînd cu obiecte de largă întrebuinţare
şi continuînd cu cele de lux, alături de inspiraţii din lumea romană în ce
priveşte soluţiile tehnice sau de altă natură din arhitectura civilă, dar mai
ales militară. sînt însă numeroase şi în perioada anterioară anului 106
e.n., atît la Grădiştea Muncelului, cît şi în aşezările şi cetăţile dacice din
apropierea ei. Pentru a nu da decît cîteva exemple, amintim fragmentele
ceramice romane aflate în turnul VI de la Blidaru2, cuţitoaia cu ştampila
HERENNI3 de la Grădiştea Muncelului, vase de bronz şi sticlă4, trusa medicală de la Grădiştea Muncelului 5• Odată cu produsele sudice, în Dacia
ajunge şi se răspîndeşte moneda romană republicană şi imperială, prezentă în aproape toate aşezările pi;?rioadei statului dac, uneori chiar imitată de autohtoniG. La curtea regelui Decebal sînt atestaţi meşteri şi tehnicieni romanii, iar planul cetăţii de la Grădiştea Muncelului şi însăşi
tehnica zidului dacic presupune cunoaşterea şi aplicarea unora dintre recomandările lui Vitruvius 8 •
Incheierea victorioasă pentru romani a războaielor dacice şi transformarea celei mai mari părţi a Daciei în provincie romană a însemnat o
schimbare radicală a vieţii economice. sociale şi politice a populaţiei
autohtone de pe teritoriul provinciei. Greutăţile mari întîmpinate de romani în războaiele dacice, apărarea dîrză a populaţiei şi mai ales pericolele
întîmpinate şi sacrificiile făcute de invadator pentru ocuparea „munţilor
întăriţi cu ziduri'' din regiunea de la sud de Orăştie, precum şi condiţiile
de relief propice unei eventuale regrupări a rămăşiţelor armatei dacice în
vederea unei noi rezistenţe, l-au determinat pe Traian să ordone şi să
supravegheze evacuarea populaţiei dacice din zona cetăţilor din Munţii
Orăştiei. Acţiunea aceasta de curăţire a fostului cuib de rezistenţă al dacilor îşi găseşte confirmarea, pe lingă încetarea oricărei vieţi dacice dovedită arheologic!\ şi în scenele CLIV CLV de pe coloana lui Traian 10 •
C. Daicoviciu şi colaboratori, în SCJV, VI, 1-2, 1955, p. 221.
Idem, în SCJV, IV, 1-2, 1953, p. 182.
" Pentru cele de la Piatra Roşie, vezi C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra
Roşie, Buc. 1954, p. 87 şi urm.
'' C. Daicoviciu şi colaboratori, în Materiale, III, 1957, p. 260-263; I. H. Crişan,
O trusă medicală descoperită la Grădiştea Muncelului, în Istoria Medicinei. Studii
şi Cercetări, 1957, p. 45 şi urm.
6 Pentru monedele romane descoperite în regiunea de la sud de Orăştie, vezi
M. Macrea, în AISC, II, 1933-1935, p. 147 şi urm.; B. Mitrea, în EDR, X, Roma.
1945, p. 106-107; C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, p. 77; C. Daicoviciu şi colaboratori, în SCJV, III, 1952, p. 304 şi 306; în SCJV, VI, 1-2, 1955,
p. 202; în Materiale, VI, 1959, p. 341, cărora li se adaugă tezaurul de la Bobaia
(informaţie H. Daicoviciu), iar pentru imitaţii dacice după monede romane vezi
M. Macrea, op. cit., p. 157; B. M:trea, op. cit., p. 105; N. Lupu, în Forschungen zur
Volks- und Landeskunde, 7, 1, 1964, p. 5 şi urm.
7
Dio Cassius, LXVII, 7, 4.
8 Vitruvius, I, 10; II, 7.
9
C. Daicoviciu şi colaboratori, în SCJV, II, 1, 1951, p. 107-108.
10
H. Daicoviciu, Osservazioni intorno alla Colonna Traiana, în Dacia, N.S., III~
1959, p. 317 şi urm.
2

3
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La Grădiştea Muncelului aşezarea civilă şi incinta sacră îşi încheie exisprintr-un incendiu de mari proporţii, ale cărui urme sînt prezente
peste tot, iar sanctuarele şi celelalte construcţii din piatră au fost distruse
sistematic, stîlp cu stîlp, coloană cu coloană, nimic din ceea ce amintea
viaţa dacică nescăpînd de răzbunarea cuceritorului1 1. Pe ruinele construcţiilor dacice se ridică însă altele, de data aceasta romane, legate de prezenţa şi activitatea militarilor romani care-şi aveau garnizoana aici1:!.
Cum este şi firesc, între urmele romane* datate ulterior anului 106 e.n .•
destul de numeroase şi variate ca scop şi întrebuinţare, aflate la Grădiştea
Muncelului. locul de frunte îl ocupă construcţiile militare. mai mult chiar.
de ele sînt legate şi cele cu alt caracter, cercetate pînă acum.
tenţa

I.

Construcţii

romane

La zidul cetăţii s-au constatat două refaceri ulterioare, diferite ca tehLa prima refacere 13, ce arată oarecare grabă în execuţie, s-au folosit.
alături de blocuri obişnuite în construcţia zidului, şi unele elemente din
incinta sacră, puţine însă şi numai din monumentele care se aflau încă
în construcţie, sanctuarele ce funcţionau rămînînd probabil intacte.
Această reconstrucţie a zidului, cu respectarea cunoscutei tehnici dacice,
a fost pusă pe seama dacilor şi datată în perioada dintre cele două războaie
cînd Decebal, după ce mai întîi demantelase unele porţiuni de zid ale cetă
ţilor potrivit stipulaţiilor uneia dintre clauzele tratatului încheiat cu romanii. în preajma izbucnirii războiului din 105-106, se grăbeşte să-şi repună în stare de apărare fortificaţiile. Cetatea de la Grădiştea Muncelului, cucerită în cele din urmă de romani, a avut mult de suferit de pe
urma asediului şi luptelor crîncene din cel de-al doilea război. S-a constatat însă că şi breşele făcute în zid în timpul ostilităţilor cu romanii au fost
astupate şi cetatea întreagă repusă în stare de funcţiune; numai că de
astă dată, într-o tehnică deosebită şi cu foarte multe elemente străine. In
unele porţiuni de zid sînt încastrate numeroase elemente din incinta
sacră. Aşa de pildă în porţiunea de la poarta de vest a cetăţii (fig. 3, A)
spre nord, în paramentul exterior al zidului, aproape de piciorul pantei,
s-au găsit trei bolţari de andezit, patru blocuri de calcar cu locurile pentru fixarea scoabelor de metal, stîlpi de andezit decapitaţi aduşi din sanctuarul mic, iar în emplecton piese de lut ars de la un padiment în opus
spicatum. Elemente din incinta sacră, alături de cele romane (între ele o
placă de lut ars de formă ovală cu un motiv vegetal în relief, un pahar
de sticlă, o fibulă de bronz, iar lîngă zid un vîrf de lance, două vîrfuri de
suliţă şi un vîrf de săgeată) s-au descoperit, de asemenea, în porţiunea de
zid de la poarta de vest spre sud, pe toată latura sudică a acestuia, ca şi

nică.

11
12

Vezi nota 9.
Vezi infra.
* Descoperirile la care nu se dau indicaţii bibliografice sînt inedite.
13
C. Daicoviciu şi colaboratori, în SCJV, II, 1, 1951, p. 102-103; în SCJV,
1-2, 1954, p. 150.
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Fig. I .

Porţ iun ea

de la poarta de
t spr sud a zidului
Gr ă di t ea 1:uncelului.

cetă ţii

de la

în paramentul exterior de la poarta de est (fig. 3 B) spre sud. In acest din
u rmă loc au apărut cinci tamburi de coloană din andezit de la sanctuarul
mare de p e terasa X, lespezi de pavaj fragmente de canale şi piese decorative, iar în emplecton aceleaşi piese de la un padiment în opus spicatum
î m preună cu fragmente de cărămizi romane.
La consolidarea zidului executată în campania de să pături din 1963,
tamburii de coloană ca şi majoritatea pieselor din sanctuare au rămas în
zid, iar cele aflate în dărîmăturile de lîng ă zid se văd şi acum în dreptul
locului lor de descoperire (fig. 1). La a doua refacere a zidului cetă ţii n-a
mai fost respectată tehnica dacică de ridicare a lui, blocurile fiind aşezate
într-o poziţie diferită: rîndul dublu de la baza zidului constă din blocuri
aşezate cu lungimea pe direcţia zidului, iar rîndul u rmător din blocuri
puse cu latura lungă p erpendicular pe direcţia zidului, în aşa fel încît să
le încalece pe cele din rîndul inferior ş .a.m.d. Tehnica aceasta de dispunere a blocurilor a fost sezisată pe diverse porţiuni de pe latura de vest
a cetăţii şi pe întreaga lungime a zidului de la poarta de est spre sud
pînă în punctul unde coteşte formînd latura de sud a cetăţii (fig. 3) . De
remarcat că aşezarea diferită a rosturilor s emnalată în ultima porţiune de
zid prinde şi tamburii de andezit. In aceleaşi părţi de zid blocurile care
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au babe sînt aşezate la întîmplare cu babele lateral.,. sau chiar perpendicular, în acest din urmă caz pe faţa interioară a blocului.
Trebuie semnalată aici şi demontarea paramentului interior al zidului
de la poarta de vest spre nord, pe o porţiune de cca 75 m şi de la poarta de
vest spre sud pe cca 40 m, desigur cu scopul reutilizării blocurilor în
paramentul exterior, fără a putea preciza însă cînd a avut loc şi cui trebuie atribuită.
Prezenţa în zidul cetăţii a elementelor de construcţie din monumentele ce funcţionau în incinta sacră, unele din zidurile de susţinere a teraselor şi a bucăţilor de padiment şi cărămizi romane, alături de tehnica
diferită de cea dacică. chiar fără a şti de existenţa unor construcţii romane în interiorul cetăţii. despre care va fi vorba mai jos, nu pot duce
decît la concluzia refacerii zidului cetăţii de la Grădişte de către romani,
după victoria din cel de-al doilea război ts. De altfel, este aproape imposibil ca dacii să fi săvîrşit sacrilegiul de a demonta monumentele din incinta
sacră şi zidurile de susţinere a teraselor 11i.
Romanii au reutilizat totodată şi turnul de pe terasa X, construit de
daci pentru apărarea sanctuarelor. Dovada o avem în cărămizile triunghiulare, bucăţile de padiment în opus spicatum, ţiglele, urmele de mortar,
stilus-ul de bronz şi fragmentele ceramice romane găsite în interiorul turnului li care apăra probabil construcţiile din apropierea lui (vezi mai jos).
1'.n interiorul cetăţii, la 11,80 m spre vest de faţa interioară a zidului,
au fost prinse ruinele unei construcţii cu mortar, formată din două încă
peri (fig. 3. b) 18 . Construcţia (fig. 2 în care c=faţa interioară a zidului
cetăţii), cu ziduri groase de cca O, 70 m, este durată din piatră de stîncă
şi bucăţi mici de piatră de calcar conchilic. legate cu mortar destul de
slab. Zidurile nu au o fundaţie adîncă, ci doar o bază mai lată şi s-au păs
trat destul de puţin din pricina distrugerilor făcute de căutătorii de comori.
Clădirea este formată din două încăperi: prima dintre ele (a), de 3 X 2.60 m.
cu vatră de pămînt bătut, avea intrarea probabil spre est şi comunica cu
cea de a doua (b), de 2. 70 X 1,80 m, printr-o uşă din zidul despărţitor care
este distrus aproape cu totul. In interiorul încăperilor şi în apropiere s-au
găsit cărămizi romane. bucăţi de padiment în opus spicatum, două fragmente de rîşniţă, cuie şi bucăţi de fier, un călcîi de lance, lame de cuţit
de fier, cîteva bucăţi de bronz provenite din teaca unui gladius şi mai
multe fragmente ceramice romane şi dacice. 1'.n legătură cu scopul clădirii,
dimensiunile prea mici presupun folosirea ei mai degrabă ca depozit sau
cameră de gardă decît ca pretoriu.
Tot în cetate dar şi în afara ei au fost prinse resturile a numeroase
bărăci de lemn utilizate în diferite scopuri.
"' Idem, în SC/V, V, 1-2, 1954, p. 149.
1
·' Cf. SC/V, II, 1, 1951, p. 106; în SCIV, V, 1-2, 1954, p. 148-HiC\.
i,; Idem, în SC/V, II, 1, 1951, p. 108.
11
Idem, în scrv, IV, 1-2, 1953, p. 164.
18
Idem, în SCIV, II, 1, 1951, p. 106; în SCJV, V, 1-2, 1954, p. 150-151.
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Construcţia

cu mortar din interiorul

cet ăţii.

In interiorul cetăţii pe terasele 2, 3 şi 4 (fig. 3, a) s-au sezisat urmele
unor barăci de lemn 19 de dimensiuni nu prea mari, cu inventar destul
de variat : monede romane din sec. II, fragmente ceramice, cuie, fierărie, arme ş i alte obiecte de factură dacică sau romană. Inventarul e mai
bogat în barăcile de pe terasele 2 şi 3 decît în cele de pe t erasa 4. Judecînd după descoperiri, barăcile trebuie să fi fost construite în vederea
adăpostirii trupelor garnizonate în cetate şi ca depozite de materiale, mai
ales de război.
Printre construcţiile din interiorul cetăţii, aflate pînă acum, nici una nu
pare să fi fost clădită în scopul utilizării ei ca pretoriu.
19

Idem, în SCIV, II, 1, 1951, p. 106.
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Alte construcţii de lemn au fost ridicate în incinta sacră, pe locul fostelor sanctuare dacice. Aşa de pildă pe terasa XI, deasupra sanctuarului
vechi de calcar'.!0 , stratigrafic corespunzînd nivelului III (I = sanctuarul
vechi. ll=sanctuarul de andezit, ambele dacice), s-au găsit patru blocuri
patrulatere de calcar, aşezate aproximativ în pătrat, care formau probabil
temelia unei construcţii de lemn romane, după cum par să arate fragmentele ceramice romane şi cărămizile patrulatere de mozaic găsite în
imediata lor apropiere. Pe aceeaşi terasă, dar deasupra sanctuarului dezvelit în campania de săpături din 1963. au apărut cîteva fragmente ceramice şi cărămizi triunghiulare romane (de la o altă construcţie?). Urmele
unei barăci au fost descoperite şi pe locul sanctuarului mic rotund 21 . Aici,.
pe nivelul de arsură şi vatra bătătorită ce se află mai sus de sanctuar,
marcînd încheierea existenţei acestuia, au fost aşezate, peste stîlpii de
andezit ai sanctuarului, lespezi de calcar, iar în jurul lor s-au găsit fragmente de ţigle şi ceramică romană, precum şi urmele a doi stîlpi de lemn.
Două construcţii romane par să fi existat şi pe terasa X, pe locul sanctuarului mare de andezit22 . De la una din ele, probabil de lemn, ridicată
deasupra bazelor de coloane ale sanctuarului, nu s-au păstrat decît resturile unui cuptor (fig. 4, a). A doua construcţie (fig. 4, b), situată ceva mai
la vest de sanctuar, are pereţii din ţiglă triunghiulară şi mortar. Cit priveşte canalul deschis care trece pe lingă încăpere mergînd spre est, pe
latura de nord a sanctuarului, e mai probabil să fi aparţinut fazei de funcţionare a vechiului sanctuar cu stîlpi de calcar (înlocuit mai tîrziu de
actualul sanctuar de andezit cu coloane ce n-a apucat să fie terminat),
decît unei construcţii romane 23 •
Lingă încăperea cu pereţii din ţiglă triunghiulară s-au aflat şi urmele
unui hambar de provizii2", împreună cu fragmente ceramice romane,
cîteva instrumente de fier, obiecte de bronz, opaiţe, monede etc., dintre
care unele au putut ajunge aici şi de pe terasele superioare. In legătură
cu hambarul. care şi-a încheiat existenţa printr-un incendiu, nu se poate
preciza dacă a fost utilizat în perioada de dinainte sau de după anul 106 e.n.
Ceramica şi obiectele romane aflate lingă el, ca şi fragmentele ceramice
romane în amestec cu cele dacice găsite între sanctuar şi zidul de terasă
nu exclud cu totul ridicarea şi utilizarea hambarului în perioada romană.
Tot în incinta sacră, pe terasa XI, menţionăm vatra de foc de pe pava
jul discului de andezit. care ar putea să dateze dintr-o perioadă ulterioară
funcţionării monumentului.
Datarea construcţiilor de lemn sau de altă natură din incinta sacră a
dacilor într-o perioadă posterioară anului 106 e susţinută de ridicarea lor
pe locul vechilor sanctuare distruse după războiul al doilea sau pe nivelul
4

20

21
22
23
2"

Idem, în Materiale, V, 1959, p. 398-399.
Idem, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 156; în Materiale, VII, 1961, p. 303.
Idem, în SCIV, IV, 1-2, 1953, p. 161.
Sugestie făcută de tov. H. Daicoviciu.
Vezi nota 22.
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Fig. 4.

Porţiunea

./

de nord a sanctuarului de pe terasa X, cu urme de

construcţii

romane.

arsură
proporţii ,

de

de deasupra sanctuarelor, ce presupune un incendiu de mari
precum şi de inventarul acestora care constă aproape în exclusivitate din obiecte şi ceramică roma nă .
Intre construcţiile romane de la Grădiştea Muncelului trebuie menţio
nată şi instalaţia termală 25 ale cărei resturi au rămas pînă astăz i pe o
terasă situată la sud de cetate ş i în imediata ei apropiere. Baia romană
(fig. 5), distrusă mult de răscoliri ulterioare, fusese ridicată cu material
luat din construcţiile dacice, în speţă din incinta sacră, legat desigur cu
mortar. Zidurile destul de slab păstrate, după direcţia lor, presupun existenţa a cel puţin cinci încăperi
dintre care una circulară.
Apa necesară funcţionării
băii era adusă printr-o conductă de teracotă (găsită pe
I
o porţiune de cca. 30 m) de
la izvorul care se vede şi
astăzi în locul denumit „La
Tău " . Săpăturile viitoare vor
aduce probabil date mai multe
şi mai precise privind tehnica de construcţie a băii.
Construcţiilor de la Grădiş
,o
D
f5
5
2Dm
tea Muncelului şi obiectelor

•

25 C. Daicoviciu şi colaboratori,
în SC IV, II, 1, 1950, p. 122.

□·

Fig· 5. Baia
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mărunte

din inventarul acestora, databile în perioada stăpînirii romane în
Dacia, li se adaugă piesele epigrafice şi sculpturale, unele din ele cunoscute mai de mult din descoperiri întîmplătoare, altele aflate în anii din
urmă, cu prilejul cercetărilor arheologice.
II. Monumente epigrafice
1. L e s p e d e de marmoră, ruptă în două, cu inscripţia LE[G ]!III FF
într-o tabula ansata şi cu două chipuri omeneşti în stînga şi dreapta, sub
inscripţie (fig. 6) 26 • Piesa a fost văzută de mai mulţi cercetători care dau
date şi descrieri diferite 27 • De reţinut că piesa întreagă măsura cca.
1 X 0,50 X 0.60 m şi avea reprezentate pe ea, în relief, două pumnale cu
teacă, mai mari, alte două mai mici şi două săbii curbe, toate într-un
chenar28 • G. Finaly observă că descrierile lui Ackner şi Neigebaur de
fapt concordă în privinţa reprezentărilor .,din chenar'' şi crede că toată
inscripţia nu este altceva decît copia fidelă a unei stampile de cărămizi cu
numele legiunii !III Flavia felix în care ,.pumnalele drepte" şi săbiile
curbe văzute de Ackner şi Neigebaur sînt în fond barele cifrei III!, respectiv cei doi F 29 • Piatra însă a dispărut şi o verificare în amănunt a informaţiilor despre ea nu mai era posibilă 30 • In Muzeul din Deva se păstrează
un fragment de bloc de marmură (inv. nr. 15924) foarte deteriorat, cu
provenienţa Grădiştea Muncelului, pe care se văd, cu destulă greutate,
trei pumnale în relief, primele două mai mici şi al treilea mai lung, iar
în continuare două săbii curbe dacice, toate încadrate într-un chenar. Pumnalele. foarte posibil, închipuie barele verticale ale cifrei IIIL iar săbiile
curbe cei doi F. Blocul rupt descris aici s-ar potrivi cu cel de-al doilea
fragment al piesei văzute şi desenate de Neigebaur la Grădişte care, în
împrejurări necunoscute, a ajuns la Muzeul d_in Deva iar primul fragment
s-a pierdut. Este interesantă marcarea literelor şi cifrelor cu arme, unele
dintre ele dacice (Ackner văzuse, probabil pe primul fragment, un topor
şi un arc întins cu săgeata pe el3 1, care, adăugăm noi, e posibil să fi închipuit literele „L", respectiv „E" din „LEG'"), fapt ce ar putea presupune
că inscripţia în cauză ar fi făcut parte dintr-un monument mai mare
(triumfal?) ridicat în amintirea faptelor de arme din războaiele dacice ale
legiunii a IV-a Flavia felix.
2. Lespede de calcar (fig. 7) de 0,46 X 0,42 X 0,12 m; înălţimea literelor 8,5 cm; păstrată în Muzeul de Istorie Cluj. Piesa a fost găsită pe
Desen după G. Finăly, în ArchErt., XXXVI, 1916, p. 27, fig. 3.
Pentru bibliografie vezi Al. Ferenczi, op. cit., p. 93-94.
28
Vezi J. F. Neigebaur, Dacien, Kronstadt-Braşov, 1851, p. 100, n. 5 şi 101, n. J3.
29
G. Finaly, op. cit., p. 40.
30
M. Macrea, Urme romane în regiunea cetăţilor dace din Munţii Hunedoarei,
in Sargetia, II, Deva, 1941, p. 141; Al. Ferenczi, op. cit., p. 94.
31
M. J. Ackner, în AVSL, I, 2, 1844, p. 22.
26

27
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faţa exterioară a zidului de pe latura de
vest a cetăţii 32 (fig. 3, c). Se distinge clar
LEG 1111 F, iar din ultima literă s-a păstrat
J
doar bara verticală şi, la extremitatea de
sus a ei, începutul uneia orizontale care nu
poate fi decît tot ,,F··. Inscripţia completă
ar fi deci LEG 1111 F [F].
3. B 1 o c de calcar (fig. 8) de 0,52 X Fig. 6. Lespede de marmoră cu inX 0,4 7 X 0,46 m; înălţimea literelor între
scripţia LEG IIII FF.
9-13 cm; păstrată în Muzeul de Istorie din
Cluj. Piesa a fost găsită lingă zidul de pe latura estică a cetăţii (fig. 3, d)
împreună cu alte blocuri căzute din rîndurile de sus ale parametrului exterior al zidului. Inscripţia LEG IIII FF constă din litere săpate cu îngrijire
şi bine păstrate, avînd o bară deasupra cifrei IIII.

f,,1

III. Monumente sculpturale
1. Re 1 ie f pe o lespede de calcar 33 înaltă de 0,83, lată de 0,57 şi cu

grosimea de 0,33 m. Pe latura din spate e practicată o adîncitură longitudinală, semicilindrică cu diametrul de 37 cm şi adîncimea de 6 cm. Se
păstrează în Muzeul din Deva (inv. nr. 15923). Sînt reprezentate două
personaje: unul la stînga, în picioare, sprijinit pe piciorul drept şi ţinînd
în mina dreaptă o lance. Cu piciorul stîng calcă pe un personaj mic căzut
la pămînt. Cu mare greutate se pot distinge urmele îmbrăcăminţii: la
primul o „tunica" şi o ,,lorica'· iar la al doilea nu se mai vede decît o
bonetă pe cap. Lucrarea arată oarecare stîngăcie. M. Macrea a dovedit că
relieful este o lucrare romană simbolizînd victoria asupra dacilor şi presupune că ar fi făcut parte dintr-un monument triumfal, după cum pare
să arate adîncitura practicată pe latura din spate. Acelaşi autor îl datează
între 106 şi retragerea legiunii IV Flavia felix la ViminaciumYi. Nu este
exclus ca relieful prezentat aici să fi făcut parte din acelaşi monument
triumfal cu inscripţia fragmentară păstrată astăzi în Muzeul Deva 35, mai
ales că ambele s-au găsit împreună 36 •
2. Re 1 ie f pe o placă de marmură de 0,66 X 0,41 m găsit lingă latura
de sud a cetăţii. Astăzi pierdut. Se pare că relieful reprezenta O figură
umană în picioare. Lucrare de factură romană 37 .
C. Daicoviciu şi colaboratori, în SCIV, II, 1, 1951, p. 103.
Pentru bibliografie şi interpretare, Al. Ferenczi, Relieful de la Grădiştea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva, în Sargetia, I, Deva, 1937, p. 111, şi urm.;
M. Macrea, op. cit., p. 127 şi urm. care dă şi o bună fotografie (p. 132, fig. 1).
3" M. Macrea, op. cit., p. 136 şi 145-147.
:i;; Vezi supra, p. 128, nr. 1; cf. M. Macrea, loc cit.
36 Al. Ferenczi, op. cit., p. 111-112 şi 141.
37
Pentru interpretare, ilustrare şi bibliografie, vezi M. Macrea, op. cit., p. 143
şi fig. 2 dreapta.
:12
3

:i

9 -

Acta Musei Napocensis
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Fig. 7 . Bloc de calcar cu in
LEG IIII FF.

Fig. 8 . Bloc de calcar cu
LEG IIII FF.

cri pţia

inscripţia

3. A 1 tar de marmură anepigraf. Lipsesc alte date. Astăzi pierdut3 •
4. A 1 ta r de porfir anepigraf. u se ştie decît că a fost găsit la Gră
dişte ca şi precedentul. A tăzi pierdut39 .
5. A 1 tar anepigraf de andezit cu partea superioară ruptă şi pierdută iar la bază cu patru pr ofilaturi. Dimensiuni : înălţimea O 58 grosimea O 21 m.
o. Re 1 i e f pe un semiglob cu diametrul de 0,52 m. Este reprezentat
un vultur în zbor. Astăzi pierdut40 .
7. Re 1 ie f pe un bloc de calcar de O 53X0,41 XO 38 m (fig. 7) găsit în
1963 cam pe la mijlocul laturii de sud a cetăţii, între alte blocuri căzute
din zid (fig. 3 e) . Pe piatră se vede o ,tabula ansata'' în care este încadrată o cunună de laur. Monumentul trebuie pus în legătură cu comemorarea unei victorii probabil cea din războaiele dacice . Se păstreaz ă în
Muzeul de Istorie din Cluj.
8. Re 1 ie f pe o lespede de calcar de 1 X 0,52 X 0,25 m , găsită în 1962„
lingă zidul cetăţii la 13 m de la poarta de vest spre sud. Intr-un chenar
sînt reprezentaţi doi capricorni faţă-n faţă, în mijloc cu un disc, prelungit
în sus într-un spic. Pe disc se văd cîteva semne (litere ?) foarte şterse.
După toate probabilităţile reprezentările din chenar redau emblema legiunii I Adiutrix 41.
*

*

*

38
39

M . Macrea, op. cit., p. 143.
Ibidem. Fotografia unuia d intre aceste două altare la
pl. III, 1.
1,o M . Macrea, op. cit., p. 140, fi g. 2, stînga jos.
41 Comunicare verbală H. Daicoviciu.
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După cum rezultă din prezentarea de
mai sus, la Grădiştea Muncelului s-au
aflat urme romane destul de numeroase şi variate începînd cu lucrări militare de amploare sau de altă natură şi
încheind cu monumentele epigrafice,
sculpturale şi descoperiri mai mărunte,
acestea din urmă semnalate în bună
parte la descrierea inventarelor diferitelor construcţii ridicate în incinta cetăţii sau în afara ei. Apartenenţa unora
dintre ele a fost lămurită pe parcurs,
iar a celorlalte este atît de evidentă încit comentariile suplimentare ar fi de
Fig. 9. Relief reprezentînd o cunună
prisos. Sînt necesare însă unele precide lauri.
zări în măsura în care materialul
documentar existent o permite - în legătură cu motivele ce i-au îndemnat pe romani să aşeze o garnizoană militară în fosta capitală a regilor
daci, altele privitoare la caracterul locuirii - dacă se poate vorbi de o
a~ezare civilo-militară sau numai militară - , la durata acesteia şi, în
sfîrşit, în legătură cu corpul sau corpurile de trupă din care au fost luate
detaşamentele prezente aici.
După cum s-a arătat şi aici pe scurt dar mai ales cu alte ocazii de
cercetătorii care se ocupă cu zona arheologică a Munţilor Orăştiei" 2 , după
încheierea celui de-al doilea război cu romanii aşezările dacice de la şi
din regiunea apropiată Grădişte: Muncelului îşi încetează existenţa, din
motive de siguranţă. populaţia fiind evacuată şi aşezată în alte părţi ale
provinciei romane. Simpla depopulare a fostului reduit dacic din munţi
nu era deajuns însă pentru a feri pe cuceritor de eventuale regrupări ale
rămăşiţelor armatei dacice şi de posibilitatea unor atacuri prin surprindere pornite din văile ascunse ale înălţimilor. Acesta trebuie să fi fost
motivul pentru care romanii au instalat la Grădiştea Muncelului un detaşament din armata de ocupaţie a Daciei cu misiunea de a supraveghea
îndeaproape regiunea muntoasă 43 • Militarii romani au fost cei cărora li se
datorează a doua refacere a zidului cetăţii, construcţiile de piatră, cără
midă sau lemn amintite mai sus ca şi monumentele sculpturale dintre care
unele comemorează victoria asupra dacilor. Descoperirile de pînă acum
nu dau însă nici un indiciu privitor la înfiriparea unei aşezări civile
romane la Grădiştea Muncelului aşa cum s-a întîmplat de obicei în jurul
castrelor trupelor din alte părţi ale Daciei romane. Barăcile de lemn şi
construcţiile de cărămidă din apropierea cetăţii sînt puţine şi utilizate
desigur de militarii romani. Inexistenţa unei aşezări civile romane la Gră
dişte s-ar putea explica pe de o parte prin însăşi natura şi poziţia locului
"

2

43

Vezi supra, p. 120.
C. Daicoviciu şi colaboratori, op. cit., p. 106-107.
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(teren accidentat şi destul de retras faţă de arterele economice ale vremii)
iar, pe de altă parte, prin numărul nu prea mare al militarilor garnizonaţi
aici şi şederea lor destul de scurtă (vezi mai jos). Trebuie amintit însă
că nu departe de Grădiştea Muncelului, pe valea Anineşului, la „Sub
Cununi•• şi la „Vîrtoape·· sînt semnalate urmele unor aşezări cu construcţii
cu mortar. ţigle, olane. ceramică romană 4 " şi chiar două inscripţii, una" 5
din timpul guvernatorului M. Statius Priscus46, datată probabil în 158 e.n.
şi alta"7 din vremea lui L. Aemilius Carus (172-177 e.n.) 48 •
Detaşamentele care asigurau paza regiunii muntoase, după cum arată
monumentele epigrafice şi sculpturale, au fost luate, cel puţin la început,
din două legiuni prezente în Dacia la încheierea ostilităţilor celui de-al
doilea război. Unul dintre detaşamente se pare că făcea parte din legiunea I Adiutrix"!' şi a participat la refacerea zidurilor cetăţii de la Grădişte.
Acum trebuie să fi fost încastrat în zidul de la poarta de vest spre sud,
blocul de calcar cu cei doi capricorni în relief. Şederea acestui detaşament
la Grădişte pare să fi fost de scurtă durată fiind poate adus acolo numai
în legătură cu lucrările de refacere a cetăţii şi retras destul de curînd,
odată cu legiunea din care făcea parter'°.
Al doilea detaşament a fost dat, după cum arată cele trei piese epigrafice descoperite la Grădişte. de legiunea IV Flavia felix 51 prezentă în Dacia încă din anul 102 e.n. 52 , dar însărcinată cu paza regiunii muntoase
din Munţii Orăştiei abia după încheierea celui de-al doilea războir>.1_ Perioada de timp în care detaşamentul a staţionat în fosta reşedinţă a regilor
daci nu este probabil să treacă dincolo de data retragerii legiunii IV din
Dacia, la sfîrşitul domniei lui Traian sau la începutul domniei lui Hadrian:,'i_ Cam în această perioadă în numele legiunii nu mai apare „felix"
,.,. D. M. Teodorescu, Cetăţile antice din Munţii Hunedoarei, în D. M. Teodorescu
M. Roska, Cercetări arheologice în Munţii Hunedoarei, Publicaţiile Comisiunii
Monumentelor Istorice. Secţiunea pentru Transilvania, 1923, p. 20; C. Daicoviciu,
Dacica. ln jurul unur probleme din Dacia romană, în A/SC, II, 1933-1935, p. 246
şi n. 1; M. Macrea, op. cit., p. 143-144; C. Daicoviciu şi Al. Ferenczi, op. cit., p. 30.
şi

,.~, C'IL, III, 1416.
',r. A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien, în DissPann., I, 12, 1944, p. 27-28.
" 7 CIL, III, 1415.
8
"
A. Stein, op. cit., p. 44-46.
11
" Vezi supra, p. 130, nr. 8.
50 Cf. C. Daicoviciu, O nouă diplomă militară în Dacia, în SC/V, IV, 3-4, 1953,
p. 548 şi n. 1; Ritterling, în RE, XII, col. 1391 şi urm.
'' 1 C. Daicoviciu şi colaboratori, în SC/V, II, 1, 1951, p. 103.
52 Ritterling, în RE, XII, col. 1544; C. Daicoviciu, TransAnt. (1938), p. 37; M. Macrea, op. cit., p. 142-143.
53 C. Daicoviciu, op. cit., ed. 1945, p. 92; M. Macrea, loc. cit.; C. Daicoviciu şi
colaboratori, în SC/V, loc. cit.; C. Daicoviciu, în SC/V, IV, 3-4, 1953, p. 548.
M Rămînerea legiunii IV Flavia felix în Dacia cam pînă în jurul acestei date,
pe lingă numeroasele cărămizi şi alte monumente epigrafice apărute mai ales în
sud-estul Transilvaniei şi în Banat, care nu se pot explica decît printr-o prezenţă
şi activitate de durată a trupei, este susţinută şi de faptul că primii trei guvernatori ai Daciei romane cunoscuţi (D. Terentius Scaurianus, C. Avidius Nigrinus şi
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ci doar ,,Flavia'' (FL sau F) 55 şi, dacă se are în vedere această schimbare,
în sprijinul presupunerii de mai sus privitoare la perioada staţionării unui
detaşament al ei la Grădiştea Muncelului ar veni şi faptul că pe toate
cele trei piese epigrafice numele legiunii este IIII F(lavia) F(elix).
După cei cca 10 ani de şedere a detaşamentului, zona Grădiştii Muncelului este posibil să fi fost pacificată. nemaifiind necesară prezenţa
lui acolo, cu toate că nu este exclus ca şi pe mai departe regiunea să fi
fost controlată prin patrulele corpului de trupă cantonat ceva mai la nord
de Sarmizegetusa dacică, în castrul de la Bucium 56 •
I. GLODARJU

DAS DAKISCHE SARMIZEGETUSA IN ROMISCHER ZEIT
(Zusammenfassung)
Nach dem Siege der Homer im dakischen Kriege von 105-106 u.Z. und der
Eingliederung Daziens in das Imperium wurde aus Sicherheitsgri.inden die dakische
Bevolkerung aus der Gebirgszone si.idlich von Orăştie evakuiert und in anderen
Gegenden der Provinz angesiedelt.
In Grădiştea Muncelului, dem dakischen Sarmizegetusa und Hauptsitz der dakischen Konige, wurde alles systematisch zerstort, was an das fri.ihere dakische Leben
erinnerte und einige Bauten militărischer oder anderer Art errichtet, die aus der
Zeit nach 106 u.Z. stammen. Die Befestigungsmauer der Burg wurde, ohne die dakische Bautechnik zu beri.icksichtigen, mit Materialien aus den zerstorten Heiligti.imern
wieder in Stand gesetzt, im Inneren der Burg ein Steinmortelbau errichtet und
si.idlich der Burg eine Badeanlage erbaut. Holz- oder Ziegelhăuser (Baracken) wurden
in der Burg oder im zerstorten heiligen Bezirk der Daker angelegt. In allen diesen
Bauten erscheinen Erzeugnisse und Gegenstănde eindeutig romischer Herkunft.
Ebenso wurden hier auch drei Inschriften der LEG 1111 FF und acht Steindenkmăler gefunden, die den Sieg i.iber die Daker verherrlichen.
Die Bauten und i.ibrigen Denkmăler, aus der Zeit nach 106 u.Z. stammen von
romischen Soldaten, die hier stationiert waren um die Gebirge zu i.iberwachen und
die Bildung von dakischen Widerstandsgruppen zu verhindern.
Ein Relief und die drei Inschriften bezeugen in Grădiştea Muncelului die Anwesenheit einer Abteilung der Legio I Adiutrix, die sich nur kurz hier aufhielt, sowie
einer Abteilung der Legio IV Flavia felix, die vermutlich am Ende der Regierung
von Trajan oder zu Beginn der Herrschaft Hadrians zuri.ickgezogen wurde, gleichzeitig mit der Verlegung der Legion aus Dazien.

C. Iulius Quadratus Bassus) sînt de rang consular, ceea ce presupune existenţa a
cel puţin două legiuni în provincie (vezi şi M. Macrea, în JstRom., I, 1960, p. 352353, 371).
a5 Ritterling, loc. cit.
56
în legătură cu castrul şi trupa de la Bucium vezi C. Daicoviciu şi colaboratori,
în Materiale, VI, 1959, p. 350-353.
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In ziua de 25 V 1960, căpitanul Liviu Groza a găsit în malul rîului Timiş
(anticul Tibiscus), ce curge în apropierea actualei comune Jupa (raion
Caransebeş, reg. Banat), cele două tăbliţe de bronz ale unei diplome militare. Locul descoperirii corespunde cu interiorul castrului ce se găsea aici
lingă aşezarea romană cu numele Tibiscum (atestat ca municipiu abia de
pe timpul lui Gallienus) 1 şi pe care cursul schimbat al Timişului l-a tăiat
în două.
Dimensiunile fiecărei tăbliţe sînt 136 X 121 mm. Grosimea: cca 1 mm.
Greutatea tabelei I e de 134,5, iar a celei II de 150 gr. Calitatea bronzului
e proastă. Starea în care s-au păstrat cele două tăbliţe este, însă , destul
de bună , iar scrisul, deşi neglijent, e uşor de citit. Ambele tăbliţe au numai trei găuri (două în mijloc, iar una în unul din cele patru colţur i),
lucru ce e normal începînd cu domnia lui Hadrian2• - !nălţimea literelor: în tabela I, pe faţa externă , 4 mm (S şi T, 5 mm) , iar pe faţa interioară,
5 mm; în tabela II, şi pe o faţă şi pe cealaltă , 4 mm.
Diploma se păstrează azi în Muzeul raional din Caransebeş.
Cuprinsul diplomei este următorul:
Tab. I

faţa externă

(v. pl. nr. 1)

Imp. Caesar divi Traiani Parthici
f(ilius) divi Nervae nepos Traianus
Hadrianus Aug. pontif(ex) max(imus)
tribunic(ia) potest(ate) X cos. III
Palmyrenis sagittariis qui
sunt in Dacia Superiore sub
Iulio Severo civitatem dedit
iis quorum nomina subscripta sunt pr(idie) [K(al.)] Febr.
1
2

Vezi C. Daicoviciu, TransAnt , 1945, p. 130.
Cam pe la anul 124; v. CIL XVI, p. 149.
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M. Annio Vero III
cos
C. Eggio Ambibulo

Perhev Athenatan f(ilio ).
Descript(um) et recognit(um) ex tabula aenea quae fixa est Romae in muro
post templ(um) divi Aug. ad Minerv(am)
Tab. I

faţa interioară

(v. pl. nr. 2)

Cuprinde acelaşi text, dar cu citeva deosebiri grafice neesenţiale (între
altele, Cos III e mult mai clar decit în ext.), oprindu-se, însă, la ultimele
cuvinte din „dispositio'', deşi loc mai era pentru datarea zilei şi lunei,
amănunt ce nu se transcrie nici pe faţa interioară a tabelei 11 3•
Tab. II

faţa interioară

(v. pl. nr. 3)

M. Anni(o) Vero III C. Eggio Ambibul(o) cos.
Perh Ev Athenatan f(ilio)
Numele fiului a1c1 apare ca două nume Per şi Ev, spre deosebire de
forma din textul exterior al tabelei I, unde numele pare să fie unul, n~
despărţit (v. mai jos). Se pare că întreg rîndul al doilea a fost scris de o
altă mină, în orice caz cu un alt duct al literelor.
Tab. II

faţa externă

(v. pl. nr. 4)

Ti.
C.
L.
L.
L.
Q.
C.

Juli Urbani
Caesi Romani
V ibi V ibiani
Pulli Daphni
Equiti Gemelli
Lolli Festi
Vettie[ni] Hermetis

Numele tuturor martorilor mai apar în diplomele vremii.
Datarea diplomei este asigurată prin cei doi consuli din anul 1264 (care,
ca şi anul 126 = 879, după cum văd, nu mai apar în nici o diplomă militară) şi prin indicarea lunii februarie a acestui an. Ziua nu e tocmai sigură,
depinzînd de felul cum întregim spaţiul dintre PR(idie) şi FEBR. După
3 Motivul poate fi şi simpla neglijenţă care se constată, destul de des, în textul
interior al diplomelor începînd cu epoca lui Traian. în cazul nostru avem de-a face
cu omisiunea unui element important: datarea exactă a actului. S-ar putea ca motivul omisiunii să fi fost suprafaţa stricată, dură, a tăbliţei, pricină pentru care şi în
textul exterior apar goluri nescrise.
4 Attilio Degrassi, I fasti consolari dell' Jmpero Romano, p. 36.
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părerea noastră. spaţiul ar admite greu un grup de trei litere (NON), ci
cel mult două (ID) sau o literă (K). ln cazul întregirii cu ID(us) am avea
data de 12 februarie, iar în cazul întregirii cu K(alendas), ar fi 31 ianuarie. O precizare în privinţa aceasta e riscantă.
Trupa pomenită în diplomă este binecunoscută. Ea apare, sub forma de
Palmyreni sagittari ex Syria, în diploma militară de la Porolissum 5 şi în
cea de la Căşei 6 • Ambele diplome datează de la 29 iunie 120 şi arată ca
provincie a trupei Dacia Superior, iar ca guvernator pe Iulius Severus.
A vînd acelaşi formular ca şi cele două de mai sus, diploma de la
Tibiscum designează trupa ca Palmyreni sagittari qui sunt in Dacia
Superiore, sub acelaşi Iulius Severus, la data de 126 ian.-febr.7
Identitatea trupei ca şi analogia perfectă dintre cele trei diplome ne
dispensează de a mai discuta problemele ce se pot ridica în legătură cu
această categorie de trupă iregulară, miliţie adusă în Dacia fie sub Traian,
fie în primii ani de domnie ai lui Hadrian, prin transplantarea unor seminţii barbare de la periferia imperiului şi aşezarea lor în diferite puncte
- destul de numeroase - ale Daciei. Pentru toate acestea ca şi pentru
cauzele şi procedura acordării cetăţeniei în o formă diferită de cea uzitată
pentru trupele auxiliare regulare, ne mulţumim a trimite la lucrările lui
C. Daicoviciu şi G. Forni, citate mai sus în notele 5-6s.
Constataţi în cîteva puncte din Dacia de nord-vest, viitoarea Dacia
Porolissensis (de la 124, dar sigur de la 133)!1, Palmyreni sagittari apar
acum şi la Tibiscum, ca o populaţie menită să dea armatei romane trupa
de arcaşi.
Prezenţa Palmyrenilor la Tibiscum era, de altfel, cunoscută prin atestarea unui Numerus Palmyrenorum Tibiscensium compus, pare-se, nu5
Publicată de C. paicoviciu în AISC II (1933-35), p. 73 = CIL XVI, 68; cf. şi XVI
Suppl. p. 215 ad 68. Intregirea corectă a diplomei fragmentare de la Porolissum în ce
priveşte formularea dispoziţiei a putut fi făcută numai după publicarea, tot de
C. Daicoviciu, a diplomei militare de la Căşei, lucru ce-l indicasem eu însumi odată
cu publicarea acesteia (v. nota urm.).
6 SCIV IV 1953, p. 541-553 = Dacia N.S. I, 1957, p. 191-203. Vezi şi G. Forni,
în Athenaeum N.S. XXXVI 1-4, Pavia 1958, p. 3 şi urm. unde se aduc unele corijări
pe baza examinării originalului ce se afla la Roma şi pe care C. Daicoviciu nu l-a
putut avea sub ochi în momentul publicării acestei diplome.
7
Astfel se verifică şi presupunerea exprimată de C. Daicoviciu (AISC II, p. 76-77)
că Iulius Severus guvernează Dacia Sup.
pînă în
anul 126. A. Stein, Die
Reichsbeamten von Dazien, p. 20 nu exclude nici prima jumătate a anului 127. Cf
şi Degrassi, op. cit., p. 37.
8 Pentru soarta de mai tîrziu (pare-se după Hadrian) a acestor formaţiuni militare iregulare, vezi W. Wagner, Die Dislokation der romischen Auxiliarformationen ... p. 202 şi urm.; Rowell, în RE s.v. Numerus. Cf. şi Herbert Nesselhauf.
în Jahrbuch des Romisch-Germ. Zentralmuseums, Mainz, 7, 1960, p. 151 şi urm.
9
Vezi C. Daicoviciu - D. Protase, în JRS, 51, 1961, p. 63 şi urm.; ActaMN I (1964),
p. 162-180. - Interesantă este şi prezenţa Palmyrenilor în Doştat (CIL III 7728):
,,sacerdos creatus a Palmyrenis". Cf. M. J. Vermaseren, Corpus lnscr. et Monum.
Relig. Mithriacae, v. II, nr. 2008.
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mai din pedestraşi io_ Fără îndoială că asemenea celorlalte numeri şi acest
N.Palm.Tib. s-a format, probabil sub Antoninus Pius, din acea miliţie care
erau Palmyreni sagittari, - atestaţi, după cum văzurăm, încă de pe la
126. Vechimea lor la Tibiscum trebuie să fie însă şi mai mare, de pe
timpul lui Traian sau începutul domniei lui Hadrian (v. mai sus). Despre
această populaţie avem destul de multe mărturii epigrafice mai ales pe
calea onomasticei1 1• Cu timpul din aceşti palmireni (sirieni) unii au pă
truns şi în alte corpuri de armată din Dacia, respective din Tibiscum 12• Pe
măsura trecerii deceniilor. romanizarea acestor sirieni duce la pierderea
lentă. dar sigură a caracterului lor etnic. Nici fenomenul invers nu ne este
necunoscut: elemente locale pătrund în acel Numerus Palmyrenorum
Tibiscensium (v. Wagner, l.c. şi Rowell. l.c.).
Existenţa palmyrenilor arcaşi la Tibiscum ca trupă de garnizoană şi ca
populaţie aşezată în vecinătatea castrului se mai poate demonstra şi prin
faptul că trupa este pomenită în diplomă ca fiind în Dacia superior din
care face parte la acea dată (126) Tibiscum. Dacă ar fi vorba de un veteran
stabilit la Tibiscum provenind din o trupă de palmireni din altă localitate
a Daciei de nord-vest (Porolissum, Căşeiu de pildă). indicaţia Dacia superior nu ar mai fi fost posibilă, căci la a. 126 exista deja - după toate probabilităţile Dacia Porolissensis 13 • Săpăturile ce se execută acum la
castrul de la Tibiscum arată, pe de altă parte, un castru de pămînt ce a
precedat castrul de piatrăl'i.
Rămîne să spunem citeva cuvinte despre numele titularului diplomei
de la Tibiscum. După cum era de aşteptat, numele e de o veridică factură
siriană (pa!mireană) pentru a cărui explicare e necesară o mai competentă
cunoaştere a problemelor de onomastică orientală. De aceea, renunţînd la
încercările mai mult sau mai puţin reuşite ce se fac, de obicei, în asemenea ocazii. ne-am adresat. prin prof. Fr. Altheim, profesoarei Dr. Ruth
Stiehl. specialistă aramaistă de la Berlin. D-sa a binevoit a ne pune la
dispoziţie - prin scrisoare - următoarele explicaţii 15 :
10 Vezi Rowell, RE s.v. Numerus, col. 2550 şi W. Wagner, op. cit., p. 213. Cf. şi
Szil~1gyi J., A Dciciai eri:idrendszer helyi:irsegei ... (DissPann. Ser. II, nr. 21), Bpest,
19-16, p. 28.
11 Vezi N. Gostar, Populaţia palmireniană din Tibiscum .. ., în „Arheologia Moldovei" 11-111, 1964, p. 299-305. O continuare a unor asemenea lucrări ar fi bine-

venită.

fost pedestraş din cohorta
de origine din Caes(area)
nu un recrut din timpul
cohorta (v. K. Kraft, Zur
Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau, p. 191).
13 Vezi C. Daicoviciu D. Protase, op. cit., în JRS, 51, 1961, p. 69 = ActaMN I,
p. 177 şi 180.
ir. Comunicarea tovarăşului M. Moga, directorul Muzeului Regional al Bănatului,
12

Un asemenea element palmirenian (sirian) este acel
I Vindelicorum milliaria Barsimsus, Callistenis f(ilius),
(CIL XVI 107 din anul 157, găsită tot la Tibiscum) şi
răscoalei iudaice la a cărei doborîre ar fi luat parte

conducătorul săpăturilor.
15
Dăm aici, în original, textul comunicării d-nei Dr. Ruth Stiehl: ,,Keine
Schwierigkeiten macht der Vatersname. Es liegt ein vielfach bezeugter palmyrenischer Name vor: tntn. Er enthalt die Bestandteile t und ntn. t ist . Ate, Name
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Numele tatălui, ATHENATAN, e un nume de persoană tipic palmirear.
theoforic, compus din Ate, divinitate feminină palmireană, şi natan, .,a
dat", deci un fel de 'Ani~wP~.
Mai greu de explicat e numele fiului PERHEV, corespondent în greacă
cu <l>€Pou, al cărui etimon şi înţeles rămîne obscur.
Cu această diplomă, numărul diplomelor militare cunoscute şi publicate
referitoare la trupele din Dacia se ridică la cifra de şaisprezece 16 , cifră
destul de însemnată ţinînd seamă de numai cei 165 (106-271) de ani de
stăpînire romană în provincia traiană.
C. DAICOVICIU -

EIN

MILITĂRDIPLOM

L. GROZA

AUS TIBISCUM

(Zusammenfassung)
Im Jahre 1960 wurde innerhalb des Castrums von Tibiscum (heute Jupa, Rayon
von Hauptmann Liviu Groza das hier veroffentlichte
wird im Rayonsmuseum von Caransebeş aufbewahrt.
Der Inhalt des Diploms ist aus dem Text auf S. 1-3 (vgl. auch Taf. I-IV) klar
ersichtlich. Das Datum der Ausstellung ist der 31. Januar oder 12. Februar 126. Sein
Empfănger ist der Palmyre Perhev Athenatan f(ilius), dessen Namen Frau Dr. Ruth
Stiehl auf S. 138-9, Anm. 15 in deutscher Sprache erlăutert.
Die Milităreinheit, zu der der Eigentumer des Diploms gehort, ist die gleiche wie
in den Diplomen von Porolissum (Anm. 5) und Căşeiu (Anm. 6): Palmyreni sagittari,
aus denen dann unter Antoninus Pius der Numerus Palmyrenorum Tibiscensium
entstand. Er ist als solcher aus Tibiscum bekannt (s. S. 137-8), wo auch andere
Personennamen die Anwesenheit palmyrenischer Bewoliner belegen (s. S. 138, Anm. 11
und 12).
Die drei genannten Diplome stimmen in ihren Grundzugen vollig miteinander
ilberein. Sofern sich fiir sie im einzelnen besondere Probleme ergeben, wird auf die
S. 137, Anm. 5 und 6 genannten Arbeiten verwiesen.

Caransebeş, Region Banat)
Militărdiplom gefunden. Es

einer weiblichen Gottheit, der auch unter der Form th, t , ty erscheint (M. Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik 347 l.f.). Ntn ist natan hat
" 2;
gege b en " : a Iso „Ate hat gege b en". Bezeugungen: CIS II 3, p. 239 Nr. 4109 A Zeile
RES. 3, 326 Nr. 1629; Dazu 2, 302 Nr. 983; 342 f. Nr. 1055; 343 Nr. 1056; J. Cantineau,
Inventaire des inscriptions de Palmyre 9, 20: 'A~hivcx&ou.
Schwieriger ist PERHEV. Vergleichsmoglichkeiten habe ich allein in nabatăischen
Inschriften gefunden: pryw (J. Cantineau, Le Nabateen 2, 137 r.) und phrw (ebenda
136 1.), das griechisch als Cl>Epou
erscheint. Im ersten Fall wăre r mittels RH
wiedergegeben und y vor w bote eine Entsprechung des auffallenden EV. Im
zweiten Fall wăre p = RH; der erste Vokal von EV bliebe unausgedruckt wăre
aber nicht undenkbar. Eine ilberzeugende Etymologie gibt es bisher nicht". '
16
•
Lista completă a diplomelor militare cunoscute privind Dacia romană sau găsite
m această provincie se poate afla în mai sus citatul studiu din JRS, 51 (1961),
p. 69-70 = ActaMN I, p. 177-178.
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CERCETARILE PRIVIND EPOCA ROMANA
IN TRANSILVANIA DE LA INCEPUT PINA IN
ZILELE NOASTRE*

Dacă epoca stăpînirii romane în Dacia dispune astăzi, fără îndoială, de
cea mai bogată documentare, constînd atît din izvoare scrise, literaristorice, epigrafice şi numismatice, cit şi din numeroase şi variate urme şi
monumente arheologice, şi dacă, în consecinţă, ea este epoca cea mai mult
studiată şi mai bine cunoscută a istoriei vechi a patriei noastre, faptul se
datoreşte pe de o parte ştirilor istorice mai bogate decit pentru oricare altă
epocă a istoriei noastre vechi şi monumentelor materiale de asemenea
foarte numeroase şi variate, constînd din inscripţii, urme de construcţii
cu ziduri de piatră şi cărămidă, de cele mai multe ori impunătoare, monumente sculpturale de piatră, monete, obiecte diverse de lut, piatră sau
metal etc., care ies la iveală şi ne întîmpină. atrăgîndu-ne atenţia, la tot
pasul, iar pe de altă parte interesului deosebit, viu, adeseori pasionat,
pentru istoria şi vestigiile materiale ale provinciei Dacia, interes care
odată trezit sub influenţa înnoitoare şi progresistă a Renaşterii, în sec. XV,
creşte şi se amplifică neîncetat pînă în zilele noastre. Cercetările privitoare la Dacia romană au incontestabil cea mai mare vechime, de aproximativ o jumătate de mileniu, dacă includem primele menţiuni ale antichităţilor din Transilvania de către unii dintre cei dintîi scriitori umanişti.
La această operă impunătoare de cunoaştere şi lămurire a monumentelor,
vestigiilor şi istoriei provinciei întemeiate la nordul Dunării de împăratul
Traian, cuprinzînd teritoriile Banatului, Transilvaniei, Olteniei şi o parte
a Munteniei de astăzi. au participat multe generaţii de cărturari, amatori
şi colecţionari de antichităţi, cercetători, arheologi şi istorici, atît locali,
cit şi străini.
Participarea directă şi importantă. care nu poate fi neglijată, a învăţa
ţilor, istoricilor şi arheologilor străini la cunoaşterea urmelor romane şi
* Comunicare ţinută la Sesiunea ştiinţifică organizată în cinstea centenarului
Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti între 21-23 decembrie 1964. La
întocmirea comunicării am folosit şi materialul din Istoricul cercetărilor arheoloaice
în Transilvania, întocmit în colaborare cu I.I. Russu şi K. Horedt pentru Reperto~iul
Arheologic al României (ms. la Institutul de istorie şi arheologie al Academiei
Republicii Socialiste România, Filiala Cluj).
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lămurirea problemelor istoriei
prin două împrejurări.
1n primul rînd stă faptul că

Daciei romane se

explică

în mod deosebit

Transilvania a făcut parte timp îndelungat
mai întîi din regatul Ungariei, apoi din imperiul austriac sau austroungar. 1n aceste împrejurări antichităţile şi istoria Daciei romane au
atras atenţia şi interesul, fie al conducătorilor acestor monarhii, fie al învăţaţilor din slujba acestora şi de la un timp al instituţiilor centrale, de la
Viena şi Budapesta, ca muzee şi comisii pentru monumentele istorice.
Acest interes, pe lingă rezultatele bune pe care le-a avut pentru studiul
monumentelor şi istoriei Daciei romane, a avut şi urmări defavorabile,
constînd din distrugerea nemiloasă a unor importante ruine şi transportarea la Viena şi Budapesta a multor monumente romane de seamă din
Transilvania.
în al doilea rind, interesul deosebit al istoricilor imperiului roman pentru istoria Daciei romane rezultă firesc din faptul că provincia Dacia timp
de 165 de ani a făcut parte integrantă din imperiul roman. De aceea istoria Daciei romane nici nu poate fi studiată şi înţeleasă decit în strînsă şi
nemijlocită legătură cu istoria imperiului roman şi a lumii romane de pretutindeni. Istoria Daciei sub romani este un capitol din istoria imperiului
roman. Ea interesează, în măsura cuvenită, pe toţi istoricii care re ocupă
ele istoria imperiului şi care urmăresc descoperirile, mai ales epigrafice
şi arheologice de la noi, ca şi rezultatele studiilor istorice, aşa precum
istoricul şi cercetătorul Daciei romane trebuie să fie cit mai bine iniţiat
în istoria romană, în cunoaşterea antichităţilor romane şi să urmărească
atît descoperirile, în primul rînd epigrafice, dar şi arheologice în general,
de la Roma şi din celelalte regiuni şi provincii ale imperiului, care aduc
adeseori ştiri importante şi directe privitoare la Dacia sau analogii pentru
explicarea monumentelor şi a situaţiilor din Dacia, cit şi studiile generale
de istorie romană şi lucrările privitoare fie la diferitele instituţii sau
aspecte ale vieţii romane, fie la diferitele provincii în parte.
Ca urmare în scurtul istoric al cercetărilor privitoare la epoca romană
în Transilvania, nu ne vom mărgini exclusiv la cercetătorii locali, ci vom
aminti, măcar cu numele, şi pe acei istorici străini care şi-au ciştigat
merite incontestabile în lămurirea problemelor istoriei Daciei romane, aşa
precum, în consideraţiile istorice mai ales, ne vom referi nu numai la
Transilvania, ci la provincia Dacia în general şi în totalitatea ei.
Cele dintîi referiri la antichităţile romane din Transilvania datează din
sec. XV şi se datoresc unor vestiţi umanişti ca Bonfinius 1 şi Nicolae
Olahul2. Mult înainte însă, începînd din sec. XIII, localnicii exploatează
ruinele romane de la Sarmizegetusa şi din alte localităţi pentru a scoate
din ele blocuri de piatră pe care le folosesc la construirea bisericilor de
1

Rerum Ungaricarum decades tres, Basileae, 1543, I, c. l, p. 5-7, c. 2, p. 31,

III, c. 9, p. 518 sq.
2 Hungaria et Attila, ed. Kollas, Vindobonae, 1718. Cf. Şt. Bezdechi, Nicolae
Olahus, primul umanist de origine română, Editura Ram, Aninoasa, Gorj, s.a.
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piatră,

ca cele de la Densuş, Peşteana, Strei, Strei-Sîngeorgiu, Rîu de Mori
altele 3• Această op2ră de despuiere şi devastare a impunătoarelor ruine
romane va continua fără scrupul veacuri de-a rîndul, pînă în sec. XIX şi
chiar după aceea. Se ştie că Iancu de Hunedoara a transportat de la
Sarmizegetusa numeroase monumente sculpturale şi epigrafice pe care le-a
aşezat în jurul cetăţii sale de la Hunedoara". Fiul său, Matei Cervinul
(1458-1490), a transportat cu corăbiile numeroase monumente şi inscripţii de la Sarmizegetusa cu care şi-a împodobit fastuosul palat de la
Buda, iar altele au ajuns tot atunci la Viena şi la Roma. Textele unor inscripţii din Transilvania au ajuns în bibliotecile de la Veneţia sau în aceea
a Vaticanului de la Roma. 5 La fel, mai tîrziu, principele Transilvaniei
Gabriel Bethlen îşi împodobeşte palatul său de la Alba Iulia cu inscripţii
aduse de la Sarmizegetusa. 6 Exemplul regilor şi al principilor este urmat
în tot cursul sec. XV-XVII de alţi nobili feudali din Transilvania care
în castelele lor îşi alcătuiesc adevărate colecţii de inscripţii, monumente
sculpturale. obiecte de artă şi monete romane, scoase sau ieşite la iveală
în numeroase localităţi cu ruine antice din Transilvania.
Concomitent începe însă şi copierea sistematică a inscripţiilor latine din
Transilvania. Cărturari ai vremii, buni cunoscători ai limbii latine, călă
toresc în toată Transilvania, vizitînd locurile cu ruine şi reşedinţele nobililor spre a transcrie textul inscripţiilor. Cel dintîi epigrafist de seamă al
Daciei este Mezerzius, arhidiaconul de la Mănăşturul Clujului, care pe la
1516, călătorind prin toată Transilvania, a transcris direct de pe monumente, cu multă grijă şi deosebită pricepere p2ntru acele vremuri, numeroase inscripţii latine. El poate fi considerat pe bună dreptate ca părintele
epigrafiei Daciei romane. După el o întreagă pleiadă de epigrafişti, în tot
cursul sec. XVI-XVII, au recopiat inscripţiile cunoscute şi au transcris
mereu altele noi, care ieşeau între timp la iveală. Printre aceştia mai de
seamă sînt următorii: Lazius (1514-1565), Mihail Sigler de la Sibiu
(m. 1585), I. Bongarsius (1600)_ şi St. Zamosius (1545-1612), autorul unei
culegeri de inscripţii şi alte antichităţi romane din Dacia, alcătuită la
1593.7 Meritul tuturor acestor epigrafişti şi cunoscători ai antichităţii este
de a ne fi transcris textul unui mare număr de inscripţii şi de a fi descris
cîteva monumenţe şi obiecte romane din Dacia, dintre care unele au dispărut între timp 8 • Opera acestora este continuată în sec. XVII mai întîi
şi

3 Vezi V. Vătăşianu, Vechile biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara,
în ACMIT, 1929, p. 2 şi urm., cf. C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 224, n. I.
" G. Teglâs, HTRE, VIII, 1893-1896, p. 144, idem, Klio, X, 1910, p. 495, cf. C. Daicoviciu, Dacia, I, 1924, p. 226.
5
AEM, I, p. 126, G. Teglâs, HTRE, VIII, p. 144, cf. C. Daicoviciu, l.c.
6
P. Kirâly, Ulpia Traiana, Budapest, 1891, p. 112, cf. C. Daicoviciu, l.c.
7
Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum Patavii
!593. Vezi şi I. I. Russu, Istoricul Zamosius şi informaţiile sale despre Clujul antic:

m ProblMuz., 1960, p. 213-224.
8

Vezi Th. Mommsen, De Dacicarum inscriptionum auctoribus în CIL III
p. 153-156, 1013 şi 1373-4 şi C. Torma, Repertorium ad literaturam Daciae archaeo~
logtcam et epigraphicam, Budapest, 1880.
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de învăţatul poet silezian Martin Opitz, care chemat în 1622 la Alba Iulia
de către principele Gabriel Bethlen a copiat inscripţiile de la Apulum şi
de la Zlatna şi a scris o carte despre Dacia antiqua, rămasă nepublicată,
iar spre sfirşitul secolului de M. I. Francisci 9 şi de italianul A. F. Marsigli
(1658-1730). Acesta, originar din Bologna, intrînd ca expert militar şi
inginer în serviciul împăratului Leopold I al Austriei, în timpul războaie
lor cu turcii, la sfîrşitul sec. XVII, are ocazia să străbată de mai multe
ori Transilvania. Banatul. Oltenia şi Muntenia şi cu acest prilej curiozitatea sa de umanist îl îndeamnă să-şi oprească atenţia nu numai asupra
poporului din aceste părţi, care vorbea un fel de „italiană coruptă", ci şi
asupra ruinelor de oraşe. castre. poduri şi drumuri romane, pe care le
examinează. le cercetează făcînd uneori şi mici sondaje, le ridică planul
şi le descrie cu multă pricepere în opera sa apărută la 1726. 10 Ştirile sale
despre antichităţile romane din Dacia sînt pînă astăzi utile şi preţioase.
El pe bună dreptate poate fi considerat ca cel dintîi arheolog al Daciei. 11
Cu A. F. Marsigli începe o nouă perioadă în istoria cercetărilor privitoare la epoca romană în Transilvania, în care, depăşind stadiul începuturilor. se trece la cercetarea sistematică, raţională şi documentată a vestigiilor romane ş~ a istoriei Daciei romane. începutul acestei noi perioade
coincide cu instaurarea în Transilvania a stăpînirii imperiului austriac,
după pacea de la Carlovitz (1699).
La începutul sec. XVIII. lucrările militare şi edilitare iniţiate de imperiul habsburgic în Transilvania au prilejuit descoperirea unor însemnate
urme şi monumente aparţinătoare vechilor aşezări romane ale Daciei.
Astfel, la Băile Herculane. ale căror ape tămăduitoare au fost puse din
nou în valoare prin lucrările de captare a izvoarelor termale şi de construire a staţiunii balneare moderne, întreprinse începînd de pe la 1736
sub conducerea lui Andrea Hamilton, au ieşit la iveală numeroase altare
cu inscripţii, statui. reliefuri şi alte monumente antice, care au fost publicate de italianul P. Caryophilus (Garofalo) la 1737. 12 Puţin timp înainte,

i, A publicat două lucrări: Memorabilia aliquot Transylvaniae, Witterbergae
(1690) şi Dacia Consularis, Witterbergae (1690).
111
Da11ubius Pannonico-Mysicus, observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, perlustratus ab Aloysio Ferd. Corn. Marsili, Hagae-Amstelodami,
lî26, voi. I-VI. Ştirile arheologice se găsesc numai în voi. II. Opera lui a fost
reeditată la Haga în limba franceză, sub titlul Description du Danube, t. II, Haga,
lî74.
11 D. Adameşteanu, Il primo archeologo delia Romania Luigi Ferdinando Marsigli,
estratto dalla rivista „Roma", 1942. Cf. D. Tudor, OltR., ed. II-a, Bucureşti, 1958,
p. 12-13.
12
P. Caryophilus, De thermis Herculanis nuper în Dacia detectis dissertatio
epistolaris, Vindobonae, 1737. Cf. cu privire la ruinele romane de la Băile Herculane:
J. M. Stadler, Versuche ilber die uralten romischen Herculesbăder, Wien, 1776;
J. F. Miller, Hercules Mehadiensis animadversionibus criticis illustratibus, Pestini,
1806; J. G. Schwarzott, Die Hercules Băder bei Mehadia. Ein monographischer Ver$UCh, Wien, 1831; J. Dorner, Das Banat in topographisch - naturhistorische Beziehung, mit besonderer Berilcksichtigung der Herculesbăder năchst Mehadia und
ihrer Umgebung, Pressburg, 1839; A. Fodor, Mehridia vagy a Hercules filrdok .. .,
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cu prilejul construirii la 1722, din ordinul împăratului Carol VI, a cetăţii
de la Alba Iulia, s-au descoperit numeroase monumente şi inscripţii romane, aparţinînd oraşului roman Apulum, care au fost trimise pe corăbii
la Viena, unde numai o parte dintre ele au ajuns, celelalte pierind în apele
Dunării, în cursul transportării lor. 13 Cele ajunse la Viena au fost aşezate
în biblioteca curţii imperiale. Italianul G. Ariosti din Siena, care ca militar în serviciul habsburgilor a condus lucrările de construire a cetăţii, a
copiat toate aceste inscripţii descoperite la Apulum, la care a adăugat şi
altele din Sarmizegetusa, Zlatna, Abrud şi Turda."'
Interesul pentru vestigiile antice din Transilvania a crescut necontenit
în tot cursul sec. XVIII. Printre ultimii epigrafişti ai acestui veac, în afară
de I. Fridvalszki 1" şi I. Seivert (vezi mai jos), se numără şi canonicul
român de la Oradea Iacob Aron (m. 1788), de la care se păstrează (Bibl.
Acad. Republicii Socialiste România Cluj) un manuscris inedit cuprinzînd
o culegere de inscripţii din Dacia.
Ca urmare a numeroaselor descoperiri de monumente antice şi a interesului deosebit manifestat pentru studierea ştiinţifică a acestora, în sec.
XVIII apar primele lucrări cu caracter istoric privitoare la Dacia. Printre
cele mai valoroase din punct de vedere documentar, amintim pe cele ale
lui F. Fasching 16, S. Timon 17, J. Hohenhausen 18, J. Benkorn, A. Bartalis20,
şi A. Huszti 21 , la care putem adăuga şi pe S. Koleseri, autorul unui studiu
despre minele de aur. 22 Seria lor se încheie cu Fr. Griselini (1717-1783),
italian în serviciul monarhiei habsburgice, autorul unei monografii a Banatului, apărută în limbile italiană şi germană la 1780, în care se găsesc
utile referinţe de ordin arheologic, epigrafie şi numismatic. 23
Concomitent se alcătuiesc numeroase colecţii locale. Unele se organizează ca adevărate muzee, deocamdată încă de caracter privat. Astfel
kărnyeke, Pesl, 1872; C. Buracu, Muzeul
Gen. Cena din Băile Herculane şi Cronica Mehadiei, Turnu Severin, 1924; Al. Băr
căcilă, Băile Herculane în epoca romană şi credinţele populare de azi, Bucureşti,
1932 (extras din Revista ştiinţelor medicale).
i:i Ci. Mommsen, CIL, III, p. 157; ArchKăzl., VIII, 1881, p. 216; HTRE, VIII,
1893-1896, p. 144.
1~ Vezi Mommsen, CIL, III, p. 157, XVI, şi C. Torma, Repertorium, p. 157, nr. 3.
fo Inscriptiones Romano Transilvanicae, Claudiopoli, 1767. Tot el este autorul
unui studiu apărut în acelaşi an la Cluj şi intitulat Mineralogia magni principatus
Transilvaniae, seu metalla, semimetalla, sulphura, salia, lapides et aquae conscripta.
16 Vetus Dacia, Claudiopoli, 1725.
17
Imago antiquae Hungariae, Cassoviae, 1733 (cap. XVI: De Dacia Romana et
sacra).
18 Die Alterthilmer Daciens in dem heutigen Siebenbilrgen, Wien, 1775.
19
Transsilvania sive magnus Transsilvaniae principatus olim Dacia mediterranea
dictus, Vindobonae, 1778.
20
Ortus et occasus imperii Romanorum in Dacia mediterranea, Posonii, 1787.
21 O es uj Dacia, Viena, 1791.
22 Auraria Romano-Dacica, Cibinii, 1717.
23
Geschichte des Temeswarer Banats, Vindobonae, 1780 şi Lettere odeporiche

Cluj, 1844; M. Munk, A Hercules fiirdo es

Mediolani, 1780. A apărut şi o traducere românească după textul german de N. Bol~
can, Istoria Banatului timişan [şi Românii], Bucureşti, 1926.
10 - Acta Musei Napocensis
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baronul Samuel Brukenthal (1721-1803), guvernatorul Transilvaniei, or- •
în palatul său de reşedinţă una din cele mai importante colecţii, care stă la baza actualului Muzeu din Sibiu. 24 Cu sprijinul său,
epigrafistul sas Iohann Seivert (1735-1785) a publicat cea dintîi culegere
a inscripţiilor latine din Dacia. 25 Colecţionar şi amator de antichităţii este '
şi juristul maghiar de la Tg. Mureş G. Aranka (1737-1817). 26
Printre descoperirile arheologice mai importante se aminteşte un mozaic
scos la iveală în 1773 la Sarmizegetusa, sub nişte ruine, care astăzi nu se ,
mai pot identifica. Mozaicul a fost arătat împăratului Iosif II în timpul
unei călătorii prin Transilvania, căruia i s-a dăruit o placă din acest
mozaic. 27
ln acest timp situaţia românilor din Transilvania este dintre cele mai
grele. Ei suferă o dublă exploatare, una din partea nobilimii feudale locale
şi alta din partea absolutismului austriac. Lipsit de drepturi, poporul
român din Transilvania este considerat ca o naţiune tolerată. La asuprirea
socială se adăuga şi cea naţională. Actul unirii religioase cu Roma de
la 1700 a fost o amară amăgire, căci nu a adus nici o îmbunătăţire a situaţiei poporului român. De aceea, pentru desfiinţarea nedreptelor rînduieli
sociale românii din Transilvania se ridică la luptă sub conducerea lui
Horea. Această răscoală, plătită cu viaţa de conducătorii ei şi de mulţime
de ţărani, a provocat un val de ură împotriva oropsiţilor valahi. Denigrarea românilor îşi găseşte ecoul şi în scrierile unor istorici ca Fr. Sulzer 28 ,
C. Eder29 şi I. Chr. Engel30 , care neagă prima dată autohtonia românilor
şi descendenţa lor din coloniştii aduşi de Traian în Dacia, susţinînd că
românii s-au format ca popor în sudul Dunării, de unde apoi prin sec.
IX-XIII au venit şi s-au răspîndit în Transilvania.
In schimb cărturarii români din Transilvania se folosesc şi de argumentul istoric al descendenţei lor romane şi al vechimii mai mari în Transilvania, <lecit ungurii şi celelalte naţionalităţi, în lupta pentru obţinerea
de drepturi egale cu naţionalităţile recunoscute şi privilegiate. Argumentul originii române e invocat mai întîi în vestita plîngere Supplex libellus
Valachorum, trimisă la 1791 împăratului Leopold II la Viena 31 , apoi el
este larg dezbătut în scrierile istoricilor şcolii ardelene, Samuil MicuClain. în Istoria şi lucrurile şi întîmplările românilor, rămasă în manuscris,
Gheorghe Şincai, în Hronicul românilor şi a mai multor neamuri, care de
ganizează

24 Un scurt istoric al începuturilor colecţiilor preistorice
la K. Horedt, în MittBruk., IX/X, 1944, p. 94-96.
25

Inscriptiones

monumentorum

Romanorum

in

Dacia

şi

romane ale muzeului

Mediterranea,

Viennae.

1773.
16 Cf. C. Torma, Repertorium, p. 102-103, nr. 17 şi p. 115, nr. 36; cf. E. Jancso.
Aranka Gyorgy tevekenysege a regi penzek gyiijtese teren (Gy. Aranka et le collectionnement de medailles), în NumK, XLII, 1943, p. 50-56 şi 89.
27 HTRE, XII, 1901, p. 83; cf. C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 227.
23 Geschichte des transalpinischen Daciens, 1-11, Wien, 1781-1782.
29 Supplex libellus Valachorum . .. Cum notis historico-criticis, Claudiopoli, 1791.
30 Commentatio de expeditionibus Traiani ad Danubium et origine V alachorum.

Vindobonae, 1794.
31 Vezi D. Prodan, Supplex libellus Valachorum, Cluj, 1948.
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asemenea n-a putut fi publicat în timpul vieţii autorului, şi Petru Maior,
în Istoria pentru începutul românilor în Dachia, apărută la Buda în 1812.
Intre timp interesul pentru antichităţile romane din Transilvania sporeşte în prima jumătate a sec. XIX. El atrage un mare număr de cercetă
tori locali. dar şi streini, dintre care unii şi-au continuat activitatea şi
după jumătatea acestui veac. Dintre cărturarii români care în acest timp
au scris despre istoria sau antichităţile Daciei romane se numără G. Asachi,
A. Treb. Laurian şi T. Cipariu, în limba germană scriu M. Pechi,
J. Bedăus 32 , Fr. X. Hene, I. H. Benigni, A. Kurz, D. Thalson, I. C. Schuller şi A. Wellmann, în limba latină I. Filtsch 3:1 şi M. Pap Szatmari
(1737-1812)3", iar în limba maghiară Al. Farkas, J. Torma (tatăl lui
C. Torma). K. Hodor şi I. Ercsei. 35 Dintre scriitorii streini care scriu despre istoria şi antichităţile romane din Transilvania amintim mai ales pe
I. Arneth. H. Francke şi W. Henzen. 36 Toţi aceştia descriu şi comentează
antichităţile romane ieşite la iveală în Transilvania. încearcă să reconstituie istoria Daciei romane sau discută unele probleme ale istoriei şi topografiei Daciei romane. Cu toate acestea activitatea unora dintre cercetă
torii locali în acest domeniu continuă să fie una de entuziaşti colecţionari
şi amatori pasionaţi ai vestigiilor romane. ca de pildă aceea a lui Iosif
Kemeny (1795-1855), de la Luncani (Grind). r. Turda, unde îşi avea castelul şi unde a strîns o frumoasă colecţie de monumente şi obiecte romane 37
şi a lui Andrei Fodor (m. 1859), medic la Deva, care a vizitat numeroase
ruine romane şi a văzut multe materiale şi obiecte pe care le semnalează
32 Articolul acestuia Aus Siebenbilrgen. I, Nachricht ilber die im Sommer 1822
in Clausenburg entdeckten Alterthilmer, publicat în revista vieneză Archiv fiir Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, XIV, 1823, p. 173-176, a apărut şi în traducerea românească a lui I. Marţian, sub titlul Antichităţi găsite în Cluj, în ACMIT,

1929, p. 343-349.
33 De la începutul sec. XIX este şi ghidul latinesc al Transilvaniei al unui anonim intitulat Deductio quoad ea, quae in hac Principatu aliquam attentionem itinerantibus excitare possent, publicat de C. Daicoviciu, în ACMIT, 1926-1928, p. 173-188.
:Vi Cf. C. Torma, Repertorium, p. 171-2, nr. 86-92; G. Entz, Szatmciri Pap Mihaly
mint eremgyiijto (M. Pap Szatmâri, numismate), în NumK., L-LI, 1951-1952,
p. 48-57 şi p. 77; I. Winkler, Despre activitatea numismatică a lui Michael Pap
Szatmari (1737-1812), în SCN, III, 1960, p. 433-447.
:J:i Vezi lucrările tuturor acestora, sub numele fiecăruia, la C. Torma, Repertorium. Tot în limba maghiară este şi o scrisoare-raport, de patru pagini, a comunităţii bisericeşti unitariene de la Mihăileni către Episcopia unitariană din Cluj, din
4 iunie 1842, publicată de I. I. Russu sub titlul Un raport epigrafie de la Mihăileni
(Odorhei), în EmlKel., p. 532-541, cuprinzînd textul a 7 inscripţii romane din castrul de la Inlăceni (r. Odorhei), dintre care patru inedite.
31 ; Vezi C. Torma, Repertorium, s.v.
37
Vezi C. Torma, Repertorium, p. 41, nr. 368-372, p. 164-5, nr. 36-45; cf. Veress
Endre, Grof Kemeny J6zsef (1715-1855), Cluj, 1933 (Erdelyi Tudomânyos Fuzetek,
nr. 55) şi I. Winkler, Kemeny J6zsef eremgyiijtemenye es numizmatikai erdeklodese
(Die Munzsammlung von Kemeny J6zsef und seine numismatischen Studien), în
NumK., LXII-LXIII, 1963-1964, p. 59-72 şi 111-112.

https://biblioteca-digitala.ro

M. MACREA

148

în articole publicate în reviste şi ziare 38, într-un ghid arheologic-turistic
şi într-un manuscris despre Antichităţile Transilvaniei (ambele păstrate
în Biblioteca universitară Cluj).
Din această vreme putem cita şi numele protopopului român Nicolae
Stoica din Haţeg (1795-1832), care, în Cronica Mehadiei rămasă pînă
astăzi în manuscris, descrie ruinele castrului şi monumentele romane de
la Mehadia. 39
Remarcabilă este pentru cercetările arheologice privitoare la epoca romană în Transilvania în prima jumătate a sec. XIX, activitatea cărturaru
lui sas de la Guşteriţa M. J. Ackner (1782-1862), care a făcut numeroase
recunoaşteri. a efectuat sondaje pe teren, a colecţionat obiecte şi a publicat articole şi studii arheologice de riguroasă ţinută ştiinţifică" 0 •
Tot înainte de 1848 îşi desfăşoară activitatea şi consulul prusac de la
Bucureşti. J. F. Neigebaur (1783-1866), care cu un an înainte de revoluţie
străbate întreagă Transilvania vizitînd ruinele romane şi numeroasele colecţii ale nobililor locali, înregistrînd nu numai inscripţiile şi monetele, ci
şi monumentele sculpturale şi materialele arheologice de tot felul, ca vase,
unelte. obiecte de podoabă etc., pe care le descrie apoi pe localităţi în
repertoriul său de mare utilitate apărut la Braşov în 1851 41 • Această carte
a aşezat pe temelie solidă cunoaşterea vestigiilor romane din Dacia, determinînd în însemnată măsură progresul ulterior al arheologiei romane din
Transilvania. Lucrarea lui J. F. Neigebaur este cu atît mai preţioasă, cu
cit în iureşul revoluţiei din 1848 unele dintre colecţiile aflate la castelele
nobililor au fost nimicite sau împrăştiate.
La progresul cercetărilor de arheologie romană şi de istoria Daciei au
contribuit şi revistele locale editate în limba germană la Braşov şi Sibiu,
în care se publică notiţe despre descoperirile arheologice din acea vreme
şi studii privitoare la Transilvania în antichitate." 2
Concomitent informaţii despre descoperirile şi monumentele romane din
Transilvania s-au publicat sporadic şi în unele reviste româneşti 43 şi maVezi C. Torma, Repertorium, s.v.
Cronica va fi publicată de B. Surdu, de la Institutul de Istorie din Cluj.
40 Vezi J. C. Schuller, Michael Johann Ackner, în Oesterreichische Wochenschrift
(Beilage zur Wiener Zeitung), I, 1863, p. 97-101 şi C. Torma, Repertorium, p. 3-6,
nr. 1-35.
41 Dacien aus den Ueberresten des classischen Altertums, Kronstadt, 1851.
42 Dintre acestea amintim: Siebenbilrgische Quartalschrift (vol. I, 1790); Siebenbilrgische Provinzialblatter (1805-1824); Transsilvania, periodische Zeitschrift filr
Landeskunde (1831-7); Transsilvania, Beiblatt zum Siebenbilrger Boten (1841-1859);
Archiv filr die Kenntniss von Siebenbilrgens Vorzeit und Gegenwart (1840-1841);
:u,
39

Magazin filr Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwilrdigkeit Siebenbilrgens (1840-1844); Bliitter filr Geist, Gemilth und Vaterlandsknnde, seria veche, I-IV
(1845-1851); Satellit des Siebenbilrger Wochenblattes (1846).
43 Magazin istoric pentru Dacia, II (1846); Organul luminărei, gazetă beserecească,
politică e literaria, 184 7.
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ghiare4 " de literatură şi cultură care apăreau la Bucureşti, la Blaj sau
la Cluj.
Cum multe din descoperirile arheologice mai importante, mai ales
tezaurele de monete şi de obiecte preţioase, ajungeau la Viena, ele au fost
consemnate în cunoscuta cronică a lui J. G. Seidl, apărută în capitala
imperiului austriac începînd cu anul 1846." 5
ln perioada care începe după revoluţia din 1848, cînd orînduirea feudală se descompune şi se ridică burghezia capitalistă, activitatea arheologică înregistrează progrese însemnate şi în Transilvania, fiind tot mai
mult pătrunsă de spiritul nou ştiinţific care se formează şi se răspîndeşte
larg în toate ţările Europei.
ln anii următori revoluţiei, în condiţiile absolutismului habsburgic, miş
carea arheologică din Transilvania continuă mai ales prin cercetătorii saşi
sau de limbă germană. M. J. Ackner se afirmă în continuare ca cel mai
activ corespondent al Comisiei centrale a monumentelor istorice de la
Viena, publicînd descoperiri şi studii în revistele acesteia" 6• Impreună cu
Fr. Muller (1828-1915), de la Sighişoara. publică cea mai completă culegere a inscripţiilor din Dacia" 7 . Printre ceilalţi corespondenţi ai Comisiei
centrale de la Viena se remarcă şi cercetătorii saşi I. L. Neugeboren, autorul unui catalog al antichităţilor din Muzeul Brukenthal de la Sibiu"8,
şi M. S. Măkesch 49 •
Cel mai merituos cercetător sas în a doua jumătate a sec. XIX este însă
C. Gooss (1844-1881) autorul cunoscutei „Cronici a descoperirilor arheologice din Transilvania" apărută în 1876 50 • Tot el a efectuat în 1876 cele mai
importante săpături din sec. XIX în necropola daco-romană de la Caşolţ 51 ,
1, 4 Parnassusi idătăltes (1794-1800); Nemzeti Tcirsalkod6 (1830-1840); Hon es Killfold (1844-1847).
45 Chronik der
archiiologischen Funde in der ăsterreichischen Monarchie, în
Oesterreichische Bliitter filr Literatur und Kunst, III, 1846-IV, 1847 (şi separat,
Heft, 1-111, Wien, 1846, 1847) şi Beitrdge zu einer Chronik der archiiologischen Funde
in der oesterr. Monarchie, în Archiv filr Kunde oesterreichischer Geschichtsquellen,

III, 1849, VI, 1851, IX, 1853, XIII, 1854, XV, 1856 (apărută şi în extrase, I-V, Wien,
1849-1856), continuată sub acelaşi titlu şi în aceeaşi revistă (XXV, 1860, XXIX,
1863, XXXIII, 1865, XXXVIII, 1867 şi extrase I-IV) de Fr. Kenner.

r.G Jahrbuch şi Mitteilungen der k.k. Central-Commission zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmale.
47
M. J. Ackner und Fr. Mi.iller, Die rămischen Inschriften in Dacien Wien 1865.
r.s Verzeichnis der Antiquitdten des Baron v. Brukenthalischen Mus~um ztl Hermannstadt, în SitzBer. Wien, VI, 1851, p. 285-293. Cf. C. Torma, Repertorium, p. 59,

nr. 539-540. O altă prezentare a materialelor preistorice şi romane vezi la K. Horedt,
Die vorgeschichtliche und rămische Abteilung des Baron Brukenthalischen Museums
în MittBruk., IX/X, 1944, p. 94-111. Astăzi colecţiile arheologice ale muzeului etati~

, zat sînt mult îmbogăţite şi expuse după cerinţele muzeografiei contemporane în
acelaşi palat al fostului guvernator al Transilvaniei.
49 Vezi C. Torma, Repertorium, p. 53, nr. 479-483.
50
Chronik der archdologischen Funde Siebenbilrgens, în AVSL, XIII 1876 p. 203, 338 şi separat, Hermannstadt, 1876.
'
'
51
Die Hilgelgriiber von Kastenholz, în Siebenbilrgisch-Deutsches Tageblatt Sibiu
1876, nr. 750; cf. Fr. FI. R6mer, Resultats generaux du mouvement archeoÎogiqu;
, en Hongrie, Budapesta, 1878, p. 113-115.
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după cele întreprinse anterior de
şi J. F. Neigebaur. 52 Alături de C.

I. G. Schuller, M. J. Ackner, Fr. Muller
Gooss mai putem aminti ,pe E. A. Bielz,
autorul unui ghid al Transilvaniei apărut la Sibiu în 1881 53 , apoi pe
F. Zintz, H. Milller, Fr. W. Seraphin şi M. Kimakowicz.5'1 Periodicul
în care cercetătorii saşi îşi publică studiile rămîne tot „Archiv des Vereins
fiir Siebenbiirgische Landeskunde", căruia i se adaugă din 1878 şi Korrespondenzblatt al aceleiaşi societăţi.
Instituirea dualismului în 1867 a avut urmări şi in domeniul arheologiei,
prin deplasarea priorităţii deţinute pînă aici de către cercetătorii austriaci
şi saşi de partea celor maghiari. Incă de la 1859 se întemeiase Societatea
Muzeului Ardelean, care dispunea de la început de o bogată colecţie
arheologică şi numismatică. Prin înfiinţarea Muzeului Ardelean se pune
capăt exodului de monumente, manete şi obiecte antice de artă spre Viena
şi Budapesta. Se fac explorări şi recunoaşteri arheologice, la Sarmizegetusa. Apulum. Ilişua şi în multe alte localităţi, se publică studii de istorie
a Daciei romane. bazate mai ales pe prelucrarea materialului epigrafie,
arheologic şi numismatic. Ele apar în periodicele Muzeului Ardelean5:;.
Interesul pentru antichităţile romane şi pentru istoria Daciei creşte şi
în celelalte centre din Transilvania. 1n deceniile următoare aproape în
toate capitalele de judeţe se organizează muzee şi societăţi istorico-arheologice. Printre ele cele mai active şi mai importante pentru arheologia
epocii romane sînt cele de la Alba Iulia, Deva, Timişoara, dar muzee cu
monumente şi materiale romane s-au înfiinţat şi în alte oraşe, ca Dej,
Gherla, Aiud, Oradea, Orşova, Lugoj. Sf. Gheorghe, Bra~ov, Sibiu, Tg.
Mureş, Blaj şi altele. Multe licee şi gimnazii, ca cele de la Orăştie, Sebeş,
Sighişoara, Mediaş, Sibiu, Reghin, Bistriţa, şi-au alcătuit de asemenea
colecţii de antichităţi romane. Concomitent se alcătuiesc şi multe colecţii
particulare. Societăţile istorico-arheologice şi unele muzee iau sub protecţia lor ruinele romane din raza lor de activitate, încearcă să pună capăt
devastării lor, care a continuat în toată prima jumătate a sec. XIX, şi
unele dintre ele încep săpături sistematice, cum sînt cele de la Sarmizegetusa şi Apulum, ale căror rezultate se publică în anuarele societăţilor
istorico-arheologice din Deva56 şi Alba Iulia. 57 Informaţii despre descoperirile şi achiziţiile de monumente şi manete romane, ca şi mici studii pri" 2 Vezi C. Torma, Repertorium, s.v., C. Gooss, Chronik der arch. Funde Siebenbilrgens, p. 85-86, iar acum, în lumina noilor cercetări începute în necropola de la
Caşolţ la 1954, N. Lupu, Istoricul cercetărilor necropolei de la Caşolţ-Sibiu, în

SCŞCluj,

1955, p. 97-124, cu bibliografia de la sfîrşit. Cu privire la
din 1954-1958 vezi M. Macrea, SC/V, VI, 1955, p. 581-695,
120-134, 143-144, V, 1959, p. 403-410, 414-415, VI, 1959,
I, 1957, p. 207-214.
:,, Reisehandbuch fur Siebenbilrgen, Herrnannstadt, 1881, ed. II-a, 1885.
:,1, Vezi Bibliografia lui J. Banner-I. Jakabffy citată mai jos, nota 62.
,,.; ErdMiLzEvk., I-VI, 1860-1869 şi alte serii între 1874-1876 şi 1906-1914; ErdMuz., 1874-1917 şi 1930-1946, mai multe serii.
:,(; HTRE, I-XXII, 1880-1913.
"' AFEvk., I-XVIII, 1888-1916.

VI, nr. 3-4,
rezultatele cercetărilor
Materiale, IV, 1957, p.
p. 407-409, Dacia, N.S.,
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vitoare la Dacia romană apar ş1 m anuarele altor muzee şi societăţi istorico-arheologice, ca cele de la Oradea, Timişoara, Sf. Gheorghe, Braşov,
Sibiu, Gherla, Dej, în anuarele liceelor şi gimnaziilor, în revistele de cultură ale vremii, care apăreau în limbile română'18 , germană 59 şi maghiară 60 ,
în Transilvania, la Bucureşti, Budapesta sau Viena. ca şi în mai multe
reviste de specialitate din străinătate 61 .
Numărul cercetătorilor maghiari sau de altă naţionalitate care în a doua
jumătate a sec. XIX şi începutul sec. XX, pînă la sfîrşitul primului război
mondial, şi-au cîştigat merite pentru promovarea cercetărilor arheologice
şi de istorie a Daciei romane este destul de mare, chiar limitîndu-1 la
cei mai de seamă" 2 . L. Kăvari (1820-1907) a făcut cercetări pe teren, a
descris ruine şi a publicat monumente romane din Dacia în două cunoscute lucrări" 3 • H. Finaly (1825-1898), profesor la Universitatea din Cluj,
a făcut cercetări pe teren şi a publicat studii de epigrafie, antichităţi şi
numismatică a Daciei romane""· Carol Torma (1829-1897), jurist şi eminent epigrafist. profesor la Universitatea din Cluj, apoi la cea din Budapesta, este figura cea mai proeminentă a mişcării arheologice maghiare
din Transilvania în a doua jumătate a sec. XJXli5 • A întreprins săpături
sistematice în castrul roman de la llişua (r. Beclean, reg. Cluj) 66 , a făcut
recunoaşteri de-a lungul hotarului meseşan al Daciei, publicînd înafară
de inscripţiile de la llişua. două lucrări despre porţiunea de nord-vest a
limesului dacic67 şi foarte utilul Repertorium ad literaturam Daciae
Foaia pentru minte, inimă şi literatură, la Braşov, sub conducerea lui G. BariIacob Mureşanu (1838-1865): Archivu pentru filologie şi istorie al lui Timoteiu
Cipariu de la Blaj (1867-1872), Transilvania, revista literară a Astrei, din Sibiu,
începînd de la 1868, Telegraf ul Român, ziar întemeiat la Sibiu în 1853 de A. Şaguna,
Instrucţiunea publică, Bucureşti, 1860-1861 şi Convorbiri literare, de la Iaşi şi Bucureşti, 1857-1944.
,,!l în afară de cele amintite mai sus, se pot cita: Transilvania, Wochenschrift
Jiir Siebenbiirgische Landeskunde, Literatur und Landeskultur, N.F. Sibiu, 1861-1863,
Jahrbuch des Siebenbilrgischen Karpatenvereins, Sibiu, I-XXX, 1881-1922, Romă
nische Rerue, de la Viena (V, 1889) şi Ungarische Revue de la Budapesta, I-X,
1881-1890.
m Kolozsvari Kăzlăny (1863-1869), Erdelyi Muzeum (a Kolozsvciri magyar Futcir
melleklete, 1856), Korunk, Cluj, 1865, Hazcink es Kiilfăld de la Budapesta, ziarele
Unio (1867) şi Kelet (1875) de la Cluj. Vezi şi mai sus nota 44.
,n Mai ales Archaeologiai Ertesito, Archaeologiai Kăzlemenyek şi Muzeumi es
Konyvtari Ertesito, de la Budapesta, Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen,
Jahreshefte des oesterr. Arch. Jnstitutes şi Numismatische Zeitschrift, de la Viena,
Archăologischer Anzeiger de la Berlin, Revue Archeologique de la Paris şi altele.
,>1:1

ţiu şi

Nu avem încă o bibliografie istorico-arheologică completă a Daciei. în afară
de Repertoriul lui C. Torma, care se opreşte la 1880, se poate folosi acum şi Banner J.-Jakabffy I., A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliogrcifiaja a legregibb idok'; 2

tol a XI. szrizadig. Bibliographie archeologique du bassin danubien depuis les temps
Zes plus eloignes jusqu'mi XIe siecle, Budapest, 1954.
m Erdely regisegei, Pest, 1852, şi Erdely epiteszeti emlekei, Cluj, 1866.
' .~ Vezi C. Torma, Repertorium, s.v. şi J. Banner - I. Jakabffy, op. cit., indice.
"·' Ibidem.
m; Az als6-ilosvai 6.llotribor es miiemlekei, în ErdMiLz., III, 1864-1865, p. 10-67.
67
Adalek eszak-nyugati Dacia fald- es helyiratcihoz, în A m.Tud.Akad.evkănyvei,
XII, II, Pesta, 1863 şi A limes dacicus felso resze, Budapest, 1880.
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archaeologicam et epigraphicam, 1880. B. Orban (1830-1890), istoric şi
etnograf, a călătorit şi a făcut numeroase recunoaşteri pe teren, pe care
le-a consemnat în cunoscutele sale monografii despre pămîntul secuiesc 68
şi oraşul Turda şi împrejurimile sale69 • O activitate deosebit de utilă a
desfăşurat la Alba Iulia naturalistul ceh A. (B) Cserni (1842-1916), care
a întemeiat Muzeul din Alba Iulia (1887) şi a întreprins săpături arheologice de mare amploare şi de durată în ruinele oraşului Apulum, lucrînd
în strînsă legătură cu J. Jung de la Praga şi obţinînd foarte bune rezultatei0. G. Teglas (1848-1916) este unul din întemeietorii Muzeului din
Deva (1880), împreună cu P. Kiraly (= Konig) (1853-1929), a făcut ani
de-a rîndul săpături la Sarmizegetusa romană 71 • Acesta din urmă este
autorul monografiei despre provincia Dacia72 şi al altor două despre Sarmizegetusai3 şi Apulum i'1. Săpăturile la Sarmizegetusa au fost continuate în
anii dinaintea primului război mondial de prof. Bela Jan6 75 , de la Orăştie.
In Banat cercetarea arheologică este promovată de L. Bohm autorul
unei istorii a Banatu'lui76 care cuprinde ştiri preţioase despre urmele romane din această provincie, S. Orm6s (1813-1894), întemeietorul societăţii şi Muzeului din Timişoara, T. Ortvay (1843-1916), autorul unei monografii a Timişoarei7 7 , Şt. Berkeszi, care a publicat un foarte util repertoriu al descoperirilor monetare din Banat (1907)î8 şi cu deosebire de
B. (=Felix) Milleker (1858-1942) de la Vîrşeţ, cunoscut mai ales pentru
preţiosul său repertoriu al descoperirilor arheologice din Banat, apărut în
trei volumei9 •
Românii din Transilvania şi-au adus şi ei aportul lor în domeniul arheologiei şi al istoriei Daciei romane. Astfel Şt. Moldovanu (1813-1900) a
publicat monumente şi inscripţii de la Sarmizegetusa şi din alte sate din
68 A Szekelyfold leircisa tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi es nepismei szempontb6l, Budapesta, 1868-1873.
69 Torda viiros es kornyeke, Budapesta, 1889.
io Vezi Banner-Jakabffy, op. cit., indice şi Al. Borza, Amintiri despre arheologul
A. Cserni şi săpăturile de la Apulum, Cluj, 1936; idem, Dr. Adalbert Cserni (schiţă
bibliografică), în Apulum, I, 1939-1942, p. 351-354 şi I. Karpiss, Opera literară şi
ştiinţifică a lui Adalbert Cserni, ibidem, p. 355-358 (= idem, Cserni Bela. 1842-1916.
în Gyulaf ehervciri r.k.fogimn.ert. 1915/16, p. 8-20).
71 Cf. Banner-Jakabffy, op. cit., indice. Vezi şi C. Daicoviciu, în Dacia I, 1924,

p. 226-231

şi

261-262.

72

Dacia Provincia Augusti, I-II, Nagybecskerek, 1893-1894.
73 Konig Pal, Sarmizegetusa, Deva, 1886, Kiraly P., Ulpia Traiana Augusta Colonia
Dacica Sarmizegetusa Metropolis, Dacia fovcirosa. Varhely Hunyadvarmegyeben,

Budapest, 1891.
7
" Apulum, Cluj, 1889; Gyulafehervcir tortenete, I, Apulum, Cluj, 1892.
75
C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924, p. 232 şi Banner-Jakabbfy, op. cit., indice.
76 Geschichte des Temeser Banats, I, Leipzig, 1861.
77

Temes vcirmegye es Temesvcir vciros tortenete a legregibb idoktol a jelenkorig~

Budapesta, 1914.
78
79

Delmagyarorszcig eremleletei, în TortRegErt., XXIII, 1907, p. 1-57.
Delmagyarorszcig regisegleletei, I-III, Timişoara, 1897-1906.
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Ţara Haţegului 80 ,

G. Popu este autorul unei Istoria Daciei antice (Cluj,
1855), Al. Băcilă a scris despre descoperirile de la Apulum (1867), I. Blaga
despre cele de la Sebeş (1866), I. lanza a publicat de asemenea inscripţii
de la Sarmizegetusa (1868), T. Cipariu (1805-1887) a publicat tăbliţe
cerate, diplome militare, manete şi alte antichităţi romane, A. Cosma a
colaborat cu informaţii despre urmele romane la „Archivu"-1 lui Cipariu
(1870), I. Lazăru a scris despre oraşele din Dacia romană (1872), iar At. Marienescu despre colonizarea şi despre retragerea stăpînirii romane din Dacia (1890-1891), V. Mihaly de Apşa, episcopul Lugojului, a strîns o frumoasă colecţie de antichităţi romane (mai ales inscripţii şi manete) pe care
le-a descris într-un Cerculariu către veneratul cler diecesan (Lugoş, 1888).
atrăgînd atenţia asupra însemnătăţii vestigiilor romane pentru trecutul
îndepărtat al neamului, V. Russu a scris un studiu bine documentat despre
antichităţile de la Porolissum şi din Sălaj (1889) 81 , P. Broşteanu a scris
despre „Dacia în Tabula Peutingeriana" (1889) şi a tradus în româneşte
lucrarea lui H. Francke despre împăratul Traian şi contemporanii săi 82 ,
bănăţeanul Nicolae Cena (1844-1922) a făcut cercetări în castrul roman
de la Mehadia83 , N. Sulică, profesor la Braşov, a publicat ştiri despre
armata romană în Dacia (1911) 8", A. Caliani, profesor la Blaj, este autorul
unui studiu despre „Urmele domniei romane în Dacia" 85 , iar Iulian Marţian (1866-1937) a făcut cercetări pe teren şi a publicat, mai întîi în
limba germană (1909) 86 , apoi în limba română, la Bistriţa în 1920, un
foarte util „Repertoriu arheologic pentru Ardeal".
La cunoaşterea ruinelor, a monumentelor romane din Transilvania şi la
istoria provinciei Dacia un aport important au adus mulţi dintre arheologii
şi istoricii din România veche, prin studii publicate în reviste sau prin
cărţi aparte, fie de cercetători mai modeşti, prin teze de licenţe, ca aceea
a lui M. Demetrescu, despre „Administraţia romană în Dacia" (1888) şi
a lui V. P. Andronescu, despre „Organizaţia comunelor şi provinciei Dacia
Traiană" (Constanţa, 1905), prin însemnări de călătorie, ca ,.Impresiuni din
80 Annotaţiuni

despre Ţara Haţegului, în Foaie pentru minte, inimă şi literatură,
1853, nr. 34-36, 38-40, 42 şi 1854, nr. 36-39. Cf. C. Daicoviciu, în Dacia, I, 1924,
p. 234, 261 şi I. I. Russu, Aportul lui Şt. Moldovanu la epigrafia Daciei, în SC/V,
xv, 1963, p. 441-450.
81
Dacia Porolisensis cu distinctă privire la Silvania, I, Bucureşti, 1890, în
BulGeogr., X, 1889, vezi şi Erdelyi regisegekrol, în Pesti Napl6, Budapest, 1887,
nr. 237.
82 H. Francke, Zur Geschichte Trajan's und seiner Zeitgenossen, Zweite Ausgabe,
Quedlinburg und Leipzig, 1840.
83 Vber der Fund
einer lnschriftbasis aus dem rămischen Steinkastell „ad
Mediam", în AnzWien, phil.-hist. Klasse, XIII, 1911.
84 Vezi publicaţiile acestora la C. Torma, Repertorium, şi Banner-Jakabffy, op. cit.,

indice.
85 Blaj, 1915, retipărire din

Anuarul

gimnaziului

gr.

cat.

din Blaj, 1914-15,.

p. 3-68.
86

Archăologisch-prăhistorisches

Repertorium

fur

1909, p. 321-358.

https://biblioteca-digitala.ro

Siebenbi1rgen,

în

MittAnthr.,.

M. MACREA

154

Valea Haţegului•· ale lui T. T. BuradaR 7, sau „De la Bucureşti la Sarmizegetusa. o excursiune istorică în Ardeal'· a lui Şt. D. Grecianu (1903), prin
scrisori de sinteză privitoare la istoria Daciei romane, ca acelea ale lui
Ion Ghica&~. I. Barborescu!-!:, şi Victoria Vaschide90 , fie prin studiile şi contribuţiile unor istorici şi arheologi de mare renume, printre care se numără
B. P. Haşdeu!". I. I. Bogdan!!:!, T. Antonescu93, Gr. Tocilescu!l\ A. D. XenopofJ·\ C. Moisffl{j şi V. Pârvan!l 7 •
De asemenea trebuie să amintim că la progresul arheologiei şi al cunoaşterii documentate şi la nivel superior a istoriei provinciei Dacia.
în cadrul mai larg al imperiului roman şi al lumii antice, un aport masiv
şi important l-au adus numeroşi istorici şi arheologi străini de vază, dintre
care unii au călătorit şi au studiat la faţa locului urmele materiale ale
trecutului Transilvaniei sau au publicat materiale arheologice, epigrafice
.şi numismatice din Dacia, aflătoare în muzeele şi colecţiile din străinătate.
Dintre cei mai de seamă şi mai cunoscuţi prin studiile lor se pot aminti:
J. Jung de la Praga. autorul Fastelor provinciei Dacia (1894), austriacii
.J. Arneth. E. Sacken şi Fr. Kenner, A. Riegl, R. Munstberger şi J. Oehler,
W. Kubitschek, E. Groag, A. Premerstein, Brandis, C. Patsch, apoi Fl. R6mer. G. Finaly, J. Hampel. de la Budapesta, belgianul Fr. Cumont, englezul G. A. T. Davies, numismatul B. Pick şi mulţi alţiP 18 • Merite deosebite
revin însă lui Th. Mommsen (1817-1903) care a cutreierat la 1857 aproape
întreagă Transilvania în vederea strîngerii materialului epigrafie al Daciei. Apariţia volumului III din CIL, între 1873-1902, în care, prin grija
lui Th. Mommsen şi a lui A. Domaszewski, originar din Banat, au fost
publicate inscripţiile din Dacia, a însemnat un aport considerabil la fun.damentarea şi progresul studiilor privitoare la istoria Daciei, ca parte integrantă din istoria generală a lumii antice.
Un nou avînt iau cercetările arheologice în Transilvania prin organizarea în 1910 ca instituţie aparte a Secţiei de numismatică şi arheologie
a Muzeului Ardelean din Cluj, sub conducerea prof. Bela Posta (1860~. Convorbiri Literare, XV, 1881-1882.
~ Dacia veche, în Revista Română pentru ştiinţe, litere şi arte, 1861.
Geschichte der romischen Provinz Dacien, Berlin, 1885.
!I() Histoire de la conquete de
la Dacie et des corps d'armee qui ont pris part,
1

"

'

Paris, 1903.
!Jt Mosaice de la Zarmizegetuza, în
!

12

!IJ

Foiţa de istorie şi literatură, 1860, p. 74-76,
Istoria coloniei Sarmizegetusa, Iaşi, 1885.
Cultul Cabirilor în Dacia, Bucureşti, 1889 şi Cetatea Sarmizegetusa reconsti-

tuită, Iaşi,
!H Două

1906.

statui antice din Micia, în Revista pentru istorie, arheologie şi filologie,
şi Sarmizegetusa şi monumentele ei, ibidem, p. 277-279.
Les guerres daciques de l'empereur Trajan, în Revue Historique, 1886, p. 291-

190?, p. 268-273
!b

316
96

şi

un alt studiu cu

acelaşi

titlu

apărut

la

Iaşi,

1887.

Luptele dacilor cu romanii în vremea regelui Decebal şi a împăratului Traian

Bucureşti, 1915.
'
97
•
Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, Bucureşti, 1911 şi
Clteva cuvinte cu privire la organizaţia provinciei Dacia Traiană, Bucureşti, 1906.
98

Cf. C. Torma, Repertorium, şi Banner-Jakabffy, op. cit., indice.
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1919). Dintre colaboratorii săi, cel mai activ în domeniul arheologiei romane a fost A. Buday (1879-1937), care a făcut săpături la Porolissum
şi în alte aşezări, publicînd rezultatele în revista Dolgozatok Travaux
(I-X, 1910-1919), ca şi alte studii despre numeroase monumente epigrafice şi sculpturale din Dacia!19• In aceeaşi perioadă, la Cluj sau în alte
centre din Transilvania, înafară de cei amintiţi, au lucrat şi publicat în
domeniul arheologiei romane Al. Ferenczi, numismatul Şt. Kovacs (18801955), medicul J. Orient 100 , apoi J. Ornstein, care a făcut săpături în castrul de la Gherla şi E. Orosz, neobosit cercetător pe teren) colecţionar de
materiale arheologice şi autor de numeroase rapoarte şi notiţe de descoperiri arheologice IUL_
Sfîrşitul primului război mondial a adus împlinirea visului de mult nutrit de românii de pretutindeni, unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei,
Maramureşului cu vechea Românie, ceea ce a avut fireşte urmări şi asupra
dezvoltării şi orientării cercetărilor de arheologie romană şi a studiilor
privitoare la Dacia romană. In perioada dintre cele două războaie mondiale oficialităţile de stat n-au acordat însă cercetărilor arheologice sprijin ul necesar.
Cu toate acestea activitatea arheologică în România dintre cele două
războaie a înregistrat progrese importante datorită entuziasmului cercetă
torilor şi metodelor mai bune folosite în cercetările pe teren. La progresul arheologiei şi al istoriei vechi de la noi din ţară, între cele două răz
boaie mondiale, Transilvania şi-a adus aportul ei, mai ales în domeniul
arheologiei romane şi al istoriei provinciei Dacia. Noii cercetători, arheologi şi istorici, ridicaţi din rîndurile poporului român au preluat primatul
cercetărilor şi au continuat cu cinste şi cu bune rezultate tradiţia foarte
veche în acest domeniu, pe care au ridicat-o la un nivel ştiinţific superior.
La universitatea românească din Cluj, la care a ţinut cursuri un timp
şi V. Pârvan, s-a format un grup de remarcabili filologi clasici, istorici
antici şi arheologi, printre care se numără V. Bogrea (1882-1926)102,
G. G. Mateescu (1892-1929), reputat epigrafist şi istoric, mort la o vîrstă
tînără 103 , D. M. Teodorescu (1881-1947) 10", Em. Panaitescu (1885-1958),
Şt. Bezdechi (1888-1958) 105 • în jurul lor s-au grupat la început şi unii
dintre vechii arheologi, ca A. Buday, Al. Ferenczi şi Şt. Kovacs106_ Locul
de frunte îl ocupă acad. C. Daicoviciu, în jurul căruia se grupează cercetă
torii mai tineri care rînd pe rînd se ridică şi dintre care unii activează
Vezi Dr. Buday Arpad, 1879-1937, în Dolg.Szeged, XIII, 1937, p. 1-31.
Aus rămischen Zeiten, Sonder-Abdruck aus der „Pharm.Post", Wien, 1901, nr. 23.
Vezi şi Banner-Jakabffy, op.cit., 10459-10461.
101
CL Banner-Jakabffy, op. cit., indice.
102 Vezi I. E. Naghiu, Bio-bibliografia lui Vasile Bogrea, Cluj, 1937.
10 1
: Vezi I. Crăciun, G. G. Mateescu, 1892-1929, cu bibliografia operelor.
10
D. M. Teodorescu (necrolog), în AISC, V, 1944-1948,
• Vezi T. A. Naum,
p. 349-351.
to:; Vezi Gh. Bulgăr, Ştefan Bezdechi (1888-1958),
în Cercetări de Lingvistică
(Cluj), III, 1958, p. 305-307.
IOG Vezi Z. Szekely, Kovacs Ştefan, 1880-1955, în SCIV, VII, 1956, p. 465-467.
!J!J

100
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şi astăzi. Vechiul Institutut de arheologie şi numismatică e reorganizat
în 1929 ca Institutut de Studii Clasice 107 • Muzeul Arheologic e aşezat în
local propriu şi colecţiile lui se îmbogăţesc şi se completează considerabil
cu materiale arheologice rezultate din săpăturile sistematice care se întreprind. Activitatea de cercetare arheologică de la Cluj e sprijinită şi de
Secţiunea pentru Transilvania a Comisiei Monumentelor Istorice. Colaborarea între cele două instituţii şi între cercetătorii de diferite vîrste a fost
strînsă şi rodnică. S-au înfiinţat două periodice de specialitate: Anuarul
Institutului de Studii Clasice (I-V, 1928-1948) şi Anuarul Comisiunii
Monumentelor Istorice Secţia pentru Transilvania (I-IV, 1926-1938).
In cadrul şcolii arheologice de la Cluj din perioada dintre cele două
războaie, cercetările privitoare la epoca romană în Dacia şi la antichitatea
clasică în general, alături de cele referitoare la daci, au ocupat locul de
frunte, atît prin amploarea lor cît şi prin rezultatele obţinute. Cercetările
de arheologie romană şi studiile de istorie a Daciei şi a lumii antice au
fost ridicate la un nivel ştiinţific superior, atît în ceea ce priveşte metodele de cercetare arheologică, cit şi interpretarea istorică.
Cele mai extinse cercetări arheologice au fost cele de la Sarmizegetusa
romană. Au fost de asemenea cercetate cu bune rezultate castrele romane
de la Porolissum, Micia, Breţcu, Căşei, Jupa, Bologa, Rîşnov, Vărădia,
Mehadia, Luncani. S-au iniţiat săpături în cimitirele daco-romane de la
Caşolţ şi !ghiu. De asemenea s-au făcut numeroase recunoaşteri pe teren
şi au fost studiate şi publicate nenumărate inscripţii, monumente sculpturale, monete şi alte materiale romane de tot felul.
La avîntul cercetărilor de arheologie romană din Transilvania au participat, de cele mai multe ori în colaborare şi sub egida şcolii arheologice
de la Cluj. şi cercetători din alte centre, ca Deva, Timişoara, Sibiu, Bistriţa, Sf. Gheorghe, unde de asemenea muzeele sînt reorganizate şi îmbogăţite. In unele dintre aceste centre apar reviste în care se publică mai
ales studii de arheologie şi istorie a Daciei romane cum au fost Sargetia
(Deva), Apulum (Alba Iulia), Analele Banatului (Timişoara), Transilvania
(organ al Astrei), Mitteilungen aus den Baron Brukenthalischen Museum,
Korrespondenzblatt des Vereins fiir sieb. Landeskunde, Siebenbiirgische
Vierteljahrsschrift (toate din Sibiu), Erdely irodalmi Szemle (Cluj) şi
altele. La Cluj, în perioada 1940-1944, a apărut revista Kăzlemenyek
(vol. I-IV), în care s-au publicat şi cîteva articole de arheologie romană.
A aminti aici pe toţi cercetătorii care în această perioadă şi-au adus
contribuţia la avîntul şi progresul arheologiei şi al studiilor de istoria
Daciei romane nu este posibil. De altfel majoritatea lor îşi continuă activitatea şi astăzi. Dintre cei dispăruţi o menţiune aparte se cuvine arhitectului I. Miloia, directorul Muzeului Banatului din Timişoara, care a
participat la cercetările arheologice din Banat şi a condus revista „Analele
Banatului". De altfel la progresul cercetărilor privitoare la arheologia şi
107

Vezi M. Macrea, Institutul de Studii Clasice. O scurtă prezentare a activităţii
sale, Cluj, 1937, în Gazeta Ilustrată, Cluj, 1937, nr. 9-10.

şi colecţiilor
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istoria Daciei romane au contribuit, în măsură însemnată, nu numai arheologii din restul ţării, care au făcut cercetări în Oltenia şi Muntenia, dar
dintre care unii, ocazional au întreprins şi săpături în Transilvania, ca
de pildă Gr. Florescu (1892-1960) 108 la Vărădia 109 , sau au publicat monumente şi materiale romane din Transilvania, ci şi toţi istoricii, începînd
cu V. Pârvan, sau cercetătorii din altă specialitate, care au scris despre
diferitele probleme ale istoriei provinciei întemeiate de Traian. Iar la
aportul principal şi ponderos al arheologilor şi istoricilor locali se adaugă,
fireşte, contribuţia foarte preţioasă a istoricilor străini, care în studii speciale sau în lucrările lor generale privitoare la imperiul roman şi la lumea
antică s-au ocupat şi de istoria Daciei romane, pe care de asemenea ar
fi greu chiar numai să-i amintim cu numele aici. Bibliografia foarte bogată a Daciei romane între 1918-1948 a fost publicată în două volume
(II şi V) din Anuarul Institutului de Studii Clasice, la care trimitem pe
toţi cei care ar dori să se documenteze mai de aproape 110 •
Scopul rîndurilor de faţă fiind doar acela de a urmări liniile generale
şi a prezenta realizările principale ale cercetărilor de arheologie şi istorie
a Daciei romane în Transilvania, pentru perioada dintre cele două răz
boaie mondiale ne mărginim să arătăm că prin cercetările şi studiile amintite s-a ajuns la o nouă şi mai documentată înţelegere a întregii istorii a
Daciei romane, după ce au fost mai întîi combătute, înlăturate sau revizuite unele păreri şi teorii mai vechi privitoare la istoria provinciei întemeiate de Traian. Au fost lămurite cele mai variate aspecte şi probleme
şi s-a conturat pentru prima dată amplu, precis şi veridic tabloul istoriei
şi al vieţii Daciei sub romani. Toate aceste rezultate au fost valorificate
în strălucita sinteză a acad. C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, apărută în mai multe ediţii între 1938-1945, lucrare care a situat
istoria Daciei romane pe o temelie ştiinţifică şi documentară sigură, cum
nu a avut-o nicicînd înainte, şi care s-a bucurat de un larg răsunet şi în
străinătate, în rîndul celor mai de seamă istorici ai imperiului roman şi ai
lumii antice, fiind considerată pînă astăzi ca cea mai bună sursă de informare privitoare la provincia noastră.
Prin aceste rezultate arheologia şi istoriografia epocii romane din Transilvania şi în primul rînd şcoala arheologico-istorică de la Cluj a reuşit,
în perioada dintre cele două războaie mondiale, nu numai să ocupe un
108
Vezi R. Vulpe, Grigore Florescu (necrolog şi bibliografie), în SCIV, XII, 1961,
p. 419-422.
109
Gr. Florescu, Le camp romain de Arcidava (Vărădia). Fouilles de 1932, în
Istros, I, 1934, p. 60-72.
11
C. Daicoviciu-M. Macrea, Contribuţii la bibliografia Daciei (1920-1935), în
AISC,. II, 1933-1935, p. 259-283 şi M. Macrea, Bibliografia Daciei romane (19361948), m AISC, V, 1944-1948, p. 353-413. Cf. şi I. Crăciun, Activitatea ştiinţifică la
Universitatea din Cluj în primul deceniu 1921-1930, Cluj, 1935, idem, Bibliographie
de la Transylvanie roumaine 1916-1936, Bucureşti, 1937, în Revue de Transylvanie,
II, p. 31-38, 152-156, 159-161; R. Vulpe, L'activite archeologique en Roumanie·
historique et bibliographie, în vol. L' Archeologie en Roumanie, Bucarest, 1938•,
p. 73-97; Banner-Jakabffy, op. cit., passim.

°
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loc de seama m mişcarea arheologică ş1 m dezvoltarea istoriografiei din
ţara noastră, ci şi să se afirme pe plan internaţional, contribuind la creş
terea prestigiului arheologiei şi istoriografiei româneşti peste hotare. Rezultatele cercetărilor arheologice şi ale studiilor istorice privitoare la Dacia
au început să fie cunoscute şi urmărite cu interes în străinătate.
Eliberarea ţării noastre de sub jugul fascist la 23 August 1944, eveniment de importanţă capitală, care a deschis calea unor transformări
adînci în viaţa poporului nostru, şi instaurarea regimului de democraţie
populară au avut urmări şi pentru mişcarea arheologică, deschizîndu-i
cele mai măreţe perspective şi posibilităţi de dezvoltare, cum nu a avut
nici odată înainte. In cele două decenii, cite s-au scurs de atunci, arheologia românească şi istoriografia marxistă privitoare la istoria străveche
şi veche a patriei noastre au înregistrat succese şi rezultate cu adevărat
remarcabile şi noi în ceea ce priveşte conţinutul. Condiţii deosebit de favorabile au fost asigurate cercetărilor arheologice şi istorice, atît în ceea ce
priveşte mijloacele financiare puse la dispoziţie, cit şi organizarea şi planificarea cercetărilor. Coordonarea cercetărilor arheologice şi a activităţii
de creaţie în domeniul arheologiei şi al istoriei, ca şi în celelalte ramuri
ale ştiinţei. a revenit Academiei R.P.R. Sub egida ei s-au organizat începind cu anul 1948 cele mai mari şantiere arheologice. Creerea în 1956 a
Institutului de Arheologie din Bucureşti a însemnat împlinirea unui vechi
deziderat al arheologilor din ţara noastră.
Cercetările arheologice din ţara noastră se desfăşoară acum după un
plan unic şi cu metode noi. In locul izolării suverane s-a impus colaborarea rodnică. La activitatea de cercetare arheologică participă acum, alături
de cercetătorii de la institutele Academiei, personalul ştiinţific al muzeelor. Acestea alcătuiesc astăzi o adevărată reţea ale cărei antene acoperă
întreg teritoriul ţării. S-a pus capăt pentru totdeauna devastărilor din
trecut a vestigiilor arheologice de toate categoriile şi din toate epocile.
Fundamental deosebite de cele din trecut sînt noile cercetări arheologice
şi interpretările istorice prin orientarea lor ideologică izvorîtă din însuşirea
şi aplicarea consecventă şi creatoare a principiilor materialismului ştiin
ţific111.

In cadrul planurilor coordonatoare întocmite pe plan naţional pentru
arheologice a trebuit să se renunţe la abordarea

desfăşurarea cercetărilor

Vezi mai ales C. Daicoviciu, Unele aspecte ale activităţii arheologice şi d~
în domeniul istoriei vechi a R.P.R., în ARS, 1955, 2, p. 73-94· M. Macrea
Cercetările arheologice în R.P.R., în SCŞCluj, II, 1951, p. 370-375; I. Nestor, Prin~
cipalele realizări ale arheologiei româneşti în anii regimului democrat-popular, în
SC/V, XI, 1960, p. 7-17; Em. Condurachi, Descoperiri arheologice in Republica Populară Română, Bucureşti, 1960; idem. L'archeologie Roumaine au XX-e siecle, Buca~est, 1963; idem, Vingt annees de recherches archeologiques en Roumaine (1944-1964),
m Dacia, VIII, 1964, p. 5-37 şi în RevRHist., 1964, nr. 3, p. 425-442; 1947-1962.
Cercetarea istoriei României în anii puterii populare, în Studii, XV, 1962, nr. 6, mai
ales capitolele: C. Daicoviciu-E. Stănescu, Problemele principale ale cercetării istoriei României în anii puterii populare, p. LXXXIII-XCVI şi Istoria străveche şi
veche, p. 1355-1438.
IIL
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unilaterală şi preferenţială

a obiectivelor din epoca romană, căutîndu-se
se obţină o documentare satisfăcătoare pentru toate epocile şi în primul rînd pentru cele neglijate în trecut şi deci mai puţin cunoscute. Cu
toate acestea nici cercetările arheologice şi istorice privitoare la epoca romană în Dacia nu au fost neglijate.
Cercetătorii, arheologi, epigrafişti, numismaţi, filologi şi istorici ai Daciei romane, de la Cluj şi din celelalte centre mult sporite ca număr din
întreaga Transilvanie au continuat fără răgaz şi în ultimele două decenii
tradiţia de mai multe secole, obţinînd rezultate care au îmbogăţit simţitor
documentarea noastră cu privire la această epocă. Probleme noi şi importante au fost elucidate. Dar mai presus de toate, aceste rezultate noi,
adăugate la documentarea mai veche foarte bogată, interpretate în lumina
principiilor concepţiei materialismului istoric, au permis o nouă înţele
gere, mai veridică, a desfăşurării procesului istoric şi a vieţii în Dacia pe
timpul stăpînirii romane.
Nu este locul aici nici a face o prezentare mai completă a cercetărilor
arheologice privitoare la epoca romană în Transilvania în ultimele două
decenii, nici a înfăţişa lista foarte lungă a studiilor publicate li:!, nici a
analiza rezultatele obţinute în această ultimă perioadă. în general întreagă
această activitate ne este tuturor mai cunoscută. Noi înşine am avut prilejul de a înfăţişa mai pe larg în două rînduri rezultatele obţinute 11 : 1 . Ne
mărginim deci a reaminti foarte succint orientarea acestor cercetări şi
principalele rezultate obţinute.
Dintre aşezările orăşeneşti, singura care a făcut obiectul unor săpături
de mai mare amploare, dar de scurtă durată, a fost cea de la Porolissum.
Cercetări mai mici sau ocazionale au fost efectuate în cimitirele romane
de la Apulum şi în castrul şi aşezarea romană de la Potaissa. Exhaustiv
sau parţial au fost cercetate castrele de la Mehadia, Breţcu, Comălău,
Inlăceni, Hoghiz, Olteni, Sighişoara, Sînpaul, Cristeşti, Călugăreni, Orheiul Bistriţei, Tihău, Porolissum, Românaşi, Buciumi, Gilău, Turda, Orăş
tioara de Sus, Berzovia, Tibiscum-Jupa, ca şi fortificaţiile mai mici de
pămînt de la Ighiu, Iad şi Homorod. Majoritatea cercetărilor din epoca
să

112
Vezi D. M. Pippidi, Les etudes classiques en Roumanie 1946-1957, în Dacia,
II, 1958, p. 499-511; I. Fischer, Bibliografia clasică românească (1947-1957), în
StCl., I, 1959, p. 229-245; pe anii 1958-1959, în aceeaşi revistă, II, 1960, p. 413-430
şi apoi pe anii 1960-1963, în III, 1961, p. 449-461, IV, 1962, p. 367-379, V, 1963,
p. 375-386, VI, 1964. p. 375-385. Cf. şi I. Crăciun şi colab., Bibliografia istorică a
României pentru anii 1959-1960, în AllC, V, 1962, p .311-332; idem, Realizările
istoriografiei din România în douăzeci de ani de la eliberare 1944-1964 (Bibliografia
istorică a României pentru anii 1944-1964), sub tipar şi Banner-Jakabffy, Bibliographie archeologique du bassin danubien, 1954-1959, Budapest 1962, passim. Vezi
de asemenea M. Macrea-1. H. Crişan, Bibliografia cercetătorilor din Cluj, în perioada 1944-1964, în ActaMN., I, 1964, p. 309-364.
113
M. Macrea, Da~ia sub stăpînirea romană, în Studii, XV, 1962, p. 1399-1409;
M. Macrea-1. H. Cnşan, Două decenii de cercetări arheologice şi studii de istorie
veche la Cluj (1944-1964), în ActaMN., I, 1964, p. 309-364. Vezi si mai sus notele
109-110. Cf. şi D. M. Pippidi, Dezvoltarea studiilor de epigrafie greacă şi latină în
Studii, XV, 1962, p. 1377-1388.
'
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romana m Transilvania au fost orientate spre aşezările şi cimitirele din
mediul rural, ca cele de la Caşolţ, Calbor, !ghiu, Moreşti, Soporul de Cîmpie, lacobeni, Cristeşti, Lechinţa de Mureş, Boiţa, Obreja, Archiud, Noşlac
Şumughi, Ciunga-Ocna Mureş, Cinciş, Sic, Mugeni, Cernatul de Jos, Sava
şi altele.
Prin aceste cercetări s-au obţinut rezultate preţioase privitoare la continuitatea de viaţă şi de cultură a dacilor în epoca romană pe pămîntul
provinciei Dacia. Dovezile arheologice scoase la iveală spulberă definitiv
legenda exterminării dacilor în cursul războaielor de cucerire ale romanilor. Ele sînt atît de evidente şi de concludente incit astăzi nici un istoric
de bună credinţă nu le mai poate tăgădui sau trece sub tăcere.
Noi mărturii epigrafice ieşite la iveală la noi sau în alte provincii ale
imperiului roman au permis lămurirea adevărată a întinderii stăpînirii
romane la nordul Dunării şi a etapelor organizării administrative a provinciei Dacia.
O problemă fundamentală care a fost lămurită este cea a caracterului
dublu al stăpinirii romane în Dacia, care pe lingă avantajele unei civilizaţii superioare şi a introducerii unei orînduiri social-economice mai avansate, a sclavagismului dezvoltat, a prezentat şi aspecte negative, constînd
în primul rînd din lărgirea şi înăsprirea exploatării, care a generat fră.:..
mîntări şi lupte sociale.
Nenumărate sînt contribuţiile aduse în ultimele două decenii la variate
alte probleme şi aspecte din istoria Daciei sub romani. Interpretate în lumina concepţiei materialismului istoric ele au dat un conţinut mai bogat
şi o înţelegere nouă istoriei Daciei romane. Valorificarea lor istorică a fost
făcută in capitolul „Dacia în timpul stăpînirii romane" din vol. I al măre
ţei opere de sinteză care este Istoria României.
Avîntul cercetărilor arheologice şi studiile de istorie privitoare la Dacia
romană în plină desfăşurare au amplificat, modificat şi îmbogăţit mult,
în multe privinţe şi în multe probleme, de pe acum sinteza istorică amintită. Departe de a fi însemnat un moment de oprire, apariţia în 1960 a
Istoriei României, vol. I, a însemnat punctul de plecare pentru noi cercetări şi studii. ale căror rezultate se cer incluse într-o ediţie revizuită a
acestei opere. Aplicarea consecventă a principiilor materialismului istoric
la studiul istoriei Daciei sub romani este chezăşia unor neîntrerupte succese
şi rezultate noi şi în viitor.
MIHAIL MACREA
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FORSCHUNGEN ZUR RbMERZEIT IN TRANSYLVANIEN
VON ANBEGINN BIS HEUTE
(Zusammenfassung)
Es wird eine kritische Darstellung der archăologischen und historischen Forschungen in Siebenblirgen liber das romische Dazien, vom XV. Jh. bis heute gegeben.
Fast ein halbes Jahrtausend lang, seit der Zeit des Humanismus, waren die romischen Altertumer sowie die Geschichte der Provinz Dazien Gegenstand lebhaften
Interesses. An der Sammlung und Bearbeitung der archăologischen und epigraphischen Denkmăler, sowie an der Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse i.iber die
Geschichte der von Trajan nordlich der Donau gegri.indeten Provinz, beteiligten
sich Generationen von einheimischen und auslăndischen Gelehrten, Liebhabern und
Sammlern, Epigraphikern, Archăologen, Numismatikern und Historikern.
Im XV. Jh. erwăhnten bereits die Humanisten Bonfinius und Nicolaus Olahus
romische Alterti.imer in Siebenbi.irgen, und im XVI und XVII Jh. beginnt man schon
die Inschriften sorgfăltig zu kopieren, angefangen von Mezerzius, Erzdechant aus
Mănăştur-Cluj, dem ersten bedeutenden Epigraphiker des romischen Daziens. Mit
dem Italiener A. F. Marsigli (1658-1730) făngt ein neuer Abschnitt der Forschunggeschichte zur Romerzeit in Siebenbi.irgen an, nămlich das systematische Studium
der romischen Bodendenkmăler und Funde. Als Ergebnis dieser Arbeiten und des
Studiums antiker Quellen erscheinen im XVIII. Jh. die ersten Arbeiten i.iber die
Geschichte Daziens.
Das Interesse fi.ir die romischen Alterti.imer aus Siebenbi.irgen steigt in der ersten
Hălfte des XIX. Jahrhunderts. Das 1851 in Braşov (Kronstadt) erschienene Repertorium antiker Bodenfunde von J. F. Neigebaur trăgt viel zur spăteren Entwicklung
der rornischen Archăologie in Siebenbi.irgen bei. In der zweiten Hălfte des XIX .
. iahrhunderts ersc:heincn die Beitrăge vieler heimischer Forscher von Sachsen, wie
M. I. Ackner und C. Gooss, Ungarn wie H. Finaly, C. Torma, G. Teglas, und Rumănen
wie Şt. Moldovan, At. Marienescu, V. Russu, P. Broşteanu, aber auch von zahlreichen
Historikern und Archăologen ausserhalb Siebenbi.irgens. Von den letzteren seien
genannt: die Rumănen T. Antonescu, Gr. Tocilescu, A. D. Xenopol, die Ungarn
Fl. Homer, G. Finaly, J. Hampe!, weiters die Osterreicher J. Arneth, E. Sacken,
Fr. Kenner, J. Jung aus Prag, A. Premerstein, der Belgier Fr. Cumont und viele
andere. Ein Grundlegender Beitrag fi.ir die Entwicklung der Geschichtsforschung
liber das romische Dazien war der 1873-1902 erschienene III. Band des CIL, den
wir der Initiative Th. Mommsens, untersti.itzt von A.v. Domaszewski, verdanken.
Ein weiterer Schritt auf dem Wege der wissenschaftlichen Untersuchung der
romischen Hinterlassenschaft in Siebenbi.irgen war die 1910 erfolgte Gri.indung eines
numismatisch-archăologischen Instituts in Cluj (Klausenburg) und das Erscheinen
der Zeitschrift Dolgozatok-Travaux (I-X).
In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen blieb Cluj der Mittelpunkt der
archăologischen und historischen Forschungen i.iber das romische Dazien • von der
rumănischen Universităt wurde das Institut filr klassische Studien (Institutul de
Studii Clasice) gegri.indet, das auch ein Jahrbuch (Anuarul Institutului de Studii
Clasice, I-V) herausgab. Daneben erschien, ebenfalls in Cluj, ein Jahrbuch der
Kommission fi.ir Denkmalpflege in Siebenbi.irgen ( Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania). Im Rahmen des obengennanten Instituts,
sowie der Universităt Cluj wirkten in hervorragender Weise neben den klassischen
Philologen V. Bogrea, St. Bezdechi, T. A. Naum auch Archăologen, Epigraphiker
und Historiker wie D. M. Teodorescu, G. G. Mateescu, Em. Panaitescu und vor allem
C. Daicoviciu, umgeben von einem Kreis junger, durch ihn herangebildeter Forscher,
von denen viele auch heute noch in Cluj oder in andern Stădten Siebenbi.irgens tătig
sind. Die archăologischen, epigraphischen, numismatischen und historischen For11 -
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schungen wurden mit grossem Interesse durchgefuhrt und konnten auf den damaligen
Stand der Wissenschaft gebracht werden. Es wurden bemerkenswerte Ergebnisse
erzielt, die în dem ersten, auf streng wissenschaftlicher Beweisfuhrung und Auslegung aufgebauten zusammenfassenden Werk ihren Niederschlag fanden. Es ist dies
das în mehreren Auflagen zwischen 1938-1945 în franzosischer, deutscher und
italienischer Sprache erschienene Buch La Transylvanie dans l'antiquite, Siebenbllrgen im Altertum, La Transilvania nell'antichita, von C. Daicoviciu.
Nach der Befreiung unseres Landes vom faschistischen Joch am 23. August 1944
und der Errichtung der Volksdemokratie nahmen die archăologischen Forschungen
einen bis dahin nicht gekannten Aufschwung. In Cluj setzte das Institut fi.ir
Geschichte und Archăologie (Institutul de Istorie şi Arheologie) der Akademie der
R.S.R., Filiale Cluj, în Zusammenarbeit mit den Lehrkrăften der Universităt
,.Babeş-Bolyai", und dem Historischen Museum in Cluj, sowie anderen neuorganisierten oder neugegrundeten Museen aus Siebenburgen, seine archăologischen.
epigraphischen, numismatischen und geschichtlichen Forschungen Gber die Homerzeit in Dazien mit bestem Erfolg fort. Die Ergebnisse dieser Forschungen, ergănzt
durch das reichhaltige ăltere Material, ermoglichten die auf den Prinzipien des
historischen Materialismus aufgebaute Darstellung der Geschichte des romischPn
Daziens, in dem Kapitel Dazien zur Zeit der Rlimerherrschaft des grossangelegten
zusammenfassenden Werkes Die Geschichte Rumiiniens (Istoria României) I. Bd.
(Bukarest, 1960, S. 345-476).
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DACO-ROMANĂ

Săpăturile arheologice de la Cinciş (reg. Hunedoara), întreprinse în vara
anilor 1961 şi 1962, în partea de hotar numită Popeasca (fig. 1), în apropierea imediată a localităţii (atunci încă existentă, azi strămutată în urma
lucrărilor hidraulice pentru baraj), au o importanţă deosebită arheologică
şi istorică. Ele aduc noi dovezi materiale privitoare la persistenţa populaţiei autohtone dacice în perioada stăpînirii romane a Daciei, la rolul
acestei populatii în economia provinciei, îmbogăţind puţinele date existente în legătură cu exploatarea zăcămintelor de fier.
Dacă cercetările arheologice din ultimele două decenii, efectuate pe teritoriul ţării noastre, au lămurit (exceptînd cunoaşterea mai deaproape a
limbii lor), în bună parte, stadiul dezvoltării materiale şi culturale a
autohtonilor daci din cele două veacuri premergătoare cuceririi Daciei de
către romani, spre o dezlegare ştiinţifică definitivă se apropie, printr-un
material arheologic mereu mai bogat, şi importanta problemă a persistenţei populaţiei băştinaşe a dacilor după ocuparea ţării de către romani.
Lămurirea problemei cădea, mai întîi, în sarcina cercetărilor arheologice.
Rezultatele obţinute prin săpături, ca cele efectuate în munţii Zlatnei în
necropola de la Boteş şi Corabia!, în necropolele de la Caşolţ şi Calbor2,
Ighiu şi Alba Iulia 3, Moreşti4, Lechinţa de Mureş5, Soporul de Cîmpie6 ,
1 Oct. Floca, Cercetări arheologice în munţii Zlatnei, pe dealul Boteş şi Corabia,
în AISC, III, 1936-1940, p. 160-173; Sistemele de înmormîntare în Dacia superioară
romană, în Sargetia, II, 1941, p. 91-105; C. Daicoviciu, TransAnt., 1945, p. 120-121.
2 M. Macrea, D. Berciu, în SCIV, VI, 1955, p. 581-626; M. Macrea, în Materiale,
IV, 1957, p. 119-134; 141-144; M. Macrea, E. Dobroiu, N. Lupu, în Materiale, V,
1959, p. 403-417.
3
M. Macrea, D. Frotase, Şantierul Alba Julia şi împrejurimi, în Materiale, V,
1959, p. 435-452.
4
SCIV, IV, 1953, p. 275-298; V, 1954, p. 214-215; K. Horedt, Die befestigte
Ansiedlung von Moreşti und ihre frilhgeschichtliche Bedeutung, în Dacia, N.S., I,
1957, p. 295-306.
5
K. Horedt, în SCIV, III, 1952, p. 320-327; D. Frotase, N. Vlassa, în Materiale,
VI, 1959, p. 445-448.
6
D. Frotase, în Materiale, V, 1959, p. 425-434; VI, 1959, p. 383-395; VII, 1961,
p. 423-430; VIII, 1962, p. 527-536 şi în OmD., p. 457-465.
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• Cincis

\

Fig. 1. Zona

,

arheolo g ică Te!iuc-Cinciş

Sîntana 7, la Cinciş precum şi în alte locuri8, au adus lumină şi în această
chestiune, mult timp viu controversată. Un aport de seamă au adus şi
7

E. Dorner, Romerzeitliche Dakische Brandgriiber aus Sîntana, în OmD., p. 155-

159.

Vezi descoperirile arheologice care pot fi puse în legătură cu persistenţa popuautohtone în Dacia romană la D. Frotase, La permanence des Daces en Dacie
romaine telle qu'eZle resulte de l'archeologie, în RevRHist., III, 2, 1964, p. 196-198.
Privitor la continuitatea în Dacia: C. Daicoviciu, Problema continuităţii în Dacia,
în AISC, III, 1936-1940, p. 222-223; TransAnt., p. 120 şi urm.; M. Macrea, Les
Daces ci l'epoque romaine ci Za lu miere des recentes f ouilles archeologiques, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 205-220; I. I. Russu, Daco-geţii în Dacia romană, în Sargetia,
III, 1956, p. 39-56; M. Macrea, Populaţia dacică sub stăpînirea romană, în lstRom.,
I, p. 387-396; Dacia sub stăpînirea romană, în Studii, XV, 6, 1962, p. 1399-1409.
t1

laţiei
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studiile antroponomastice şi toponimice, ca şi cele epigrafice şi numismatice.
La fel, reconstituirea vieţii economice a Daciei- ca şi a întregei economii
a societăţii sclavagiste - întîmpină încă greutăţi, din pricina puţinătăţii
izvoarelor literare antice şi a faptului că cercetarea din trecut nu sesiza
just importanţa factorilor de producţie în dezvoltarea societăţii şi nu interpreta conţinutul social-economic al materialului arheologic. Puţinele
ştiri din autorii vechi referitoare la Dacia nu menţionează nimic despre
minele şi exploatarea minieră - aur, argint, fier şi alte bogăţii ale subsolului - în provincie. Încît, lipsind informaţiile literare, materialul arheologic şi epigrafie rămîne singurul document ce ne ajută la cunoaşterea
activităţii de exploatare a subsolului, care împreună cu celelalte bogăţii
naturale a constituit, pe lîngă cel politic-militar, motivul principal economic în acţiunea de cucerire a Daciei de către romani. Intre bogăţiile
subsolului, alături de aur, un loc de frunte ocupă zăcămintele de fier de
pe versantul de est al munţilor Poiana Ruscă, teritoriu în ale cărui limite
se situează şi descoperirea de la Cinciş, avînd o semnificaţie concludentă
pentru producţia de fier a Daciei.
înainte de a prezenta rezultatele cercetărilor arheologice executate la
Cinciş, este util a trece în revistă, sumar, descoperirile arheologice mai
vechi efectuate în regiunea metaliferă din bazinul rîului Cerna.
Cunoscute şi exploatate încă din timpul societăţii dacice premergătoare
cuceririi romane, zăcămintele de fier din munţii amintiţi aveau să ia
un nou avînt odată cu intrarea Daciei în stăpînirea romană. Din urmele
arheologice şi epigrafice, cunoscute pînă în prezent, se pare că exploatarea minelor de fier în Dacia romană se practica în special în partea
hunedoreană a munţilor Poiana Ruscă 9 • În actuala regiune Hunedoara,
la Teliuc mai ales (localitate vecină cu Cincişul), se afla şi centrul administraţiei exploatărilor miniere. Mărturiile arheologice, urmele exploată
rilor antice, clădiri ale proprietarilor de mine, unelte pentru minerit,
necropole ale lucrătorilor de la aceste exploatări şi chiar unele texte
epigrafice, afliate în împrejurimile localităţilor Teliuc, Chelar, Plosca,
Cerna, Cinciş, aruncă lumină asupra extracţiei zăcămintelor de fier în
timpul stăpînirii romane, de pe povîrnişul de răsărit al munţilor Poiana
Rusca 10 . A,stfel, la Teliuc, pe Ungă unelte de minerit şi anumite urme ale
exploatărilor vechi, s-au aflat mai multe grămezi de steril, vetre de foc,
gropi rotunde cu fundul oval, urmele unui mic cuptor primitiv, boltit,
săpat în pămîntul lutos, cu prezenţa în el a unui bulgăr de fier topit, de
Urme de exploatări miniere au fost sesizate şi în actuala regiune Cluj, la Rimetea (Trăscău); C. Gooss, Chronik der archaeologischen Funde Siebenbiirgens, în
A VSL, XIII, 1876, p. 316; I. Marţian, Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa,
1920, p. 29; C. Daicoviciu, TransAnt., p. 135.
1
C. Gooss, AVSL, XII, 1874, p. 159; J. Jung, Fasten der Provinz Dacien, Innsbruck, 1894, p. 164; HTRE, XVI, 1906, p. 221 şi urm.; Bcinyciszati es kohciszati lapok,
vol. :X~I, 2, 1~~8, p. 66-8~; G. Teglas, Klio, 1909, p. 375; V. Christescu, Viaţa economica a Daciei romane, Piteşti, 1929, p. 30.
9

°
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forma unei pumşoare, avînd o greutate de circa trei kilograme ş.a., semn
că minereul extras aici era prelucrat pe loc. Tot la Teliuc au fost constatate urmele unor construcţii cu ziduri de piatră, care au putut fi sediu al
administraţiei exploatărilor, depozite etc. Una dintre construcţii, cu zidurile de 0,25 m, lungă şi lată de 2 m, închisă din trei părţi, avea în fund
un postament pe care se ridica un monument epigrafie, dedicat de doi
cetăţeni de vază, cu mari demnităţi, împăratului Caracalla (cf. infra) 11 •
Este preţioasă observaţia lui G. Teglas că unele resturi ceramice dure
demonstrează că fierul a fost extras aici şi înainte de romani 12 , deci avînd
pe daci ca înaintaşi în exploatarea zăcămintelor de fier.
Dacă dovezile arheologice disponibile pînă în prezent sînt relativ numeroase, nu aceeaşi este situaţia cu mărturiile epigrafice. Spre deosebire de
exploatările aurifere, principala bogăţie minieră a Daciei, pentru cunoaş
terea cărora posedăm o serie de texte epigrafice, inscripţii pe piatră şi
table cerate. pentru extragerea şi prelucrarea fierului atare documente
contemporane sînt cu totul reduse. Abia două inscripţii pe piatră, una
aflată la Apulum 13 şi alta la Teliuc 14, fac dovada, mai mult sau mai puţin
directă, în ce priveşte exploatarea minelor de fier din Dacia.
Monumentul epigrafie descoperit la Apulum, datînd de pe timpul lui
Antoninus Pius (138-161), este un altar închinat lui Iupiter Optimus
Maximus Dolichenus = lovi Optimo Maximo Dolicheno, nato ubi ferrum
exoritur .. .15 . Inscripţia a doua, aflată la Teliuc, din vremea lui Caracalla
(198-217), menţionează doi arendaşi de origine dalmatină cu mari demnităţi în viaţa municipală a oraşelor Apulum şi Sarmizegetusa, arendaşi ai
exploatărilor miniere: Gaius Gaurius Gaurianus et Flavius Sotericus, conductores ferrariarum 16 •
Cele două documente epigrafice demonstrează că probabil încă din
timpul împăratului Antoninus Pius, dar sigur în vremea lui Caracalla,
zăcămintele de fier din munţii Poiana Ruscă erau cunoscute şi exploatate de romani. Considerăm însă că organizarea exploatării lor - avînd
în vedere necesitatea obţinerii de minereu pentru unelte de producţie şi
11

HTRE, XVI, 1906, p. 229.
G. Teglas, A ramai bcinyciszat, în Bcinyciszati es kohaszati lapok, XLI, 2, 1908,
p. 67.
13
CIL, III, 1128; ILS, 4303.
1~ Klio, 1909, p. 375; V. Christescu, op. cit., p. 31.
15 Lectura integrală propusă pentru textul mutilat al acestui monument epigrafie,
discutat de istorici (CIL, III, 1128; C. Gooss, AVSL, XII, p. 159; Fr. Cumont, Revue
de philologie, Paris, 1901, p. 6; Idem, Etudes syriennes, Paris, 1917; ILS, 4303,
V. Christescu, op. cit., p. 31), este următoarea:
Numini et virtutibu[s dei aeterni, lovi O. M. Dolicheno] / nato ubi ferrum exo(ritur, Iunoni Reginae Augustae?] / Naturae Boni Even(tus et numini Imp. Caes T.
Aeli Hadri]/ani Antonini Au[g(usti) Pii ... ] /Terentius/ Gentianus?
16
Numini / domini n(ostri) / M. Aur. Antonini / Pii fel(icis) Aug(usti) / G(aius)
Gaur(ius) / Gauri/anus sacerd(os) col(oniae) / Apul(ensis) et Fl(avius) Sotericus /
aug(ur) col(oniae) Sarm(izegetusae) cond(uctores) / ferrar(iarum).
12
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arme, cît şi faptul că tradiţia extragerii şi prelucrării fierului şi folosirea
lui pe scară largă era deschisă încă de autohtonii daci, trebuind doar continuată a început îndată după intrarea provinciei în stăpînirea romană,
odată cu organizarea şi exploatarea minelor de aur din Munţii Apuseni.
Este greu de admis că, în asemenea împrejurări, considerînd importanţa
deosebită a acestui metal, zăcămintele de fier ale Daciei, cu centrul lor
cel mai important în bazinul Cernei, nu au fost exploatate pînă pe vremea
lui Antoninus Pius.
în ce priveşte sistemul de exploatare a minelor de fier în Dacia, din
inscripţia de la Teliuc (nota 16) rezultă că în secolul al Iii-lea, pe vremea
împăratului Caracalla, cînd, deşi sistemul de exploatare al minelor (cum
e cazul la minele de aur din Munţii Apuseni) se făcea direct, prin procuratori imperiali, totuşi minele de fier din munţii Poiana Rusca continuau a
fi arendate unor conductores (arendaşi) 17 •
Două au fost punctele arheologice cercetate recent prin săpături sistematice în hotarul satului Cinciş: o villa rustica, construcţie pentru locuit,
şi o ne c ro p o 1 ă aparţinînd acesteia, ambele formînd un singur complex arheologic.
Primul obiectiv dezgropat este o construcţie din piatră locală legată cu
mortar, structura zidurilor, variind ca grosime (O, 75, 0,65, 0,50 m), fiind
acea de opus incertum. Deoarece terenul este arabil de cîteva secole, diferitele lucrări agricole nu numai că au dus la nivelarea completă a locului, ci şi la dislocarea aproape totală a zidurilor. Totuşi, cercetarea arheologică a putut urmări, cu precizia necesară, temeliile clădirii, putîndu-i fixa
forma şi dimensiunile. De formă dreptunghiulară, cu dimensiunile generale la exterior de 15,50 X 22, 70 m, clădirea se compune din cinci încăperi,
toate de dimensiuni mari. Construcţia, în ansamblul ei, nu prezintă nimic
deosebit ca aşezare şi plan, faţă de celelalte cîteva villae cunoscute în
Dacia (fig. 2).
Inventarul mărunt al descoperirii este destul de sărac, datorită faptului
amintit şi mai sus: a folosirii permanente a terenului pentru agricultură.
Arăturile adînci, repetate, adunarea de către săteni a diferitelor materiale
de construcţie, piatra din ziduri, mortar, fragmente de ţiglă şi cărămidă
etc., care împiedicau creşterea normală a culturilor, la care se mai adaugă
nivelările produse de agenţii naturali, au adîncit mereu stratul cultivabil,
acesta coincizînd azi, în general, cu suprafaţa de locuire de odinioară. Abia
în cîteva locuri s-a mai păstrat în interiorul clădirii dezgropate vatra de
călcare antică. Cu toate acestea, în spaţiul cuprins de construcţia dezvelită
şi în jurul ei au putut fi recoltate o serie de materiale arheologice. Pe
lîngă o variată ceramică romană, păstrată fragmentar, cu caracteristicile
ei obişnuite, comune ceramicii din Dacia secolului 11-111 e.n., au mai foc;t
17 V. Christescu, Viaţa economică, p. 31-35; IstRom., I, p. 403. Privitor la exploatarea minelor (procuratori, arendaşi, proprietari): Rostowzew, Geschichte des rom.
Kolonates, Leipzig, 1910, p. 354; Ed. Cuq, Le developpement de l'industrie miniere
a l'epoque d'Hadrien, în Journal des Savants, 1911, p. 349.
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Fig. 3 . Obiecte de fier d escoperite în villa rustica .
găsite

cîttevia obiecte din fier (.piroane, cuţit , aripa runui foarfece , balama
etc.) , arcul unei fibule din bronz, o ţintă circulară din bronz, fusaiole
(prisnele), fragmentele unei rîşniţe din tuf vulcanic, ale unui mortarium
din piatră de marmură , oase de animal ş.a. (fig. 3, 4, 5). Numeroasele fragmente de ţiglă aflate arată că edificiul a avut acoperişul din acest material.
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C e ramic ă romană

(Villa rustica) .
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In ce priveşte destinaţia clă
...,_ _ _ _ _ _ _ 30omm - - - - - - ~
dirii, în vecinătatea exploatări
lor de fier antice, alături cu o
--------y--,
necropolă , interesantă ca sistem
de înmormîntare, rit funerar şi
,:,,,/
••
S:)
atribuiTe .etnică , nu a putut fi
I
I
,/
decît locuinţă a vreunei persoane de v,ază , proprietar, arend~ al minelor de fie r .
Mai importantă şi valoroasă
i
I
sub raportul arheologic ş i inter pretativ decît construcţia prezentată este ne c ro p o 1 a din
apropierea acesteia ; al doilea
obiectiv arheologic urmărit la
Cinciş, în cele două campanii de
să pături din vara anilor 1961-62. Se află la o distanţă de aproximativ 200 m de villa descr isă
mai sus, la marginea de vest a
aceluiaşi platou ar abil numit
Popeasca.
Existenţa unor ur me arheologice în acest loc a fost sesizată
încă în anul 1929, cînd, cu prilejul lucrărilor agricole, au fost
Fig . 5 . Mortarium (Villa rustica) .
scoase la suprafaţă două statui
funerare romane, din marmură
de la Bucova, şi mai multe pietre fosonate 18. Cerce tările întrepdnse în
1961-62 au avut ca rezultat identificarea ş i dezgroparea necropolei (fig. 6).
Pornind de la punctul unde au fost scoase la suprafaţă monumentele
amintite, s-a dezvelit o construcţie de formă dreptunghiulară (fig. 6), cu
dimensiunile de 10,80 m X 9,25 m , cu zidurile, în act uala stare, înalte de
0,30-0,50 m , formată din două încăperi: o anticameră funerară (a), cu
dimensiunile interioare de 8,00 m X 3,20 m , închisă de jur împrejur de
un zid de pi1atră (opus iinceritum) gros, ,î n f,aţă de 0,75 m , restul de 0,60 m,
legat cu mortar, iar la spatele acesteia un spaţiu mai larg (b) , de
5,60 m X 8 m, împrejmuit cu ,un z~d , m,ai slab, de piatră , avind ca Hant
lutul, în interiorul căruia au fost dezgropate cîteva morminte. !nălţimea
acestui zid de împrejmuire nu a putut fi prea mare nici în forma iniţială.
La mijlocul zidului din partea de vest a primei încăperi - faţada construcţiei funenare se află un posrtJament puternic (c) , cu dimeooiuni•le de
2,50 X 3,95 m , construit din lespezi mari de piatră. Pe acest postament se

-r

---------~''-------'~
I

,.,

18
C. Daicoviciu, Cronica arheologică şi numismatică a Transilvaniei (1919-1929),
în ACMIT, I, p. 306-307.
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înălţau odinioară cele două statui funerare descoperite cu ocazia lucrări
lor agricole de proprietarul locului. Blocurile de piatră profilate, care formau partea superioară a postamentului, au fost scoase de la locul lor de
către sătean odată cu descoperirea statuilor şi puse la o parte. In forma
originală, înălţimea postamentului era cu mult mai mare decît ce a mai
rămas, făcînd ca statuile, care dominau în faţa construcţiei, să se vadă de
la depărtare.
Factura bună a zidului, soclul puternic, construit din pietre îngrijit
cioplite, unele ornamentate cu profilaturi, ca şi cele două statui din piatră
de marmură, demonstrează grija deosebită cu care a fost tratată construcţia.

In interiorul spaţiului mai mare, împrejmuit (b), au fost săpate 4 morminte, iar în jurul acestei construcţii o serie de alte 13 morminte.
a) Mormintele din interiorul construcţiei funerare cu zid de piatră
(fig. 6 b).
Mormîntul nr. I, de cărămidă, din care s-au păstrat două din laturile lungi paralele si una din laturile scurte, formate fiecare din cinci rînduri de cărămizi suprapuse,' legate între ele printr-un strat gros de lut. Dimensiunile cărămizilor 28 X 28 X
X 5 cm; 38 X 28 X 5 cm. Cărămizile mai mari au fost folosite la construirea laturilor lungi ale sarcofagului (aşezate cu partea lungă pe axul longitudinal al cutiei), iar
cele mici la capetele acestuia. Fundul sarcofagului este alcătuit din două rînduri de
cîte 7 cărămizi (dimensiuni 28 X 28 cm), puse alături. Dimensiunile mormîntului în
interior: lung de 1,80 m, lat de 0,50 m, adînc, în forma în care s-a păstrat, de
0,30-0,40 m. întregul sarcofag a fost construit pe o temelie de lespezi de piatră
(gresie locală).
în interiorul sarcofagului nu s-a găsit nici un inventar funerar, fiind umplut,
pînă la o anumită înălţime, cu pămînt amestecat cu bucăţi de şist, semn că mormîntul a fost jefuit, probabil, încă în antichitate. Lipsa obiectelor de inventar, a restului de schelet sau a rămăşiţelor arderii, nu indică direct ritul înmormîntării (incineraţie sau inhumaţie). Totuşi, avînd în vedere cutia construită a sarcofagului şi
dimensiunile ei, pe măsura unui adult, considerăm că ritul înmormîntării a putut
fi inhumaţia, acesta fiind, după cum vom vedea, singurul mormînt de inhumaţie
din întreaga necropolă.
Mormîntul nr. II, tum1:1lar, împrejmuit la bază cu un cerc de piatră locală. Diametrul cercului, 3,10 m. In partea centrală a cercului, la circa 0,30 m adîncime de
la suprafaţa actuală a terenului, groapă în formă de albie, săpată în pămînt, cu
urme de ardere pe margini. în groapă, orientată cu axul longitudinal est-vest, un strat
de cenuşă şi cărbune gros de circa 0,10 m. Lungimea stratului de cenuşă, care indică
dimensiunile gropii e de circa 0,50 m lungime şi 0,20-0,30 m lăţime. Pe lingă cenusă
şi c~rbu:1e în interiorul gropii s-au descoperit resturi de oase calcinate, fragmenteie
u~m ulc10r ţunerar de culoare cenuşie, ulcică cu toartă, fragment din lamă de cuţit,
piroane, o fibulă şi o monedă imperială romană din bronz distrusă, cu urme puternice de foc, imposibil de determinat mai de aproape (fig. 15/3; 7/6,7).
_ Mo!"TT:intu! ~I/, distrus. Urme ale cercului de împrejmuire. ln mijloc, groapă
sapata m pammt (1,50 X 0,75 m), orientată în direcţia est-vest, cu urme de ardere
pe m~rgini. Strat1;11 de cen~şă şi cărbune gros de 0,10-0,25 m. Inventar funerar, în
groapa: oase calcmate, ulc1oraş de culoare roşie, opaiţ de culoare rosie gălbuie cu
ciocul scurt _şi toartă_ m!că supraînălţată, pe disc ornament indeterminabil; f~agme~t de cana cu toarta şi de capac cu buton, cuie de fier, o verigă, fibulă de argint
un mel de aur cu gemă de iaspis, avînd gravat un Pan cu syrinx şi pedum, atribu~
tele sale preferate şi o monedă imperială din bronz, distrusă de foc (fig. 11/1 ·

17/1-2; 9/3; 10).
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Fig. 7. Obiecte de fier din necropolă .
(morm . XV); 2, 5, 6, lame de cuţit (morm. V, XVII, II); 3, 7, 8, piroane (morm.
XVII, II, XV) ; 4, cuie de sandale (morm. X).
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Fig. 8. Obiecte de podoab ă.
1, 2, fibule din argint; 4, cadru ornamental din argint cu fir de aur (morm . VIII);
3, fragment de fibulă (morm. XVII).
Mormîntul IV, înconjurat cu cerc de piatră, păstrat parţial. în interior ul răvăşit
s-au aflat slabe urme de cenuşă şi cărbune, fragmente de la trei blide ş i de la ooală cu buza evazată împodobită cu linii în valuri şi un nucleu de cremene
(fig. 17/3-4; 14/1).
Pe lîngă obiectele de· inventar din cele patru morminte s-au mai aflat în interiorul construcţiei funerare cu ziduri de piatră o serie de fragmente ceramice, două.
ulcioraşe întregi (prove nite, desigur, de la mormintele distruse), iar lîngă postamentul pentru statui două monede imperiale romane din bronz, una de la Antoninus
Pius, cu urme de foc. Av. [ .. ]ANTONINVS[ . .. ], capul împăratului spre dreapta. Rv .•
deteriorat.
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Fig. 9. Obiecte din bronz.
verigă (morm. III).

1, 2, scoabe (morm. VI); 3,

b) Morminte din jurul

construcţiei

cu zid de

piatră

(fig. 6).

Mormîntul V, cu împrejmuire circulară, cu di ametrul de 3,70 m. In mijloc, groap ă
în formă de albie, lun gă de 1,85 m, lată de 0,92 m, orientată est-vest. în groap ă,
pe lîngă cenuşă şi cărbune -au aflat piroane, o lamă de cuţit (fig. 7/2), fragment
cilindric din bron z, fragment tubular din sticlă, fragment de opaiţ de culoare cenuş i e, ulcior fun rar de culoare enuşie
u urme d e opsea, terra nigra. Ulciorul, aşe za t
la extremitatea de v st a gropii. în mormînt s-a mai aflat o lesperle de piatră de
formă p entagona lă prelungită, de dim nsiunile 1,90 X 1 00 mm, care acoperea groapa
cu resturile de in cineraţie.
Mormîntul V I , avînd cerc de pi atră, cu diametrul de 4,20 m . în mijloc, groapă în
formă de albie, lungă de 1,55 m si lată de 0,80 m, ori entată în direcţia est-vest. în
groapa cu marginile cu urme de arsură s-a aflat un strat de cenuşă, căr bune ş i oase
alcinate. Pe tratul de in ineraţie, resturi ceramice, piron şi fragmente de oase de
animal. în stratul de cenuşă şi că rbune s-au descoperit dou ă obiecte din bronz, în
formă de mici scoabe (fi g. 9/ 1-2), fragmente de piroane, numeroase fragme nte
.ceram ice i trei opaiţe.

Fig. 10. Ine l de aur cu

pi at r ă g ravată
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Fig. 11.

Opaiţe

romane din lut ars. 1, morm. III; 2, 3, 4, morm. VI.

Pe lîngă ceramica romană de culoare sură şi roşie, s-au descoperit mai multe
fragmente ceramice din pastă dură , lucra tă la mînă, fără roata olarului, aparţinînd
unor vase de factură dacică, unele din ele cu ornamentaţie (fig. 19).
Cele trei opaiţe de t ip roman, menţionate mai sus, sînt:
- opaiţ din lut de culoare roşie-gălbuie, bine ars, cu ciocul prelungit, fără toartă.
Discul circular, uşor adîncit în corpul bazinului, perforat la mijloc de un orificiu
d e alimentare, este ornamentat cu trei butoni, dispuşi simetric pe bordura rotunjită
şi ornamentată de jur împrejur cu profilaturi canelate. Brîul care delimitează discul
de bordură se prelungeşte pînă la extremitatea ciocului, mărginind canalul care face
legătura între disc şi orificiul de inserţie a fitilului. în partea inferioară a bazinului,
12 - Acta Musei Napocensis
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de mijloc circulară este adînci tă ş i încadrată de două cercuri concentrice
profilate (fig. 11/4);
- opaiţ de culoare sură, cu toarta s up raînăl ţată în formă de cre astă şi ciocul
prelungit. Bordura discului circular plat, r otunjit, este orna ment at ă c u doi butoni.
Discul este d elimitat de un brîu reliefat, care, ca şi în cazul precedent, se prelungeşte pînă la cioc. Partea inferioară a bazinului este dreaptă (fig. 11/3);
- opaiţ de culoare r oşie - cărămizie, cu toartă supraînălţată în formă de cr eastă;
ciocul scurt. Discul circular, concav, e ornamentat cu o frunză st ili zată, avînd la
mijloc orificiul de alimentare. Bordura simplă este d el imi tată de di sc prin dou ă
cercuri concentrice reliefate (fig. 11/2).
O lespede de piatră , din gresie, lungă de 1,60 m, lată d e 1 m, groasă de circa
0,14 m, de formă p entagonală prelungită, la unul di n capete tăi ată în unghi ascuţi t,
acoperea groapa cu resturile de incineraţie.
Mormîntul nr. V II, în parte răvăşit; diametrul cercului de piatră , de aproximativ 3,80 m. Forma şi dimensiunile gropii din centru, greu sesizabile. Pe locul acesteia
s-a aflat cen u şă, cărbune şi oase calcinate. La fel, fragmentele a trei ulcioraşe, dou ă
din pastă fină cenuşie, unul din pastă roşie, precum ş i alte cîteva fragmente de vase
romane, o verigă din fier, un piron, aşchie de silex (fig. 14/4) şi o bucată de minereu
de fier (limoni tă).
în asociaţie cu obiectele de mai sus s-au descoperit şi cîteva fragmente de ceramică dacică din pastă dură lu crată cu mina (fig. 19).
M ormîntul V III, împrejmuire circ ulară de piatră, cu diametr ul de 5,20 m. Groapa
din centru, în formă de albie, orientată în aceeaşi direcţie est-vest. In ea mare cantitate de cărbune de lemn, cenuşă şi oase calcinate. S-a constatat încheietura din lemn

Fig. 14. Fragmente de silex. 1, morm. IV; 2, morm . XII;
3, morm. X; 4, morm. VII .
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Fig. 15 . Ulcioare fun erare.

carbonizat al unui colţ al rugului sau targa pe care a fost ruşezat şi incinerat mortul.
În mormînt s-au descoperit următoarele obiecte de inventar: trei ulcioraşe fragmentare, de culoare cenuşie şi fragment din fundul unui al patrulea ulcior, de culoare
roşie (toate la capătul de vest al gropii); diferite fragmente de vase, fragmentele a
două opaiţe, două fibule, un obiect ornamental din argint, o monedă imp e rială romană de bronz, distrusă de foc, indeterminabilă, şi mai multe fragmente de piroane.
Unul din opaiţe (fi g. 12/ 2), de culoare sură fină, cu pereţii subţiri, slab ars, cu
cioc scurt, bazin mare şi toartă supraînălţată în formă de creastă, are pe discul
circular, puţin concav, limitat de un cordon adîncit, o reprezentare reliefată. Deşi
păstrat numai parţial, se observă o persoană nudă, alergînd spre dreapta. În mîna
stîngă întinsă înainte pare a ţine un arc, iar în dreapta, dusă înapoi şi întoarsă de
la cot în jos, un mănunchi de săgeţi (?).
Opaiţul al doilea, de culoare roşie cărămizie, slab ars, cu toarta supraînălţată,
inelară, este păstrat cu totul fragmentar. Pe discul cu bordura discret împodobită
cu semiove, se observă urmele unei reprezentări reliefate, fără o identificare precisă . Partea inferioară a bazinului, plat, încadrat de două cercuri concentrice, nu
poartă nici la primul, nici la al doilea opaiţ, vreo ştampilă.
Cele două fibule, ambele de argint, sînt de tip roman, caracteristice secolelor
li- III; una în formă de inimă, alta cu spinarea lăţită, bifurcată, şi ornamentată cu
caneluri longitudinale şi transversale (fig. 8/1-2,4).
Obiectul ornamental (aplică) din argint, de formă ovală este împodobit cu mici
caneluri paralele. La mijloc, în faţă, în partea adîncită, poartă un şnur lăţit, de aur,
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împletit. Pe partea dorsală, mijlocul piesei, de jur împrejur, este umplut cu o pastă
compactă de culoare albă-cenuşie. Porţiunea de mijloc adîncită, pe care se află
m on tat şnurul de aur, este străb ătută de opt orificii aşezate simetric, servind la
aplicarea piesei, cu rost ornamental, pe o piesă vestimentară. Avînd în vedere structura ei, este puţin probabil ca în mijloc să fi avut montată o piatră preţioasă.
Groapa din mijlocul tumulului ş i la acest mormînt (ca şi la nr. V şi VI) era
acoperită cu o lespede de piatră (2,10 X 1,72 X 0,10 m), de fo rmă eliptică prelungită,
la unul din capete avînd o tăietură dreptunghiulară.
Mormintul nr. I X. Diametrul împrejmuirii circulare, formată d in do uă pînă la
trei rînduri de piatră suprapuse, este de 4,00 m. în groapa din mijloc, orientată estvest, cu dimen iunile 0,95 X 0,60 m, săpată tot în formă de albie, s-a găsit un strat
de cenuşă şi cărbune, oase calcinate şi cîteva resturi ceramice rudimentare lucrate
cu mîna (fig. 20). La fel, două gresii cu urme evidente de folosire şi o tăbliţă de
ardezie (fig. 13) de formă dreptunghiulară, 12 X 7,50 X 0,50 cm, cu marginile din
faţă şlefuite în formă de cadru. Pe ambele feţe obiectul este perfect neted. Poate
fi o plachetă pentru sfărîmat şi amestecat cosmetice sau preparate farmaceutice.
MormîntuL nr. X, dublu. Diametrul cercului de piatră, 6 m. Mormîntul a. Groapa
c u resturile de incineraţie (1,50X0,60 m) şi capacul (1 ,80X l,00 m), de ac eeaş i formă
penta gonală prelungită, sînt orienlate est-vest. Pe lingă oase calcinate (mai multe
decît în celelalte morminte), -au aflat un mare număr de piroane, cuie d e andale
(fig. 7/ 4), trei ulcioraşe cenuşii (fig. 15/1-2; 16/ 1), fragmente de vase romane şi de
ase primitive lucrate la mînă (fig. 20), precum şi o bucată d e minereu de fier.
Mormîntul b. Orientat în aceeaşi direcţie ca celelalte morminte. La marginea gropii
s-au constatat urmele unui postament format din mai multe rînduri de piatră, iar
alături de acesta o stelă funerară ruptă în două (2,60 X 1,18 X 0,20 m), foarte tocită,
pe care sînt reprezentate busturile a două femei (fig. 21). în interiorul gropii, răvă-

Fig. 16. Ulcioare funerare

şi

contur de

groapă sepu lcr a l ă
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Ceramică romană

din morminte .

şită ş i greu d e delimitat, a apărut ce nuşă şi căr bu ne, fragmente d e vase
ca nă cu toartă, ulcele , ulcioare etc., silex (fig. 14/ 3) ş i oase de an imal.

(fig. 18/ 1-2,4) ,

Mormîntul nr. XI, distrus în urma lucrăril or agricole. A fost sesizată nu m a i
groapa (1 ,30 X 0,45 m) cu unele resturi de in cineraţ i e : cenuşă, că rbune, oase calcinate, slabe resturi ceramice ş i două opaiţe, u nul de culoare ro ş i e ş i altul ce nuşiu,
amb ele cu ciocul scurt, toartă supraînălţată . O paiţ ul de culoare ce nu ş ie are pe bazin,
între cele două orificii de alimentare, reprezentată o acv il ă cu aripile desfăcute
(fig. 12/ 1) .
Mormîntul nr. XII, distrus. S-au sesizat urmele parţ i ale ale gropii, cu oase calcinate, cinci piroane , slabe resturi ceramice (fragm e nte de cană, de ulci că (fig. 18/5),
de ulcior şi blid), de fact ur ă romană, g ura unui flacon de sticlă, silex ş i frag mentele
unui vas primitiv, gros, din pastă impură, lucrat cu mîna (fig. 20).
Mormîntul nr. XIIJ, distrus complet; p e locul gropii de in c i ner aţi e oase calcin ate
ş i cîteva fra gmente de ceramică primitivă (fig. 20).
Mormîntul nr. XIV, distiys şi răvăşit în in terior. S-a păstrat. doar cercul de piatră ,
cu diametrul de 3,10 m. In groapa din interior, de circa 0,50 X 0,30 m, pe lîn gă
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Fig. 18.

Ceramică rom a nă

din morminte .

cen uşă şi oase calcinate, s-au aflat un opaiţ
tortiţă supraînălţată, fragmentele unui capac,

foarte simplu lucrat, cu ciocul scurt,
trei mărgele dintre care două cu urme
ase primitive, din pastă dură şi oase de animal

vidente de ardere, fragmente de
(fig. 20).
Mormintul nr. XV. Diametrul cercului de piatră, 4,60 m. Groapa în formă de
albie (1 ,60 X 0,70 m) şi lespedea de deasupra (1 ,80 X 1,00 m), orientate est-vest. în
in teriorul gropii, oase calcinate, piroane şi cuţit (fig. 7/ 1,8), aşchii de cremene, ulcior.
resturi ceramice (fig. 18/3), fragmentele un ui opaiţ de culoare roşie şi un opaiţ de
culoare cenuşie (fig. 12/2), identic întru totul cu cel descris la mormîntul nr. VIII,
a în d reprezentat pe bazin un personaj nud alergînd spre dreapta. Şi în acest mor~
mint s-a găsit o bu cată de minereu de fier.
Mormintul nr. XV I, distrus. Au putut fi recoltate cîteva fragmente de ceramică
romană şi parte din fundul unui vas din pastă dură lucrat cu mîna (fig. 20).
Mormintul nr. XVJI, distrus. Din inventar s-a ridicat o lamă de cuţit, piron, arcul
unei fibule din bronz şi trei ulcioraşe cenuşii sparte (fig. 7/3,5; 8/3).

S-au descoperit, aşadar , în necropola de la Cinciş 17 morminte. După
cum s-a văzut, exceptînd un singur caz, mormîntul cu sarcofag de cără
mizi din interiorul incintei cu zid de piatră (morm. nr. I), forma exterioară
a mormintelor era rotundă , toate fiind împrejmuite la exterior cu un cerc
de piatră locală informă , dintr-un singur rînd sau din două pînă în trei
rînduri de piatră suprapuse. Pietrele nu erau legate între ele prin vreun
liant, mortar sau pămînt. Nu încape îndoială că mormintele de la Cinciş.
erau morminte tumulare. Situaţia actuală a terenului, arat şi nivelat în
cursul lucrărilor agricole de veacuri, nu mai prezintă movila de pămînt.
ce se ridica odinioară deasupra orizontalei terenului 19•
E un fenomen logic de degradare, care la tumulii de la Zlatna şi Caşolţ, de·
(O. Floca, Sistemele de înmormîntare, p. 91-105; M. Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Arpaşul de Sus, în Materiale, IV, 1957, p. 114-154), sau la alte necropole, nu s-a produs, sau dacă s-a produs, nivelarea s-a făcut numai parţial. Teri19

pildă
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Pentru forma tumulară a mormintelor de la Cinciş pledează şi cercul
de piatră ce înconjoară fiecare mormînt. Ca şi la cele de la Zlatna, de
exemplu, cercul de piatră avea rostul (se impunea chiar) să susţină la
bază şi să ferească de resfirare movila clădită deasupra gropilor funerare.
Forma tumulară a mormintelor rezultă nu numai din prezenţa cercului
de piatră, ci şi din faptul că gura gropilor cinerare, fiind aproape de nivelul antic al solului, impunea ridicarea deasupra lor, în limitele îngrădi
turii de piatră, a unei movile de pămînt.
Forma tuturor tumulilor era, după cum arată inelul de piatră din jurul
lor, circulară sau foarte uşor ovală. Diametrul îngrăditurii de piatră, deci
a movilei la bază, variază. Socotim că dimensiunile acestora erau în funcţie de vîrsta celor decedaţi, adulţi sau copii, de faptul dacă cuprindea una
sau mai multe persoane, eventual şi de situaţia socială a acestora.
In general, mormintele adăpostesc cîte o singură persoană, într-un singur caz avem o înmormîntare dublă, morm. nr. X, două femei. Acest mormînt mai prezintă şi o altă caracteristică. Este singurul, din cele periferice,
care avea pusă pe un soclu o stelă funerară, reprezentînd bustul a două
femei. Monumentul, foarte deteriorat, nu mai poartă nici o urmă din inscripţia care se afla, cu toată siguranţa, după obicei, sub cele două busturi.
Celelalte morminte prin nimic nu erau marcate la suprafaţă, înafara
movilei de pămînt şi a cercului de piatră înconjurător.
Toate mormintele sînt orientate după o anumită regulă - cu axul longitudinal al gropii din interior pe direcţia est-vest. In cadrul cimitirului
mormintele nu sînt dispuse, unele faţă de altele, într-o ordine oarecare ..
La toate mormintele care au putut fi observate mai de aproape, se
constată în partea aproximativ de mijloc a fiecărui turnul, la adîncimea
de 0,20-0,30 m de orizontala actuală a terenului, cîte o groapă sepulcrală
în formă de albie, de dimensiuni diferite (fig. 16/2) 20 • Gropile arse pe
margini prezintă o crustă roşie-cărămizie, sau neagră, de 2-3 cm, conturînd în unele cazuri clar forma şi dimensiunile adînciturii alveolare.
Crusta de pămînt ars este dovada sigură că morţii au fost incineraţi pe
un rug de lemn - la mormîntul nr. VIII s-au aflat resturi evidente din.
toriul în acele locuri fiind păşunat sau pădure, demantelarea tumulilor s-a produs
mai greu de agenţii naturali, iar mina omului neintervenind, şi-au păstrat nealterată forma originală. Imprejmuirea de piatră, de tradiţie greco-romană, e preluată
de daci şi folosită în epoca romană.
20
Spre deosebire de acestea, la mormintele explorate în regiunea auriferă a Munţilor Apuseni, la Zlatna de pildă, groapa avea forma rectangulară, cu pereţii drepţi
prec!s tăiaţi, la unele observîndu-se chiar şi ridicătura destinată aşezării capului
celui mort, aşa cum se obişnuieşte în sarcofagele de piatră (O. Floca, Cercetări
<;rheologice î~ munţii ~latnei, p. 160-173; Idem, Sistemele de înmormîntare, p. 93),
m alte cazun groapa dm tumuli este rotundă; de formă şi dimensiuni diferite.
Gropi ovale, cu inventar de incineraţie asemănătoare cu cele de la Cincis aflăm
la Moreşti, K. Horedt, Şantierul Moreşti, în SCIV, IV, 1953, p. 284, fig. ti' şi VI,.
nr. 3-4, 1955, pl. V; la Apulum: M. Macrea, D. Frotase, în Materiale V 1959
p. 439-450.

'
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rug - deasupra gropilor în care s-au aflat şi resturile de ardere, care nu
au fost aduse de la un rug aprins în altă parte. E de observat î nsă că
dimensiunile gropilor sînt prea mici pentru a corespunde unor vetre funerare. Rugul ridicat deasupra lor depă şe a dimensiunile gropilor. Dar la
Cinciş , şi în cazul constatărilor de la mormintele cercetate, de exemplu,
la Alba Iulia, nu s-au aflat înafara limitelor gropilor de mormînt urme
ale stratului funerar, acesta fiind prezent exclusiv în groapa sepulcrală
propriu-zisă , clar delimitată prin pămîntul înroşit de pe margine. Fenomenul se explică prin faptul că groapa servea drept centru al focarului
rugului, iar puţinele resturi ale arderii, care depăşeau dimensiunile gropii,
erau adunate la sfîrşitul arderii şi aruncate în aceasta, nemaigăsindu-se
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în afara ei decît răzleţe şi slabe
urme de ardere (cărbune, cenuşă etc.) 21•
Cantitatea de cărbune şi cenuşă în gropi este apreciabilă.
Nu acelaşi lucru îl constatăm în
ce priveşte oasele calcinate, care
apar sporadic în cantităţi mici.
După cum s-a văzut la descrierea fiecărui mormînt în parte,
gropile din centrul tumulului
cuprindeau variate materiale
arheologice: cenuşă şi cărbune,
urme de oase calcinate vase întregi sau fragmente (vase de
ofrande ulcioare funerare ulcele, blide etc.), opaiţe , podoabe
corporale şi accesorii vestimentare (fibule cătărămi , inel de
aur cu gemă) şi alte obiecte de
metal (cuţite pumnal, piroane
ş.a.), monede etc.
La mormintele V, VI, VIII, X ,
XV în interiorul cercului de
piatră s-a descoperit şi cîte o
lespede mare de formă prelungită , ~ezată deasupra gropilor
cu resturile de incineraţie şi in,-..,- - - -- ventar funerar. Avînd rostul să
Fig. 21 . Stelă funerară (morm . X).
acopere gropile, ele depăşesc ,
întotdeauna, cu ceva, dimensiun ile gropii pentru care erau destinate. Socotim că toate gropile au avut
deasupra asemenea lespezi de piatră, dar cele mai multe s-au pierdut în
cursul tim pului.
înzestrarea mormintelor cu cercurile de piatră de la baza tumulului,
acoperirea gropilor cu plăci de pi1atră , nu era o problemă, materiiialul
aflindu-se chiar pe loc.
Numeroasele piroane, cu urme de foc, provin, fără îndoială, de la rugu]
şi mai ales de la targa mortuară.
Ritul de înmormîntare întîlnit în necropola de la Cinciş este, aşadar,
incinerarea; formă sepulcrală general răspîndită la daco-geţi în epoca
1

21 De fapt, în cadrul ritului de înmormîntare al dacilor din epoca romană, sînt
cunoscute două variante: morminte tumulare cu incineraţie pe loc şi morminte cu
urne (lstRom, I, p. 392 ; D. Frotase, La ipermanence des Daces en Dacie romaine,
p. 205-207).
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fierului, perpetuată de această populaţie şi sub romani, pma tîrziu în
veacurile III-IV e.n., în sistemul de înmormîntare şi în practicile rituale
putîndu-se urmări multă vreme păstrarea tradiţiilor proprii 22 .
Cum s-a menţionat mai sus, arderea morţilor s-a făcut pe un rug de
lemn pe locul unde s-a ridicat apoi movila. Resturile funerare adunate,
au fost aşezate în groapa de la mijlocul movilei. In nici un caz nu s-a
constatat că ele ar fi fost puse în urne sau în casete de piatră. Cele cîteva
obiecte aflate incidental înafara gropilor se datorează răvăşirii conţinu
tului mormintelor. De felul cum erau amenajate locurile de ardere, cu
rugurile respective, cu greu ne putem face o imagine exactă. Fără îndoială
că resturile de lemn carbonizat din morm. VIII, ce se îmbinau în unghi
drept, provin de la rugul de ardere sau, mai exact, de la targa cu care se
aşeza mortul pe rug.
Cantitatea redusă de oase calcinate, aflate în stratul funerar, demonstrează că arderea cadavrelor se făcea pînă la nimicirea aproape totală.
Urmele de trecere prin foc, observate pe unele din obiectele vestimentare, demonstrează că morţii erau arşi îmbrăcaţi cu lucrurile ce le aparţineau. Unele din obiectele ceramice însă, ca ulcioarele, opaiţele etc., nu
prezintă urme de foc, semn că după terminarea incinerării, pe vatra funerară s-au aşezat asemenea vase de cult pentru ofrande în cinstea celor
morţi, legate de obiceiurile proprii, tradiţionale. Aceeaşi explicaţie o poate
avea şi prezenţa în unele gropi a oaselor de animal sau a unor cioburi de
vase sparte ritual. O precizare mai sigură a datinilor funerare practicate
nu se poate face, întrucît nivelul tuturor mormintelor de deasupra gropilor cu conţinutul resturilor incinerării a fost mişcat, în urma lucrărilor
agricole.
Amănuntele şi caracteristicile ritului funerar şi ale obiectelor de inventar din mormintele necropolei de la Cinciş situează această descoperire
alături de celelalte necropole din epoca romană cunoscute pînă în prezent pe teritoriul Daciei. Ea ilustrează o variantă a ritului incineraţiei,
cunoscut la daci încă din a doua vîrstă a fierului, păstrat şi practicat,
apoi, ca formă tradiţională de cult funerar şi după ocuparea Daciei de
către romani23_
După cum s-a văzut, în general, mormintele de la Cinciş au un inventar
funerar sărac. Cuprinde în primul rînd obiecte de factură romană, ce se
încadrează în sec. II-III e.n., epoca dominaţiei romane în Dacia. Ceramica formează categoria cea mai bogată a acestui inventar. Ea cuprinde
produse de factură provincială; elemente de terra sigillata lipsesc.
Numeroasele ulcioare funerare, de obicei cenuşii şi mai rar de culoare
roşie, multe aflate întregi şi fără urme de ardere, aşezate de regulă la
22

D. Protase, Considerations sur les rites funeraires des Daces, în Dacia, N.S.,
VI, 1962, p. 173-197.
23
C. Daicoviciu, Problema continuităţii în Dacia, p. 222-233; M. Macrea Les
Daces â l'epoque romaine, p. 205-220.
'
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capul mortului, în partea de vest a gropii, toate cu gura circulară (şi nu
trilobată), se clasează cronologic în sec. II e.n. 2".
Numeroasele opaiţe, aflate întregi sau sparte, la fel, nu trădează urme
de foc. Lipsite de stampila cu numele fabricantului, unele din ele poartă
pe disc diferite reprezentări figurative. Cîteva (fig. 11/3-4), cu grijă
modelate, bine arse, fără toartă, din pastă omogenă de culoare cărămiziu
deschisă, aparţinînd tipului „Firmalampen mit Kanal", de răspîndire largă
în imperiul roman, sînt obiecte de import.
Opaiţele ca cele din morm. VIII şi XV (fig. 12/2) din argilă fină, de
culoare cenuşie, foarte slab arse, prevăzute cu tortiţă, în partea de sus cu
urme de spoială cu vopsea cu terra nigra, sînt imitaţii locale. Ambele
piese, identice intru totul, au pe disc după cum s-a arătat, aceeaşi reprezentare figurată - un personaj nud cu arc şi mănunchi de săgeţi.
Alături de obiectele şi ceramica obişnuită romană, în nouă morminte·
s-a aflat în asociaţie cu aceasta şi ceramică neagră, primitivă, de factură
dacică, lucrată cu mina, fără roata olarului (fig. 19, 20). E o ceramică
simplă ca formă şi ornamentaţie. Pasta conţine nisip şi pietricele, însuşire·
care, în general, caracterizează ceramica dacică din epoca romană 25 • Unele
fragmente poartă pe ele cunoscutul brîu alveolar dacic, linia ondulată etc. 2f
Ca şi în al te descoperiri arheologice din Dacia romană, şi în necropola
de la Cinciş ceramica dacică mai fină, lucrată la roată, de tip Latene
tirziu, caracteristică societăţii dacice dinaintea ocupaţiei romane, dar contemporană cu cea grosolană lucrată cu mina, lipseşte:! 7 •
Prezenţa ceramicii de tradiţie locală, specifică culturii dacilor în uneleaşezări civile (Micia, Vărădia ş.a.):!8, castre (Breţcu, Rişnov etc.)w, sau în
necropole romane, este indiciul sigur şi un element arheologic frecvent,
care confirmă persistenţa elementului băştinaş dac sub stăpînirea romană
în Dacia, legătura populaţiei autohtone cu lumea romană şi folosirea acestei populaţii la anumite munci, în economia provinciei. Desigur că opera
de colonizare a Daciei cu acele elemente aduse ,, ... ex toto orbe Romano
- ad agros et urbes colendas", a avut, în primul rînd, motive economice:
colonizarea unor elemente străine (uneori specializate în anumite munci,
cum au fost de pildă, Pirustae şi Baridustae 30 aduşi din Dalmaţia pentru
exploatarea şi organizarea minelor aurifere din Munţii Apuseni), care, ală
turi de populaţia băştinaşă a daco-geţilor aveau să contribuie la exploa~,, O. Floca, Sistemele de inmormintare, p. 78.
r, Vezi M. Macrea, Les Daces ci l'epoque romaine, fig. 6, 7 şi 8; C. Daicoviciu,.
Problema continuităţii în Dacia, pl. I, fig. 1, 2, 3 şi 4; D. Protase, Cimitirul de la
Soporul de Cîmpie, în OmD., p. 457, fig.2.

'.!li Păstrarea, în general, fragmentară a ceramicii din necropolă se datorează desigur, pe lingă condiţiile de teren improprii conservării ei, şi unor datini de rit
funerar.
27
Vezi si D. Protase, în ProblMuz., 1960, p. 292-293.
28
'
lstRom.,
I, p. 391-393.
_z., D. Popescu, Materiale, II, 1956, p. 159 şi urm.
3
C. Daicoviciu, TransAnt., p. 134; ,,Castella Dalmatarum" în Dacia (Un aspect
al colonizării şi romanizării provinciei Dacia), în Apulum, IV, 1961, p. 52.
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tarea bogăţiilor variate ale pămîntului dacic, inclusiv zăcămintele fieroase.
Dacii aveau o veche tradiţie în minerit. Se înţelege de la sine că ocupanţii au folosit priceperea autohtonilor în exploatarea zăcămintelor şi
prelucrarea acestora, aur, argint, aramă, fier ş.a. Acad. prof. C. Daicoviciu,
referindu-se la Tacitus, Agricola, cap. XXXI, arată că acolo unde sînt
mine de exploatat, băştinaşii erau cruţaţi (Dacia II, N.S. p. 265, nota 38).
Dovezile istorice, texte epigrafice, table cerate etc., ne vorbesc însă
mai mult de organizarea exploatărilor, de arendaşii şi controlorii minelor
(conductores ferrariarum la minele de fier din munţii Poiana Ruscă; Pirustae et Baridustae, la exploatările aurifere din Munţii Apuseni etcV 1•
între care aflăm numerosi străini. Aceste documente nu fac amintirea
autohtonilor în muncile de exploatarea minelor:12• Pentru aceasta ne stă
însă la dispoziţie un alt material arheologic, în primul rînd necropolele
din timpul stăpînirii romane din vecinătatea exploatărilor miniere: Zlatna
(Ampelum), Teliuc, Cinciş etc.
Inventarele mormintelor, ritul înmormîntării cu practicarea incinerării
şi caracteristicile ritului funerar, concepţiile în ce priveşte cultul morţilor ş.a. aruncă adesea şi convingător lumină asupra apartenenţei etnice
a lucrătorilor de la acele mine şi ajută la stabilirea identităţii lor. Importanţa descoperirii de la Cinciş, îndeosebi a cimitirului, constă tocmai
în sesizarea aici a populaţiei autohtone dacice, rămasă pe teritoriul Daciei
sub dominaţia romană şi a folosirii acestei populaţii la lucrările de extragerea zăcămintelor fieroase de pe versantul de est al munţilor Poiana
Rusca.
Pentru caracterul etnic dacic al cimitirului pledează aşadar. atît ritul
tradiţional al incinerării şi tipul de turnul, cît şi alte elemente de cultură
materială de tradiţie dacică, mai ales ceramica lucrată cu mina, caracteristică acestei societăţi.
Un puternic argument pentru stabilirea ocupaţiei celor înmormînta\i
în necropola de la Cinciş este prezenţa în mai multe gropi de mormînt,
alături de celelalte obiecte de inventar funerar, şi a unor bucăţi de minereu de fier (limonită), puse special în mormînt, ca indiciu al ocupaţiei
acestora33.
Prin proporţiile lui, 17 morminte 34, cimitirul de la Cinciş, din apropierea villei rustica descoperite, depăşeşte cadrul unui cimitir familial, legat
numai de nevoile de înmormîntare ale stăpînului locuinţei din vecinătate.
Necropola dezgropată la Cinciş este de atribuit unei colectivităţi care
trece de cadrul strîmt al unei simple familii izolate. Situat şi dat la iveală
31
V. Christescu, op. cit., p. 31-35; C. Daicoviciu, TransAnt., p. 134-135; IstRom.,
I, p. 401-403.
32
C. Daicoviciu, ,,Castella Dalmatarum" în Dacia, p. 57
33
Analiza chimică, efect~ată de Serviciul laborator · al Combinatului Siderurgic
Hunedoara, asupra unora dmtre eşantioanele de minereu găsite în morminte arată
ţinînd seama de conţinutul în mangan al minereului, că provin din zăcă~intel~
din apropiere, de la Teliuc.
34
I~ i:ces~ număr ~u intră totalul mormintelor, căci pe lingă cele dezgropate
prin sapatun arheologice, au mai existat şi altele distruse aproape fără urmă.
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în regiunea exploatărilor mm1ere din munţii Poiana Rusca, e de atribuit
unei populaţii legată de exploatarea minelor de fier din regiune. Exponentul acestei colectivităţi, arendaş sau proprietar al minelor şi stăpîn al
sclavilor şi al populaţiei aservite, nu era altul decît proprietarul villei şi
al terenului din jurul ei 35 • El putea fi un roman sau, mai de grabă, un
romanizat, a cărui fizionomie social-culturală se desprinde şi din folosirea
formelor de civilizaţie romană în sistemul de construcţie a casei de locuit ca şi în construcţiile funerare. Zidurile villei ca şi cele ale mausoleului sînt de tip roman, ca şi inventarul obiectelor mărunte. Acelaşi caracter roman provincial îl poartă şi cele două statui din faţa construcţiei
funerare sau sarcofagul clădit din cărămidă. In mijlocul acestor vestigii,
caracteristic romane, îşi au loc însă şi unele forme autohtone. ritul înmormintării. prezenţa tumulului cu groapa sepulcrală de incineraţie, împrejmuirea din jurul movilei de pămînt, ceramica de factură dacică etc.
Chiar dacă sub raport etnic proprietarul casei de locuit avea aceeaşi
apartenenţă ca şi restul populaţiei. el se deosebeşte. totuşi, prin starea lui
socială şi prin adoptarea mai largă a felului de viaţă a ocupanţilor romani.
El este proprietarul villei, iar în cimitir ocupă un loc aparte. Construcţia
funerară. un mausoleu familial. separată de restul mormintelor, construit
special, inventarul bogat al mormintelor (din care nu lipsesc nici unele
obiecte de podoabă din argint şi aur), reprezentarea în marmură a unora
din cei îngropaţi aici etc., denotă poziţia materială şi socială superioară
a stăpînului, faţă de mormintele sărăcăcioase ale celor de la periferie.
Ca datare, descoperirea arheologică de la Cinciş aparţine epocii dominaţiei romane în Dacia. sec. II-III e.n. Inventarul mormintelor ceramica provincială romană, monedele, obiectele de podoabă, opaiţele, tehnica de construcţie a zidurilor, statuile funerare descoperite etc. - denotă
această încadrare cronologică, fără a putea preciza însă mai de aproape
cele două limite cronologice ale cimitirului, începutul şi sfîrşitul lui.
OCT. FLOCA-M. V ALEA

:15 De o aşezare omenească închegată la Cinciş nu este vorba. Lucrătorii de la
mine îşi duceau viaţa în construcţii de lemn, în barăci, la periferia teritoriului de
locuire al stăpînului, în locuinţe care au pierit cu timpul. Afirmaţia este susţinută,
nu numai prin obiceiul general de a instala lucrătorii agricoli sau minieri în aprop_ierea cîmpului de muncă sau a villei rustica, ci şi de înregistrarea pe teren, la
circa 80 m de casa de locuit a stăpînului, şi nu mai departe de 60 m de necropolă,
a unor urme arheologice, care puteau proveni de la locuinţele lucrătorilor înmormîntaţi în cimitirul din vecinătate.
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EINE VILLA RUSTICA UND IHR DAKISCH ROMISCHER FRIEDHOF IN CINCIŞ
(Zusammenfassung)
Die im Sommer 1961 und 1962 in Cinciş, Region Hunedoara, im metallreichen
Gebiet des Poiana Rusca-Gebirges, durchgefi.ihrten Grabungen brachten neue Aufschlusse i.iber die einheimische dakische Bevi:ilkerung in der Zeit der ri:imischen
Besetzung, i.iber ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz und
ergănzten ausserdem die spărlichen Hinweise, die i.iber den Abbau von Eisenerzen
im ri:imischen Dazien vorliegen.
In Cinciş wurde eine villa rustica und ein zur villa gehi:irender Friedhof untersucht. Das Bauwerk hat eine rechteckige Form und ist in opus incertum errichtet
(Abb. 2). Es misst aussen 15,5 X 22,70 m und besteht aus fi.inf Răumen. Das in der
Năhe der Eisenerzlager befindliche Gebăude mit dem dazu gehi:irenden Friedhof
diente vermutlich einem in der Bergbauverwaltung tătigen Beamten oder einem
Păchter als Wohnung.
Interessanter und wichtiger in archăologischer und geschichtlicher Hinsicht ist
der in der Năhe gelegene Friedhof (Abb. 6). Es wurde eine Grabanlage mit
rechteckigen Grundmauern (Abb. 6) freigelegt, die aussen 10,80 X 9,25 m misst
und aus zwei Răumen besteht: einem Vorraum, der von einer in opus incertum
errichteten und mit Mi:irtel verbundenen Steinmauer umgeben ist (Abb. 6 a) und
dahinter ein gri:isserer Raum, den eine schwăchere mit Lehm verbundene Mauer
umgibt (Abb. 6 b). Im Inneren dieser Grabanlage befanden sich vier Grăber, eine~
davon ein Ziegelgrab und rings um dieses weitere 13 Grăber.
Die Grăber sind hi.igelfi:irmig und von einem runden Steinkranz umgeben, der
den Erdhi.igel begrenzte und sti.itzte.
Bei den Grăbern, die besser beobachtet werden konnten, befinden sich an der
Basis und etwa in der Mitte des Hi.igels muldenfi:irmige Grabgruben von wechselnder
Gri:isse. Ihre Rănder sind in einer Stărke von 2-3 cm ri:itlich - ziegelrot bis schwarz
gebrannt und zeigen, dass der Leichnam auf einem Scheiterhaufen i.iber der Grubta
verbrannt wurde (bei einem der Grăber sind klare Reste des Scheiterhaufens erhalten
geblieben). In den Grabgruben fanden sich Brandreste: Asche, verbrannte Knochen,
Trachtenteile aus Metal! und Gegenstănde des Grabbrauches (Gefăssbeigaben, Tonlampen, Fibeln, Schnallen, ein Goldring mit Gemme, Mi.inzen u.s.w., alle von
ri:imischer Machart). Ausser der i.iblichen ri:imischen Keramik wurde in einigen
Grăbern zusammen mit dieser auch grobe Tonware dakischer Machart gefunden, die
mit der Hand gearbeitet ist und ihre kennzeichnende Form und Verzierung zeig1
(Abb. 19, 20).
Fi.ir den ethnischen Charakter des Friedhofes sprechen der i.iberlieferte
Grabbrauch, der Typus des Hi.igelgrabes wie auch einige andere Elemente der
materiellen Kultur dakischer Dberlieferung, vor allem die Keramik. Die Ergebnisse
der Untersuchungen von Cinciş sind von allem durch die Tatsache bemerkenswert,
dass es hier mi:iglich war die auf dem Gebiete der Provinz verbliebene dakische
Bevi:ilkerung zu erfassen, die hier bei Arbeiten fi.ir den Abbau und die Verhi.ittung
von Eisenerz beschăftigt wurde.
Der Eigenti.imer der Villa war zugleich Păchter der Eisenminen, Herr der
Sklaven und der unterworfenen Bevi:ilkerung auf dem umliegenden Gebiet. Er ki:innte
ein Homer oder ein romanisierter Einheimischer gewesen sein, der sich durch seine
sozi.3:l: Stellung von der i.ibrigen Bevi:ilkerung unterschied. Die Grabanlage, ein
Fam1henmausoleum, das von den i.ibrigen Grăbern getrennt, gesondert errichtet
wurde, die reichen Grabbeigaben innerhalb der Umfriedigung (unter denen auch
Gold- und Silbergegenstănde vertreten sind), die Darstellung der Bestatteten in
Marmorreliefs belegen die hi:ihere soziale und bessere materielle Stellung des Herrn
gegeni.iber den i.ibrigen Bewohnern.
13 -- Acta Musei Napocensis
https://biblioteca-digitala.ro
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MONUMENTE SCULPTURALE DIN DACIA ROMANĂ
lN LEGĂTURĂ CU CULTUL LUI LIBER PATER*

Este cunoscut faptul că în imperiul roman cultul lui Liber Pater, zeu de
origine străveche italică, asimilat cu divinitatea elină Dionysos - Bacchus1,
s-a bucurat de o largă răspîndire în rîndul populaţiei civile şi al soldaţilor.
Această

popularitate se explică prin marea dezvoltare a viticulturii, care
în secolele 1-11 e.n. devine o ramură agricolă principală în Italia şi în
aproape toate provinciile 2, prin reînvierea tradiţiilor elenistice, în special
în timpul lui Hadrian, şi prin amploarea pe care o iau cultele esoterice,
între care cultul lui Liber - Dionysos ocupă un loc însemnat3• Impăraţi
ca Hadrian4, Septimius Sever5, Caracalla6 şi HeliogabaF au acordat o mare
importanţă acestei divinităţi.
Cultul lui Liber, zeul protector al viţei de vie, a cuprins toate provinciile imperiului roman, dar atenţie deosebită i s-a dat în Africa8 şi în
regiunile dunărene: Pannonia, Dalmaţia, Thracia, Moesia şi Dacia 9•
In Dacia marea popularitate a cultului zeului Liber, singur sau împreună
cu perechea sa divină Libera, este atestată de faptul că dedicaţii către
Liber sau Liber şi Libera se cunosc peste tot în această provincie, nu
numai în zonele agricole şi viticole, pe teritoriile oraşelor şi ale satelor 10 ,
ci şi în localităţile de staţionare ale trupelor romane 11, în regiunea auri* Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre profesorilor M. Macrea şi
A. Bodor pentru îndrumările preţioase ce ni le-au dat la întocmirea acestei lucrări.
1
Roscher, LexMyth, II. col. 2021 sqq; A. Bruhl, Liber pater. Origine et expansion
du culte dionysiaque a Rome et dans le monde romain, Paris, 1953, p. 30 sqq.
2
A. Bodor, Der Liber- und Libera-Kult. Ein Beitrag zur Fortdauer der bodenstiindigen Bevălkerung im romerzeitlichen Dazien, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 21!5.
3 A. Bruhl, op. cit., p. 165 sqq.
4

Ibidem, p. 187.
Ibidem, p. 167, 191.
6
Dio Cassius, Historia Romana, LXXVII, 7, 4.
7
HistAug, Vita Antonini Heliogabali XXVIII 1-2.
8 A. Bruhl, op. cit., p. 223 sqq.
'
'
9 Ibidem, p. 213 sqq.
10
A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 221 cu nota 73.
11
A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 221 şi notele referitoare la inscripţii
5

atestînd militari.
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feră

a Munţilor Apuseni la Alburnus Maior 12 şi Ampelum 13 sau în aşeză
rile cu băi curative ca Germisara 14 şi Salinae 15 •
în paginile care urmează publicăm 10 noi monumente figurate din
Dacia romană care sînt în strînsă legătură cu adorarea lui Liber şi
Libera 16.
I. Tăbliţă votivă cu relief şi inscripţie, din marmură albă (fig. 1), descoperită în vara anului.1964 pe teritoriul oraşului Turda, cu prilejul lucră
rilor pentru construirea unui nou traseu al şoselei naţionale Cluj-Sibiu,
în zona străzii Cheii, la oarecare depărtare de Arieş, la piciorul pantei de
est a Dealului Zînelor, situat la sud de Dealul Cetăţii, pe care se afla
castrul legiunii V Macedonica. Descoperirea a fost făcută într-o fîşie lungă
de cca 300 m (atît este distanţa noului traseu al şoselei în zona respectivă) şi lată de 10 m (cit este lăţimea noului traseu), la 1,60 m adîncime17, în imediata apropiere a unei construcţii cu absidă, în jurul căreia
au ieşit la iveală şi mai multe capace de sarcofage, unele întregi, altele
fragmentare, precum şi un altar anepigraf.
Piesa are dimensiuni relativ mici: 23,7X24,5X3,5 cm. Reprezentările
în relief sînt încadrate într-un chenar simplu cu partea superioară arcuită,
lată de 2,5 cm şi cea inferioară dreaptă, lată de 3,5 cm, ambele păstrînd
urmele inscripţiei. Tăbliţa are partea din spate nelucrată, originar ea fiind
destinată a fi încastrată în perete. Relieful se află într-o stare bună de
conservare. identificarea personajelor putîndu-se face cu uşurinţă. Din
păcate însă inscripţia este aproape complet ştearsă.
Mijlocul scenei sculptate este destinat ca de obicei divinităţilor principale ale cultului. In partea dreaptă este Liber, înfăţişat tînăr, în picioare.
Cu braţul stîng, îndoit, se sprijină de obişnuitul thyrsos 18 , centrul de greutate fiind astfel plasat pe piciorul drept, ceea ce face ca şoldul drept să fie
uşor arcuit şi piciorul stîng relaxat. Este una din atitudinile clasice în care
este înfăţişat Liber - Dionysos 19 . Braţul drept este îndoit, cu mina se
sprijină pe umărul stîng al Liberei. Faţa zeului este uşor deteriorată. Capul
este acoperit cu păr buclat ce cade pe umeri în două şuviţe. O nebridă 20
din piele de panteră coborînd de pe umărul stîng şi lăsînd descoperit pe
cel drept, îi îmbracă parţial pieptul şi pîntecele, coada animalului atîrnînd
12
t:I

14

15
16

CIL, III, 1261, î826.
CIL, III, 1303.
CIL, III, 12572.
C. Daicoviciu, în A/SC, I, :!, 1928-1932, p. 61-62.

Am cuprins

şi

o reprezentare a zeului Pan

şi

una a lui Silenus, deoarece ei sînt

participanţi nelipsiţi la cortegiul bacchic.
17 Lucrările de construire a noului traseu

au fost permanent supravegheate de un
colectiv de arheologi compus din I. Mitrofan, C. Pop de la Muzeul de Istorie din
Cluj şi Z. Milea, M. Pop de la Muzeul raional din Turda.
18 DA, V, p. 287.
19 Pentru atitudinile clasice ale lui Dionysos vezi LexMyth, I, col. 1141-1142.
20 DA, IV, p. 40.
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F ig. I. T ăbliţă votivă d e la Turda.

de-a lungul coapsei drepte . În picioare poartă o încălţăminte cu carîmbul
înalt şi răsfrînt21 .
În dreapta lui Liber se află perechea divină a acestuia, zeiţa Libera,
seminudă, tot în picioare, dar sprijinindu-se pe piciorul stîng. Nasul zeiţei
este rupt. Are capul acoperit cu păr lung, ondulat, pieptănat cu cărare la
mijloc. Un veşmînt, o palla22 , care coboară pînă aproape de glezne, îi înfăşoară numai partea inferioară a corpului, bustul şi coapsa stîngă rămî
nînd goale. Acest veşmînt este adus pe la spate şi peste cap în chip de
văl. Cu braţul stîng îndoit la piept şi cel drept întins, deasupra pîntecelui, zeiţa ţine marginile bine distincte ale îmbrăcămintei. Este unicul relief
din Dacia în care Libera apare seminudă ş i poartă o singură piesă vestimentară. în celelalte reprezentări de pe teritoriul provinciei ea are chiton
dublu şi mantie, care îi acoperă corpul de la gît pînă la pămînt 23 • Se pare
că modul de îmbrăcare a zeiţei ar permite identificarea divinităţii eline
21 Pentru analogii vezi A. Domaszewski, Die Religion des rămischen Heeres, Trier,
1895, pl. III, fig. 4; Gr. Tocilescu, Fouilles et recherches archeologiques en Roumanie,
Bucureşti, 1900, fig . 103; D. M. Teodorescu , în BCMI, VIII, 1915, fig. 37; C. Daicovi ciu
în A/SC, I, 1, 1928-1932, fig . 10.
·
'
22 DA, IV, p. 285.
23
Vezi A. Buday, în DolgCluj, VII, 1916, fig. 7; C. Daicoviciu, în AISC, I, 1,
1928-1932, fig. 7-9.
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ce se ascunde sub înfăţişarea romană a Liberei. Pe monumentele din
Dacia unde ea apare complet îmbrăcată se presupune că ar fi vorba de
Hecate2", adorată în această provincie sub numele de Triformis Libera'.!.~,,
iar pe tăbliţa votivă de la Turda, unde perechea divină a lui Liber este
reprezentată aproape goală, ar fi să recunoaştem mai degrabă pe Ariadna 26 ,
legată mitologic de Dionysos, iar în Italia identificată cu Libera şi devenită partenera lui 2i.
Jos între cele două divinităţi se află pantera, pe pîntece, cu picioarele
dinainte întinse, cu capul întors spre zeu.
Grupul central constituit din Liber şi Libera este înconjurat de nelipsiţii participanţi la cortegiul dionysiac, reprezentaţi în proporţii reduse.
Jos în partea dreaptă a reliefului, un satir tînăr complet nud, mergînd
spre dreapta. dar cu capul întors către Liber, poartă pe umeri o capră
pentru jertfă. Musculatura încordată a satirului, în special cea a picioru
lui stîng pe care el se sprijină. arată efortul ce îl face purtînd această
4

povară.

Jos în partea stingă a reliefului un Silen bătrîn şi bărbos cu bustul şi
pîntecele goale, îmbrăcat de la brîu în jos cu o palla, răsfrîntă şi înodată
în faţă pe şolduri, ale cărei capete atîrnă în jos, ţine cu ambele mîini
deasupra capului un coş sau o tipsie cu ofrande.
Deasupra lui, în partea stingă şi de sus a scenei, Pan cu barbă şi picioare caracteristice de ţap execută o mişcare vioaie de dans. Picioarele
sînt încrucişate, iar braţul drept este deasupra capului. In mina stingă
ţine toiagul încovoiat, pedum28 • Un vrej de viţă de vie din care se desprind
trei ciorchini de struguri, împodobeşte restul părţii superioare a reliefului.
Textul inscripţiei, aproape complet şters, consta din 2 rînduri, unul pe
rama de sus şi altul pe cea de jos a tăbliţei votive (fig. 1 a). înălţimea
literelor variază între 1-2 cm. Ele sînt neregulat şi nu îndeajuns adîncite
în piatră, ceea ce explică ştergerea lor aproape completă. In privinţa tehnicii gravării textului, anumite observaţii de detaliu ne permit să tragem
concluzia că meşterul lapicid fixa mai întîi prin mici scobituri capetele
barelor şi hastelor literelor ce trebuiau incizate. apoi trasa ductul acestora
cu un instrument ascuţit.
Pe bordura de sus a reliefului sînt vizibile mai întîi literele L cu bara
de jos oblică, E cu bara de sus şi de jos oblice, G parţial şters, apoi un
:v. Cf. C. Daicoviciu, în A/SC, I, l, 1928-1932, p. 120; A. Bodor, în Dacia, N.S.,
VII, 1963, p. 236-237, care însă o consideră Ariadna, cu toate că îmbrăcămintea
lungă pledează pentru Hecate-Libera, atît în reprezentările italice, cit şi în cele
similare din provincii.
25 CIL, III, 1095; cf. LexMyth, II, col. 2030.
26
Pentru analogii, vezi S. Reinach, Repertoire de la statuaire grecque et romaine,
I, Paris, 1906, p. 26, pl. 127, nr. 421, p. 30, pl. 132, nr. 377, p. 32, pl. 135, nr. 285,
p. 388, pl. 694, nr. 1634.
Tl DA, I, p. 420-421, 612-613.
28 DA, IV, p. 368.
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I 'Fig. 1a.

Inscripţia

de pe

tăbliţa votivă.

semn de separaţie, de forma unui cerculeţ. în continuare sînt literele V
cu bară orizontală deasupra şi MAC urmat de un semn de separaţie. Urmează apoi o porţiune unde textul este complet distrus, ultimele litere
ce se pot citi pe rama de sus fiind un V alungit şi un S cu semn de separaţie între ele.
Pe bordura de jos a reliefului se observă destul de bine la început literele AVR (litera A are forma unui lambda), după care spaţiul gol (piatra
e rasă) destul de îngust, care urmează, ne fac să presupunem că aici au
fost un E şi L în ligatură. Se disting apoi literele I, din care se vede doar
partea inferioară a barei, V întreg şi S fragmentar, întors, în continuare
apoi un V şi un I, pe urmă grupul parţial distrus CTO, şi spaţiul unei
litere şterse. Aici piatra prezintă o spărtură şi din această cauză există o
distanţă destul de mare pînă la cuvîntul următor care se citeşte clar
LIBR (litera L are bara de jos oblică), apoi se distinge un semn de separaţie.

Pe baza celor de mai sus, întregirea şi citirea - pornindu-se de la rama
a reliefului la cea superioară - comportă destule dificultăţi.
Lectura cea mai probabilă este următoarea:
AVR[EL?]IVS VICTO[R] LIBR(arius)/LEG(ionis) V MAC(edonicae) ...
V(otum) S(olvit).
Dedicantul, Aurelius Victor 29 librarius 30 al legiunii V Macedonica, este
cunoscut şi dintr-o altă inscripţie tot de la Potaissa 31 •

inferioară

29 Lectura AVR (elius) ACVT ... ? dată de I. I. Russu, Z. Milea, în ProblMuz,
(1965], p. 31, este greşită.
30 DA, III, p. 1231 sqq.
31 CIL, III, 909.
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Inscripţia de pe tăbliţa votivă întăreşte ipoteza lui A. Domaszewski că
Liber Pater este un zeu adorat şi în armată 32 • De altfel, în Dacia din 31 de
persoane care dedică inscripţii acestei zeităţi s-au putut constata -ocupaţiile sau identitatea a 21, dintre care 9 sînt militari, 2 veterani şi una
soţie de militar 33 •
Reprezentările din Dacia ale zeului Liber se împart în două grupe: una
caracterizată prin asocierea lui Liber cu Libera, pantera şi acoliţP", alta
prin înfăţişarea alături de Liber a lui Ampelos, a şarpelui (de obicei ţinut
în mină de Liber) şi a acoliţilor3.i. Tăbliţa noastră votivă se încadrează în
prima grupă din care fac parte opt reliefuri din Dacia - patru de la
Sarmizegetusa (r. Haţeg):lti, două de la Drobeta37 , două de provenienţă necunoscută:l.'l precum şi un grup statuar tot de la Sarmizegetusa 3!', cu
deosebirea însă că faţă de celelalte reprezentări, unde Libera este complet
îmbrăcată, pe relieful de la Turda ea este seminudă.
ln ceea ce priveşte zona mai largă a descoperirii monumentului, situată
pe partea stingă a riului Arieş, cuprinsă între Dealul Zînelor - Valea
Sîndului şi Dealul Cetăţii pe care se afla castrul legiunii V Macedonica şi
înspre poalele căruia se întindea oraşul Potaissa, nu este lipsit de interes
să arătăm că aici au apărut şi în trecut, fie prin săpături, fie întîmplător,
numeroase vestigii romane""· În urma lucrărilor efectuate în vara anului
1964, observaţiile făcute cu privire la natura materialului ieşit la iveală în
zona str. Cheii (ne referim în special, în afară de relieful amintit, la opt
capace de sarcofag, unele semiprelucrate, trei altare dintre care unul
anepigraf, numeroase urme de construcţie şi, în apropiere, resturile a şase
cuptoare circulare cu multă ceramică împrejur) şi la gruparea lui topografică ne permit să tragem concluzia că pe pantele Dealului Zînelor se
găsea unul din cartierele meşteşugăreşti ale oraşului Potaissa, în care se
32
A. Domaszewski, Die Religion des rămischen Heeres, p. 54-55 şi Abhandlungen
zur rămischen Religion, Leipzig, 1909, p. 134 sqq; cf. A. Bruhl, op. cit., p. 215.
:i:i A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 221-223.
:.v. Cf. A. Bod01·, l. c., p. 236 sqq.
J:; Cf. A. Bodor, l. c., p. 238. Din această categorie fac parte două reprezentări:
tăbliţă Yoth·ă de la Potaissa vezi B. Orban, Torda vciros es kărnyeke (Oraşul Turda
şi împrejurimile sale), Budapesta, 1889, p. 57 sqq; A. Domaszewski, Die Religion des
roinischen Heeres, pl. III, fig. 4; Gr. Tocilescu, Monumentele epigrafice şi sculpturali
ale Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti, Bucureşti, 1902, p. 26-27, fig.
de la p. 27; G. Teglas, în MKE, VI, 1912, p. 203; grupul statuar de la Apulum vezi
A. Buday, în DolgCluj, VII, 1916, p. 38 sqq, fig. 6; A. Bodor, în Dacia, N.S., VII,
1963, p. 238, fig. 12.
36 C. Daicoviciu, în AISC, I, 1, 1928-1932, p. 119 sqq, fig. 7, 8, 9, 11/1.
37 Al. Bărcăcilă, în ArhOlt, XIII, 1934, p. 93-94, fig. 37, 40; Al. Bărcăcilă, Une
Ville Daco-Romaine: Drubeta, în vol. L'archeologie en Roumanie, Bucureşti, 1938,
pl. XV, fig. 31; D. Tudor, OltR, ed. II-a, Bucureşti, 1958, p. 298.
:l8 A. Buday, în DolgCluj, VII, 1916, p. 41, fig. 7-8.
3!l C. Daicoviciu, în AISC, I, 1, 1928-1932, p. 121-122, fig. 10.
40 B. Orban, op. cit.; I. Ţigăra, Cercetări şi descoperiri ale Muzeului raional Turda,
în ActMuz, 1956, p. 93 sqq; I. H. Crişan, Şantierul arheologic Turda, în Materiale,
VII, p. 431 sqq; I. I. Russu, Z. Milea, Materiale epigrafice şi sculpturale în Muzeul
raional Turda, în ProblMuz [1965], p. 17-31.
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pot distinge deocamdată meşterii olari
mai ales pietrari41 . Tăbliţa noastră
votivă găsită în apropiere de ruinele
construcţiei cu absidă aparţinînd după
toate semnele unui pietrar, deci nu
într-un templu sau sanctuar, cum
ne-am fi aşteptat, fie că a rămas nefolosită din cauza deteriorării pietrei,
fie că a fost adusă mai tîrziu spre a
fi reparată. In orice caz, proprietarul
construcţiei şi al atelierului nu pare
să fie identic cu dedicantul reliefului
votiv, un librarius al legiunii V Macedonica.42
Tăbliţa se păstrează în Muzeul raional din Turda (nr. inv. 2385) .
Fig. 2. R elief de la Ili şu a .
43
2. Relief fragmentar , din marmură albă (fig . 2), provenind din săpăturile lui C. Torma de la Ilişua
(r. Dej), cu dimensiunile 11 ,5 X 12 X 1,5 cm. Spatele piesei este lustruit.
El reprezintă partea stîngă a lui Liber - Dionysos. Pieptul şi pîntecele
zeului sînt dezgolite iar pe umărul şi braţul stîng atîrnă o nebridă. Atributul divinităţii , thyrsos-ul, este sprijinit de braţul îndoit şi ţinut în mînă
între degetul arătător şi cel mijlociu. Execuţia reliefului, care făcea probabil parte dintr-o scenă bogată cu reprezentări , este reuşită.
Se află în Muzeul de Istorie din Cluj (nr. inv. 3195).
3. Bloc cu relief, din piatră de calcar (fig. 3), de provenienţă necunoscută. Are următoarele dimensiuni: 26 X 36 X 20 cm. Partea superioară a
pietrei este retezată , în spate prezentînd o bordură tăiată de 4 cm lăţime
şi 5 cm înălţime , dovezi sigure că blocul a fost refolosit ulterior în alt
scop.
Latura din faţă , singura lucrată , prezintă într-un chenar simplu lăţit în
partea inferioară (4,5 cm) un nud masculin în picioare, al cărui cap (acum
lipseşte) depă şea în forma originară chenarul superior al blocului. Braţul
stîng este întins la nivelul umărului şi puţin îndoit spre în afară , iar cel
şi

I. Mitrofan şi C. Pop, Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda), în manuscris.
Ipoteza că este o piesă nereuşită, care poate nici n-a părăsit atelierul unde a
fost c onfe cţi onată, ar putea oferi ş i explicaţia faptului de ce inscripţia în contrast
evident cu relieful bine păstrat, este atît de ştearsă şi greu de citit. S-ar părea că
inscripţia a fost numai trasată prin puncte şi linii subţiri, fără a fi fost finisată,
cîn d ea ar fi trebuit să fie incizată mai adînc. Poate şi dispunerea neobişnuită a
textului pe cele două chenare, de sus si de jos a tăbliţei, într-o succesiune inversă
(începutul jos şi continuarea sus) să fi fost încă un motiv pentru a considera lucrarea
nereuşită.
·
43
Amintit de A Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 219. Dar fig. 5 de la această
pagină prezintă alt relief (în MuzlstCluj, nr. inv. 4389) publicat de A. Buday, în
DolgCluj, VII, 1916, p. 41, fig. 8.
41

42
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drept este în jos. Musculatura dezvoltată a corpului aminteşte de Hercules,
dar vrejul de viţă de vie de care
atîrnă în stînga un ciorchine uriaş de
strugure ce pare a fi ţinut în echi~
libru înapoia personajului de un alt
ciorchine la fel de mare, pe care
acesta îl prinde cu mîna dreaptă , sugerează că reprezentarea de pe acest
bloc se referă la tovarăşul de petreceri al zeului Liber Dionysos,
mpelos care conştien t de forţa sa
se încumeta să atace fiarele sălbatice
din pădure 114 • Execuţia mediocră a reliefului dă reprezentări i un aspect
greoi.
Piesa se găseşte în lapidarul Muzeului de Istorie din Cluj.
4. Fragment de grup statuart,_5, din
marmură (fig. 4), descoper it mai demult în parcul din spatele clădirii
Fig. 3. Bloc cu reprezentarea lui Ampelos.
centrale a Poştei din Cluj. Are înălţimea 13 5 cm, l ăţimea soclului 18 cm,
grosimea lui 5,5 cm.
Deşi îngrijit sculptat proasta conservare a monumentului ne permite să
identificăm doar o parte a reprezentărilor suficientă însă pentr u a ne da
seama că este v or ba de Liber şf însoţitorii să i. Zeul, din care se văd numai
picioarele, şade pe un trunchi de copac fiind îmbrăcat probabil cu o
nebridă , al cărei rest atîrnă pe coapsa stîngă . In dreapta lui un acolit în
p icioare, de dimensiuni mai mici, al cărui cap şi gambe sînt distruse,
poa rtă o mantie adusă peste cap şi care îi înfăşoară umărul şi partea stîngă
a pieptului. Braţul stîng îndoit, este acoperit de îmbrăcăminte , pe cel drept
îl ţi ne în jos. Cu m îna stî ngă prinde veşmîntul ce formează un fald şi în
care se află un măr iar în dreapta are un obiect greu de definit, se pare
un cior chine de strugure. Jos în stînga lui Liber se află pantera, întinsă
pe pîntece. Capul fiarei a fost distrus.
Prezenţa animalului în acest grup statuar ajută la plasarea piesei în
p rima grupă de reprezentări , din cele două în care se împart monumentele
din Dacia, referitoare la cultul lui Liber Pater (vezi mai sus p. 200).
Grupul statuar se află în Muzeul de Istorie din Cluj (nr. inv. I 7489-a).
5. Fragment statuar, din marmură albă (fig. 5), de la Alba Iulia. Are
înălţimea 14,5 cm, lăţimea peste umeri 10 cm, grosimea 4,5 cm.
44

45

DA, I , p . 234.
Amintit de A. Bodor, în Dacia, N .S., VII, 1963, p . 219, fig. 6.
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Reprezintă torsul gol al lui
Liber - Dionysos46 cu forme
efeminate. Deşi capul lipseşte ,
se pot distinge două şuviţe
din părul bogat, care îi cad pe
umeri. in stînga statuia avea
probabil un suport în formă
de trunchi de copac, împodobit cu vrejuri şi ciorchini de
struguri, ale cărui urme se
mai văd şi astăzi47 .
Piesa este de o execuţie artistică superioară. Se păstrea
ză în Muzeul de Istorie din
Cluj (nr. inv. VI 4039).
6. Fragment statuar, din
Fig. 4. Grup st atuar d e la Cluj .
marmură albă (fig. 6), provenind de la Răsboieni-Cetate (r. Aiud) cu î n ă lţ imea 12,5 cm, lă ţimea peste
pulpe 9,5 cm, grosimea 6 cm. in spate statuia are un suport.
infăţişează pe zeul Pan din care s-a păstrat doar par tea din jos de mijloc, coapsele şi pulpele acoperite cu păr des în ş uviţe. Un rest de veşmînt

Fig. 5. Torsul lui Liber - Dionysos
(Alba Iulia).

Fig. 6. Fragment statuar de la
Răsboieni - Cetate.

46

_Pe:1tru identificarea personajului, vezi F . Winter, • Kunstgeschichte in Bildern,
I, Le1pz1g und Berlin, 1900, pl. 73, fig. 5.
47
Pentru reconstituire, vezi S. Reinach Repertoire de la statuaire grecque et
romaine, I, Paris, 1906, p. 380, pl. 679, nr. 1588.
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Fig. 7.

a p de st atuie (Turda)
clin f ţă .

v ăzut

Fig. 7a .

cel aş i , v ăz ut
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din spate.

în stînga arată că piesa făcea parte dintr-un grup statuar ce pare a fi
fost lucrat îngrijit.
Se găseş te în Muzeul de Istorie din Cluj (nr . inv. 3977) .
7. Cap de statuie/• din marmură albă (fig. 7) găsit la Turda, cu dimensiunile: înălţimea 9 5 cm lăţimea cea mai mare 7 5 cm înălţimea feţei
4 cm. P iesa este bine păstrată doar nasul este uşor deteriorat.
Faţa o ală cu ochii larg deschişi na ul de tip elin obrajii, gura, bă rbia
şi gîtul relati
lung sînt de o execuţie remarcabilă. Părul lung ondulat
este pieptănat cu cărare la mijloc şi strîns la ceafă în trei cosiţe de o
bandă ta nia"9 care îi înc onjoară capul (fig. 7 a), pu ţin înclinat spre
stînga şi împodobit cu o cunună de iederă şi motive florale , corymbus 50 ~
de o parte şi de alta a urechilor atîrn ă cite un ciorchine de strugure cu
frunză. Judecind după cununa de iederă şi ciorchinii de strugure, capul
pare a apar ţi ne unui personaj femenin asociat cu Liber - Dionysos, deci
unei bacante sau zeiţei Libera.
Se află în Muzeul de Istorie din Cluj (nr. inv. 4262).
8. Cap de statuie 51, din marmură albă (fig. 8) de la Turda. Are înălţi
mea 9 cm, lă ţimea maximă 11 cm, înălţimea feţei 4 cm. Fragmentul este
foarte bine conservat.
Figura mai lată cu trăsăturile marcante ş i gîtul puternic pledează pentru un personaj masculin, Liber - Dionysos redat cu expresie de moli48

49

Amintit de A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p . 219.

DA, V, p. 19.
DA, I, p. 1542.
51
Amintit împreună cu monumentul precedent (vezi nota 48) de A. Bodor, l. c.,
50

p. 219, ca reprezentînd

două

capete de bacante (Bachantinnen Kopfe) .
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Fig. 8. Capul lui Liber - Dionysos (Turda)
văzut din faţ ă.

Fig. 8 a.

Acelaşi,

văzut

din spate.

ciune fem~nină 52 . Părul lung, ondulat, cu cărare la mijloc este -strîns ,l egat
la ceafă într-un fel de coc 53. Taenia care îi înconjoară capul, împodobit
cu vrejuri de viţă de vie, este împletită şi prinsă pe sub coc în cruciş , capetele ei atîrnînd de o parte şi de alta a acestuia (fig. 8a). Urechile sînt
acoperite de cîte un ciorchine de strugure cu frunze. Piesa prezintă analogii frapante cu alte fragmente statuare, unul descoperit la Tomis 54 , celă
lalt la Cluj 55.
Se găseşte în Muzeul de Istorie din Cluj (nr. inv. 4263).
Maniera tje execuţie a celor două frumoase capete (nr. 7-8), asemă
narea lor destul de izbitoare, dimensiunile relativ aceleaşi, resturile de
suport care se observă la ambele în partea stîngă, ne fac să presupunem
că ele au constituit un singur grup statuar.
9. Statuetă de bronz aurit (fig. 9), găsită la Sar:mizegetusa (r. Haţeg),
cu dimensiunile: înălţimea 24 cm, lăţimea maximă 10 cm, înălţimea feţei 4 ~m.
Ochii mari, nasul borcănat, gura cu buzele groase şi ciorchinele de strugure pe care personajul îl ţine în mîna stîngă , ne determină să recunoaştem
în el pe un participant la cortegiul bacchic, un satir cu înfăţişare de copil56_
Părul lung ondulat, aranjat cu grijă, este prins în faţă într-un moţ. Braţul
52
53

LexMyth, I, col. 1129, fig. 13.
Pentru analogii vezi A. Bruhl, op. cit., pl. XXV; S. Reinach, Repertoire . .. , I,
p. 34, pl. 138, nr. 763.
54 P. Nicorescu, în BCMI, VIII, 1915, p . 43-44.
55 A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 211-213, fig. 1-3. Vigoarea capului statuii
ne face să presup·u nem că înfăţişează nu pe zeiţa Libera, ci mai degrabă pe zeul
Liber, ca şi celelalte două capete cu care se aseamănă (vezi notele 51 şi 54).
56
Moţul cu care este prins părul în faţă este caracteristic numai pentru copii în
. unele reprezentări ale artei antice, cf. DA, I, p. 1358, fig. 1809 . .
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Fig. 9. tatuetă de bronz
aurit ( armizegetusa), vă
zută din faţă.

Fig. 9 a.
zută

în

Aceeaşi, vă

profil
stînga.

din

Fig. 10. Silen d e
(Turda).

Z. MILEA

teracotă

stîng îndoit strînge în mînă, după cum am mai spus un strugure, braţul
drept ridicat în sus lipseşte. Şoldurile sînt acoperite de un şorţuleţ terminat în crestături triunghiulare. Judecînd după partea inferioară curbată
a statuetei (fig. 9a) se pare că ea a servit ca mîner, fie ca ornament
de vas sau de mobilier.
Se păs trează în Muzeul de Istorie din Cluj (nr. inv. 4265).
10. Figurină de teracotă (fig. 10), descoperită recent la Turda, cu înăl
ţimea 21 cm, lăţimea soclului 6 cm, grosimea lui 5,3 cm şi înălţimea
feţei 4 cm.
Reprezintă pe Silenus cu trăsăturile sale specifice, nasul lat, buzele
groase, gura pungă , urechile mult alungite, pleşuv şi cu barbă lungă.
Deasupra frunţii poartă o diademă ce se termină la capete în două protuberanţe în formă de butoni. Ţeasta este complet pleşuvă, părul fiind
păstrat în regiunea cefei. Bustul flasc şi pîntecele diform indică şi ele
bătrîneţea personajului. Ţinea probabil cu amîndouă mîinile (braţul stîng
lipseşte complet) un kantharos pe care îl sprijinea de pîntece şi a cărui
parte inferioară se mai păstrează. Din jos de brîu el este îmbrăcat pînă la
glezne cu o palla - absolut identică cu aceea a Silenului de pe tăbliţa
votivă de la Turda (vezi fig. 1) răsfrîntă şi înodată în faţă pe şolduri,
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cu capetele-i atîrnînd în jos.

Execuţia

figurinei este destul de

îngrijită şi

realistă.

Se

află

în Muzeul raional din Turda (nr. inv. 2384).
*
*

*

Cu aceasta se încheie seria monumentelor figurate din Dacia prezentate de articolul nostru care semnalează şi descrie un număr de piese
inedite sau doar amintite. Sperăm să îmbogăţim seria reprezentărilor în
legătură cu cultul lui Liber Pater în Dacia, prin valorificarea unor noi
exemplare, care desigur zac încă nedepistate în depozitele muzeale din
diferite oraşe, cum sînt de pildă cele de la Alba Iulia 57 . Atunci vom putea
să facem unele consideraţii mai ample şi să tragem anumite concluzii cu
privire la reprezentările figurate ale lui Liber Pater şi ale însoţitorilor
săi în Dacia.
C. POP-Z. MILEA

DARSTELLUNGEN AUS DEM ROMISCHEN DAZIEN
ZUM LIBER PATER-KULT
(Zusammenfassung)
Es werden zehn Denkmăler aus dem romischen Dazien, betreffend den Liber Dionysos-Kult beschrieben und erklărt. Die Sti.icke waren bis jetzt teils unveroffentlicht, teils in der Fachliteratur nur erwăhnt worden.
1. Votivtafel mit Relief und Inschrift, aus weissem Marmor (Abb. 1), gefunden
im Jahre 1964 in Turda, gelegentlich der Arbeiten zum Bau einer neuen Strecke
der Strasse Cluj-Sibiu. Das Relief stellt Liber und Libera dar, mit dem Panther,
umgeben von einern Satyr, Silen und Pan. Es ist dies das einzige Relief aus Dazien,
auf dem Libera halbnackt, mit nur einem Gewandsti.ick bekleidet, dargestellt ist,
wodurch sie der Ariadne gleichgesetzt erscheint, zum Unterschied von andern vier
Reliefs aus Dazien, wo die Gottin zwei Gewănder trăgt, die den Korper vom Hals.
bis zu den Fi.issen einhi.illen, so dass sie mit Hekate identifiziert werden konnte.
Der Text der sehr beschădigten Inschrift besteht aus zwei Zeilen, eine auf dem
oberen und die andere auf dem unteren Rand der Votivtafel (Abb. 1 a). Die Lesung
der Inschrift beginnt man von unten nach oben: AVR[EL?]IVS VICTO[RI
LIBR(arius)/LEG(ionis) V MAC(edonicae) ... V(otum) S(olvit). Der Spender ist auch
von einer andern, ebenfalls aus Turda stammenden Inschrift (CIL, III, 909) bekannt.
Beobachtungen an dem Material, das am Fundort des Denkmals zum Vorschein
kam (u. zw. am Fusse des Osthanges des „Dealul Zînelor" genannten Hi.igels, in der
Na.he des „Dealul Cetăţii", auf dem das Castrum der Legio V Macedonica lag) sowie
die topographische Anordnung des Fundmaterials fi.ihren zu dem Schluss, das sich
hier eines der Handwerkerviertel der Stadt Potaissa befand, in dem vorlăufig Topfer
und hauptsachlich Steinmetze festgestellt werden konnten.
57

Semnalare făcută de C. Daicoviciu, în AISC, I, 1, 1928-1932, p. 122.
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Im Rayonalmuseum in Turda (lnv. Nr. 2385).
2. Unvollstiindiges Relief, aus weissem Marmor (Abb. 2), aus Ilişua (Rayon Dej),
darstellend die linke Seite (Brust und Bauch) des Gottes Liber - Dionysos, der einen
Thyrsos in der Hand trăgt.
Im Historischen Museum zu Cluj (Inv. Nr. 3195).
3. Kalksteinblock mit Relief (Abb. 3), unbekannter Herkunft. Dargestellt ist
Ampelos, aus der Gefolgschaft des Gottes Liber - Dionysos.
Im Lapidarium des Historischen Museums zu Cluj.
4. Fragment einer Statuengruppe, aus Marmor (Abb. 4), aus Cluj. Dargestellt ist
Liber (nur die Beine sind erhalten) mit einem Begleiter und dem Panther.
Im Historischen Museum zu Cluj (Inv. Nr. 7489-a).
5. Statuenfragment, aus weissem Marmor (Abb. 5), aus Alba Iulia, ein Torso des
Gottes Liber - Dionysos.
Im Historischen Museum zu Cluj (Inv. Nr. VI 4039).
6. Fragment einer Statue, aus weissem Marmor (Abb. 6), aus Răsboieni - Cetate
(Ra_von Aiud), Dargestellt ist Pan, von dem jedoch nur die untere Korperhălfte, von
der Mitte abwărts, erhalten ist.
Im Historischen Museum zu Cluj (Inv. Nr. 3977).
7. Kopf einer Statue, aus weissem Marmor (Abb. 7-7a), aus Turda, Gehorte zu
einer weiblichen Gestalt, in Verbindung mit Liber - Dionysos (Bacchantin oder
die Gottin Libera).
Im Historischen Museum zu Cluj (lnv. Nr. 4262).
8. Kopf einer Statue, aus weissem Marmor (Abb. 8-8a), aus Turda die den Gott
Liber - Dion_vsos darstellte.
Im Historischen Museum zu Cluj (Im·. Nr. 4263).
9. Vergoldete Bronzestatuette (Abb. 9), aus Sarmizegetusa (Rayon Haţeg), einen
.Satyr als Kind darstellend. Scheinbar diente das Stiick entweder als Griff oder als
Zierstiick auf einem Gefăss oder Mobel, da der Unterteil des Satyrkorpers geschwungen ist (Abb. 9 a).
Im Historischen Museum zu Cluj (lnv. Nr. 4265).
10. Terrakottafigilrchen (Abb. 10), aus Turda, Silen darstellend.
Im Rayonalmuseum in Turda (lnv. Nr. 2384).
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Mureş)

SAP ĂTURILE DIN ANUL 1961 *

Castrul roman de la Călugăreni (Mikhaza) a fost semnalat mai întîi în
prima jumătate a sec. XVIII, de A. F. Marsigli1, iar în veacul următor de
D. Scheint 2, J. F. Neigebaur 3 , B. Orban4, C. Gooss 5 şi alţii. O descriere a
castrului, cu menţionarea întregului material, mai ales epigrafie, scos în
cursul vremii din ruinele lui, a făcut I. Paulovics 6, pe baza bibliografiei
mai vechi şi a unei recunoaşteri arheologice întreprinse în 1942 pe limesul
răsăritean al Daciei. Deşi menţionat de multă vreme şi de atîtea ori în
literatura de specialitate, totuşi la acest castru primele săpături - avînd
de fapt mai mult caracterul unor scormoniri - s-au făcut abia în primă
vara anului 1878, cînd un preot catolic din Tîrgu Mureş, F. Kovacs, a
efectuat sondaje limitate în special la poarta de nordi. Din aceste cercetări
şi din descoperirile fortuite au ieşit la iveală cinci inscripţii fragmentare 8,
ţigle şi cărămizi cu ştampila corpurilor de trupă cantonate aici, sculpturi
şi piese arhitectonice, arme (vîrfuri de lance şi de săgeată), cîteva monede,
o fibulă, pietre de rîşniţă, olărie şi alt material arheologic mai mărunt.
care a ajuns în muzeele din Tîrgu Mureş, Cluj şi Deva!'.
Lagărul este situat pe partea stîngă a rîului Niraj, la capătul de sudvest al satului, pe locul numit „Terenul cetăţii" (Var-tartomany) sau „Cetatea veche" (Ovar), la stînga drumului ce iese din sat şi duce spre Dămieni
* Săpăturile, programate şi subvenţionate în cadrul planului de cercetări al Academiei Republicii Socialiste România, au fost conduse de subsemnatul. La lucrări a
participat şi Corina Pop, studentă la Facultatea de istorie a Universităţii din Cluj.
1 Danubius Pannonico-Mysicus, Amsterdam-Haga, 1726, vol. II, p. 60 şi 85 cu
fig. XXVII.
2 Das Land und Volk der Szekler in Siebenbilrgen, Pesta, 1833, p. 116.
~ Dacien, Kronstadt (Braşov), 1851, p. 247-249.
4 Szekelyfold leircisa, Budapesta, IV, 1870, p. 88-89.
5
AVSL, XIII, 1876, p. 292-293.
6 Dacia keleti hatcirvonala es az ugynevezett „dcik"-ezilstkincsek kerdese,
Cluj,
1944, p. 32-38.
7 F. Deak, în ArchErt., XII, 1878, p. 267-268.
8
CIL, III, 944, 7716=12551, 12552; C. Daicoviciu, în AISC, I, 2, 1933, p. 59; I. Paulovics, op. cit., p. 37, aminteşte o inscripţie în legătură cu minele, în care ar mai fi
menţionat şi un collegium iuvenum.
9
I. Paulovics, op. cit., p. 36-37. Cf. şi Repertoriul arheologic al României (ms.).
14 -

Acta Musei Napocensis
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Fig. 1. Locul castrului roman de la

Călugăreni

(fig. 1). Astăzi teritoriul lagărului este aproape în întregime nivelat şi
conturul său se distinge cu greu la suprafaţă , în afară de laturile dinspre
vest ş i nord care se pot observa mai lesne prin agger-ul relativ mai bine
păstrat. Locul porţilor şi colţurile de nord-est nu se mai recunosc pe teren.
Doar colţurile de sud-vest şi nord-vest se disting mai uşor printr-o oarecare curbură şi bombare a liniei de inc intă. Aproximativ în mijlocul castrului, dar puţin retrasă spre poarta de vest, apare o uşoară ridicătură de
pămî nt, care marchează probabil locul pretoriului.
In afara castrului, la vreo 100 m distanţă de colţul nord-vestic, între
drumul spre Dămieni şi apa Nirajului, se mai văd şi acum la suprafaţă
urmele unei construcţii , observate şi de cercetătorii mai vechi şi considerate drept ruinele băii (balneum) lagărului.
Prin sondajele restrînse executate în anul 1961 , între 28 august şi 3 septembr ie, s-a urmărit în primul rînd stabilirea dimensiunilor exacte a
planului şi elementelor de fortificaţie ale castrului, necunoscute din preasumarele săpături , observa ţii şi recunoaşteri anterioare. Au fost săpate în
total opt secţiuni (I-VIII), cîte două pe fiecare latură. Dintre acestea numai una singură , cea de pe latura nordică (S.I = 24 X 1,20 X 3 m) a traversat toate elementele de apărare ale lagărului, atingînd pretutindeni stratul
de pă mînt neumblat, pe cîtă vreme celelalte şapte , mult mai scurte, au
fost trasate doar spre a identifica ductul zidului de incintă şi a vedea tehnica lui de construcţie (fig. 2).
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Orientat cu laturile lungi în direcţia est-vest (cu o mică deviere spre
est) şi, în general, de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite, castrul
are dimensiunile, în medie, de 162 X 140 m, măsurate la jumătatea lungimii curtinelor şi de la faţa externă a zidului de incintă. Suprafaţa castrului depăşeşte, aşadar, numai cu puţin 21/ 4 ha. Trebuie însă precizat că
laturile lungi, ca şi cele scurte de altminteri, sînt inegale. Astfel, latura
lungă de sud (163 m) şi cea scurtă de vest (141 m) sînt cu cîte 2 m mai
lungi decît laturile opuse corespunzătoare. Orientarea generală a lagărului
şi dîlma aplatizată ce se află în centrul lui (puţin retrasă spre vest), indicînd probabil ruinele pretoriului, ne îndreptăţesc să presupunem că porta
praetoria este cea de pe latura răsăriteană. Prin urmare, porta decumana
se plasează pe latura scurtă opusă, principalis dextra şi sinistra spre sud
şi, respectiv, spre nord.
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Elementele sistemului de fortificaţie au putut fi stabilite pe baza profilului, deosebit de clar, din secţiunea I (fig. 3), practicată de-a curmezişul
laturii nordice. Din observaţiile făcute aici, care necesită verificări şi pe
celelalte laturi, rezultă că lagărul a fost construit mai întîi din pămînt şi
numai după aceea din piatră, pe acelaşi loc, la o dată ce nu se poate deocamdată preciza, dar care credem că nu depăşeşte aşa cum s-a observat
şi la alte castre din Dacia limitele sec. II. Valul şi şanţul castrului de
pămînt se disting bine în profilul secţiunii I. La construirea castrului de
piatră, şanţul vechi a fost nivelat, iar în berma castrului de pămînt s-a
amplasat, cel puţin pe latura de nord, fundaţia zidului de incintă a noului
lagăr. Berma acestuia are lăţimea de 1,90-2 m şi ea acopere o bună parte
din şanţul umplut al castrului de pămînt. Zidul castrului de piatră a fost
scos sistematic pînă la bază, iar piatra s-a folosit de săteni ca material de
construcţie. In săpăturile noastre s-a găsit numai temelia zidului de incintă, groasă de 1,60-1,70 m, făcută din bolovani de rîu legaţi cu lut galben, cleios, motiv pentru care grosimea zidului ce încingea castrul nu o
cunoaştem exact. In orice caz. ea trebuie să fi fost cu ceva mai mică decît
cea a fundaţiei. Valul castrului de pămînt are înălţimea păstrată, vizibilă
în profilul secţiunii I, de 0,50 m, iar şanţul său este adînc de 2 m şi larg
(la gură) de 3,50 m. În schimb. agger-ul castrului de piatră, în starea
actuală, are înălţimea de 0,80 m. lăţimea la bază de 6,50 m, cu o pantă
lină ce coboară pînă la via sagularis, indicată de pietre de rîu răvăşite,
aşezate la nivelul solului antic. Şanţul este adînc de 3 m şi are lărgimea
maximă de 6 m. O particularitate a acestuia, ce se cere relevată, este prezenţa unui ic, larg de 0,60 m, săpat la capătul de jos al escarpei interioare.
Materialul găsit în timpul săpăturilor din 1961 este puţin, din pricină
că nici una din cele opt secţiuni nu a fost săpată în interiorul castrului,
ci ele au fost trasate, toate, de-a curmezişul curtinelor. Materialul arheologic descoperit de noi se reduce la olărie romană provincială obişnuită,
o piatră de rîşniţă. fragmente de olane, ţigle şi cărămizi. Monede, în afară
de cele cunoscute din descoperirile anterioare, între care una de la Augustus şi alta de la Antoninus Pius, nu s-au găsit.
Trupa care a staţionat la Călugăreni este cohors prima Alpinorum, cunoscută mai de mult prin numeroase ţigle şi cărămizi stampilate aflate în
castru (fig. 4) 10 . Aici s-au mai descoperit în trecut şi ţigle cu stampila
10 CIL, III, 8074, 8 d; F. Deâk, loc. cit., C. Teglâs, în AEM, XI, p. 238; ErdMiLz„
VI, 1888, p. 242; C. Daicoviciu, în op. cit., p. 58. Un exemplar la Colegiul reformat
din Tg. Mureş şi alte trei la casa parohială din Călugăreni aminteşte I. Paulovic~,
op. cit., p. 36. În cursul săpăturilor din 1961 s-au descoperit două ţigle cu stampila
aceleiaşi cohorte (fig. 4, nr. 1), iar una, aflată cu doi ani în urmă în castru, a fost
achiziţionată de noi de la şcoala din Dămieni (fig. 4, nr. 2). La preotul satului Şt. Kâdâr se află şase ţigle cu aceeaşi stampilă (fig. 4, nr. 3-8), între care, foarte probabil,
sînt şi cele patru exemplare menţionate de I. Paulovics, op. cit., p. 36, nota 58, descoperite ocazional pe teritoriul lagărului. Cohors prima Alpinorum a staţionat şi în
castrul vecin de la Sărăţeni (Sovârad), unde de asemenea s-au găsit stampile cu
numele ei (CIL, III, p. 1019, şi n. 8074, 8 b, c, e: C P ALP; J. Szilâgyi, A daciai erodrendszer helyorsegei es a katonai teglabelyegek, în Diss.Pann., ser. II, 21, 1946, p. 56
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Elementele sistemului de fortificaţie au putut fi stabilite pe baza profilului, deosebit de clar din secţiunea I (fig. 3) practicată de-a curmezişul
laturii nordice. Din observaţiile făcute aici care necesită verificări şi pe
celelalte laturi rezultă că lagărul a fost construit mai întîi din pămînt şi
numai după aceea din piatră , pe acelaşi loc la o dată ce nu se poate deocamdată preciza dar care credem că nu depăşeşte aşa cum s-a observat
şi la alte castre din Dacia limitele sec. II. Valul şi şanţul castrului de
pămînt se disting bine în profilul secţiunii I. La construirea castrului de
piatră şanţul vechi a fost nivelat iar în berma castrului de pămînt s-a
amplasat cel puţin pe latura de nord, fundaţia zidului de incintă a noului
lagăr . Berma acestuia are lăţimea de 1,90-2 m şi ea acopere o bună parte
din şanţul umplut al castrului de pămînt. Zidul castrului de piatră a fost
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din 1961 s-au descoperit dou ă ţigle cu stampila
aceleiaşi cohorte (fig. 4, nr. 1), iar una, aflată cu doi ani în urmă în castru, a fost
achiziţionată de noi de la şcoala din Dămieni (fig. 4, nr. 2). La preotul satului Şt. Kă
d_ă r se află şase ţigle cu aceeaşi stampilă (fig. 4, nr. 3-8), între care, foarte probabil,
smt şi cele patru exemplare menţionate de I. Paulovics, op. cit., p. 36, nota 58, descoperite ocazional pe teritoriul lagărului. Cohors prima Alpinorum a staţionat şi în
castrul vecin de la Sărăţeni (Sovărad), unde de asemenea s-au găsit stampile cu
numele ei (CIL, III, p. 1019, şi n. 8074, 8 b, c, e: C P ALP; J. S zilăgyi, A dciciai erăd
rendszer helyorsegei es a katonai teglabelyegek, în Diss.Pann., ser. II, 21, 1946, p. 56
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legiunii XIII Gemina 11 , fapt care dovedeşte că în acest lagăr a fost cantonat temporar, poate înaintea cohortei prima Alpinorum, şi un detaşament
al legiunii de la Apulum. în săpăturile din 1961, însă, nu au apărut ţigle
cu stampila legiunii XIII Gemina.
Castrul de la Călugăreni reprezintă o verigă de seamă în lanţul de castre
de pe limesul răsăritean al Daciei romane şi. după cum arată poziţia lui
strategică, rolul său consta în a opri eventuale atacuri duşmane pe valea
Nirajului spre interiorul provinciei.
D. PROTASE

DAS ROMISCHE LAGER VON CALUGARENI
(RAYON TIRGU MUREŞ)
DIE GRABUNGEN VON 1961

(Zusammenfassung)
Vom 28. August-3. September 1961 wurden im ri:imischen Lager von Călugăreni
kleinere Ausgrabungen durchgefiihrt (Abb. 1). Es liegt im Nirajtal an der Ostgrenze
Daziens und wurde bisher noch nicht grabungsmassig untersucht. Es wurden im
ganzen acht, durch jede Seite je zwei, Schnitte gezogen, auf Grund deren die Elemente der Verteidigungsanlagen. der Plan und die Gri:isse des Lagers (162Xl40 m)
festgelegt werden konnten (Abb. 2). Dem Lager mit Steinmi:irtelmauern geht ein
Erdlager voraus, dessen Reste im Schnitt klar sichtbar sind (Abb. 3). In dem Lager
stand die Cohors prima Alpinorum, die bereits seit langem durch Ziegelstempel hier
bezeugt ist (Abb. 4). Friiher waren auch Ziegel der Legio XIII Gemina gefunden
worden, die darauf hinweisen, dass hier auch eine Abteilung der Legion aus Apulum lag.

şi

pl. XVII; Z. Szekely, în Materiale, VII, [1961], p. 186; VIII, 1962, p. 334). Ţigle cu
stampila trupei (C P ALP) s-au descoperit şi în castrul de la Inlăceni (M. Macrea
şi colaboratori, în SCJV, II, 1, 1951, p. 305; Z. Szekely, Almanah 1879-1954, Tîrgu
Mureş, 1955, p. 46), probabil la Napoca (ProblMuz, 1960, p. 223; Dacia NS., VIII, 1964,
p. 152, nota 40; ActaMN, II, p. 34) şi Potaissa (J. Szilagyi, op. cit., p. 35, nota 211,
pl. XVII, nr. 261). Observăm că stampila trupei prezintă două variante, care pînă
acum nu s-au întîlnit laolaltă în acelaşi castru: C PA I la Călugăreni şi C P ALP
la Sărăţeni şi Inlăceni. Este greu de precizat succesiunea celor două locuri de garnizoană (Sărăţeni - Călugăreni) a acestei cohorte.
11
CIL, III, p. 1387; nr. 8064, 1 w, x.
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Bogăţia şi varietatea materialului arheologic, epigrafie şi numismatic
descoperit pe teritoriul aşezării de la Apulum a atras de timpuriu aten-ţia cărturarilor şi a cercetătorilor; primele menţiuni despre descoperiri
epigrafice datează din sec. XVI. Trebuie să admitem că, alături de monumente epigrafice, se vor fi descoperit şi numeroase manete antice. Nu
încape îndoială că în colecţiile de antichităţi din localitate au intrat şi
manete găsite pe teritoriul oraşului antic. 1
Informaţiile cu privire la descoperirile monetare încep să apară în
sec. XVIII 2, în veacul următor ele devin din ce în ce mai numeroase; cu
toate acestea ele se rezumă, în mare majoritate, la semnalări sumare 3,

* Cu această ocazie aducem cele mai călduroase mulţumiri Direcţiunii Muzeului Regional Alba Iulia de a fi pus la dispoziţia noastră, pentru studiu, manetele găsite pe teritoriul oraşului, tovarăşului acad. prof. C. Daicoviciu, tov. prof.
M. Macrea şi B. Mitrea, pentru sugestiile preţioase date în prelucrarea materialului, de asemenea mulţumim călduros tovarăşilor dr. L. Huszar (Budapesta), Dr. N.
Duşanic şi T. Dimitrievic (Belgrad) pentru informaţiile trimise. O prezentare sumară
a acestui material a fost publicată sub titlul Der Milnzumlauf in Apulum, în Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universitat zu Berlin, Gesellschafts- und
sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. XI, 1962, 4, p. 617-624.
1 Vezi B. Cserni, în Kozmiivelâdes, XXV, 1902, nr. 25, p. 198-199, nr. 26,
p. 205-206; A Buday, în DolgSzeged., 1929, p. 182 urm.; C. H. Economu, în Apulum, I, 1939-1942, p. 228 şi urm.
2
Kundmann, Von den zu Karlsburg in Siebenbilrgen gefundenen vielen romischen
Numis. auch Leichensteine mit lateinischen Inschriften = Rariora naturae et
artis, în Sammlung von Natur und Medicin, Breslau, 1737. p. 293-304. Această
lucrare nu ne-a fost accesibilă; apud Banner, Reg. Bibl., p. 331.
3
1. Monete dacice de tip Filip II. K. Pink, în DissPann., II, 15, 1936, p. 138,

nr. 127.
2. I. Bergmann, SitzBer., Wien, 28, 1858, p. 550.
3. în grădina lui J. Pauer s-au găsit antichităţi şi monete romane aparţinînd
lui: Antoninus Pius, Septimius Severus, Severus Alexander, Filip Arabul, frecvenţe sînt monetele de la Clodius Albinus, Op. Macrinus şi Filip, vezi I. G. Seidl,
în OBLK, III, nr. 85, 1846, p. 663-664 şi nr. 136, 1846, p. 1059.
4. După cum relatează Neigebaur, aici se găsesc foarte des manete, dintre acestea doctorul btvăs a adunat 60 de monete romane majoritatea datînd de la
Trai~D; şi Faustina. înainte cu un an şi jumătate (deci prin 1848-49) cu ocazia
lucranlor de săpare pentru o pivniţă s-au găsit 15 monete de argint: Otho (1),
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incit materialul numismatic din acea vreme ne ajută prea puţin la
studierea circulaţiei monetare din Apulum.
In 1867, cu ocazia construirii liniei ferate cu traseul peste ruinele
oraşului antic, numeroasele antichităţi, care ieşeau la iveală la tot pasul, au trezit un viu interes în rîndul specialiştilor şi al cărturarilor
timpului 4• Cu toate apelurile propagate prin presă, ei nu au reuşit deVitellius (1), Domitian (2), Traian (3), Antoninus Pius (2), Aurelian (2), Commodus (2), Faustina (2), vezi Neigebaur, Dacien, 1851, p. 166, nr. 348.
5. Cu ocazia săpării unor tranşee, în 1849, s-au aflat monete romane de bronz
şi de argint de la Antonini, Severus Alexander, Maximinus, Gordianus, Philippus şi mulţi alţii. De la Filip Arabul s-a găsit o monetă de bronz cu legenda
PROVINCIA DACIA AN I şi cu vexiliile legiunii V şi XIII-a. M. J. Ackner, în
MCC, I, 1856, p. 101.
6. Cu ocazia construirii şanţului din faţa porţii de jos a cetăţii s-au găsit şi
cîteva monete romane, Pesti Naplâ, 1861, nr. 218; A. Ipolyi, în ArchKozl., II, 1861,
p. 297, nr. 430.
7. Cu prilejul săpării unui drum s-au găsit materiale din epoca romană şi
monete romane, pe locul unde a fost grădina principilor ardeleni, A Ipolyi, în
ArchKozl., li, 1861, p. 297-298.
8. Dintre monetele incluse în col. lui S. Fekete, 10 denari provin din cele
descoperite între ruinele oraşului Apulum; S. Fekete fele eremgyiijtemeny lajstroma ( Lista colecţiei monetare S. Fekete), Kolozsvar (Cluj), 1868, p. 1.
9. în 1888 s-au găsit în partea de sud a cetăţii (în grădina Rechmann) monete
de la Filip Arabul, care au trecut în colecţia Muzeului din Alba Iulia; I. Hampei,
în ArchErt., IX, 1889, p. 94.
" Despre monetele găsite cu ocazia construirii căii ferate din 1867, vezi:
1. H. Finaly, în Unio, 1867, nr. 34-36; E. Bacsilla, în Kolozsvciri Kozlony,
1867, nr. 96, nr. 121-123; O. Herman, în Magyar Polgar, 1867, 14 aug. nr. 42, p. 173;
în Hon es Killfold, 1867, nr. 11, p. 175. între antichităţile găsite cu ocazia construirii căii ferate au fost trimise la Muzeul Naţional din Budapesta de I. Fischer
şi o monetă de argint de la Iulia Domna şi monete de bronz de la Hadrian şi
Filip Arabul; F. Ramer, în ArchKozl., VII, 1878, p. 190, nr. 1030.
2. Din numeroasele monete găsite cu ocazia construirii căii ferate, C. Gooss
a văzut 11 piese mari şi mijlocii de bronz şi 15 de argint: Antoninus Pius (6),
Commodus (1), Crispina (1), Septimius Severus (1), Plautilla (1), Severus Alexander (2), I. V. Maximus (1), Philippus (1); C. Gooss, în AVSL, IX, 1870, p. 46.
3. Ca fiind găsite pe teritoriul oraşului au fost donate două monete romane
de bronz la gimnaziul din Sebeş, Programm ev. gymn. Milhlbach, 1869/70, p. 58.
4. Şase manete de bronz găsite pe teritoriul oraşului au fost donate Gimnaziului din Bistriţa, Programm ev. Gymn. in Bistritz, 1867-68, p. 53.
5. Un tezaur de monete şi vase de argint găsit pe teritoriul oraşului a fost
topit la monetăria din Alba Iulia. Multe monete găsite cu ocazia construirii
căii ferate din 1867 au fost distruse de localnici. Benndorf-Hirschfeld, în MCC,
XVIII, 1873, p. 329-330.
.
6. O monetă de argint cu legenda ANTONINVS AVG PIVS PP TR P COS III
şi alta de aramă cu legenda D N CONSTANTIVS au fost donate muzeului din
Budapesta, în ArchKozl., X, 1876, II, p. 132.
7. Un sesterţ de la Antoninus Pius, găsit pe bastionul nr. 2 al cetăţii din Alba
în 1878, şi trei sesterţi între care doi ai lui Antoninus Pius şi unul nedeterminabil
găsiţi pe cîmpul de triumf în 1869 au fost donaţi tot la gimnaziul din Bistriţa.
Programm ev. Gymn. Bistritz, 1878-79, p. 41.
8. B. Cserni Alsofehervcir vcirmegye tortenete a ramai korban (Istoria judeţului Alba de Jos în epoca romană), în Als6/ehervcirmegye monogrcificija (Monografia judeţului Alba de Jos) (-Monografia), Nagyenyed, II/1, 1901, p. [544]=440„
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cît în mică parte să salveze aceste valori pentru istoria patriei, doar despre monetele din tezaurul găsit în acest an s-au păstrat informaţii mai
precise. 5
Abia în 1887 a început B. Cserni - însărcinat de Societatea de istorie, arheologie şi ştiinţe naturale din judeţul Alba de Jos 6 cu organizarea muzeului - să adune piesele descoperite pe teritoriul oraşu
lu şi să le treacă în inventarul muzeului7. Dar şi după această dată,
de cînd Cserni a urmărit - pe cît i-au îngăduit posibilităţile - antichităţile şi monetele ce ieşeau la iveală cu diferite ocazii, s-au risipit multe
fără urmă.
Informaţii

mai precise şi ample avem despre monetele descoperite în
executate de Cserni între anii 1889-1914 8•
O parte din materialul numismatic descoperit pe teritoriul oraşului
a intrat în colecţia prof. Al. Borza şi a liceului Mihai Viteazul 9 •
săpăturile

nr. 96-97, p. [547]=443, nr. 20, scrie că o mare cantitate din manetele găsite la
Alba Iulia şi Partoş se păstrează la biblioteca Batthyaneum şi la muzeele din
Aiud, Cluj, Sibiu, Budapesta şi Viena.
5 Cu ocazia construirii liniei ferate, într-o puşculiţă de lut s-au găsit circa 700
manete de argint, denari datînd de la Nero pînă la Commodus. Dintre acestea
H. Finaly a achiziţionat 612; H. Finaly, în ErdMuz., VI, 1871-3, p. 24-41.
6 A. Zlamal, în AFf:vk., XVIII/2,
1916, p. 5-15; Al. Borza, în Apulum, I,
1939-42, p. 351-4.
7 Jurnalul de achiziţii a societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţe naturale a
judeţului Alba de Jos (Az Als6fehermegye Tortenelmi, Regeszeti es Termeszettudo-

mcinyi Egylet szerzemenyei napl6ja), I-III, 1887-1917, întocmit de B. Cserni.
8 B. Cserni, Apulumi maradvcinyok (Resturi din Apulum), în AFE:vk. III-XIV,
1890-1908; id., în Archf:rt., XXXIII, 1913, p. 382-387; id., în MKf:, VI, 1912,

p. 106-114, 271-275.
9 Prof. Al. Borza din Cluj posedă o colecţie de manete între care şi unele gă
site la Alba Iulia: Augustus (1 sesterţ şi una de bronz emisă în Caesarea), Traian (10 denari şi 1 sesterţ), Hadrian (5 denari), Faustina (1 sesterţ), Iulia Paula
(1 denar), Gordian III (23 antoniniani), Filip Arabul (8 antoniniani), Filip cel
Tînăr (3 antoniniani), Otacilia (1 antoninian), Volusianus (2 antoniniani), Aemilianus, Valerianus, Gallienus şi Aurelian (cîte un antoninian). Despre celelalte
manete din colecţie nu se poate preciza dacă provin din comerţ ori au fost gă
site pe teritoriul oraşului. Dintre manetele Provincia Dacia care au fost vîndute
Cabinetului Numismatic al Acad. Republicii Socialiste România, Al. Borza informează că vreo trei provin din Apulum. În col. lic. Mihai Viteazul din Alba Iulia se
găsesc manete romane găsite pe teritoriul oraşului. Vezi V. Cucui, Anuarul lic.
Mihai Viteazul din Alba Iulia, I-III, 1924, p. 110; 1929, p. 19-2'3; 1933/34, p. 36-37.
lntr-o vitrină în Muzeul regional din Alba Iulia sînt o serie de manete cu
indicaţia că s-au găsit pe teritoriul oraşului (acestea nu le-am putut identifica
în inventarul muzeului, dar s-ar putea ca între ele să fie în mare parte cele
care lipsesc din colecţie): Augustus (2 denari), Nero (2 manete de bronz), Traian
(2 manete de bronz), Antoninus Pius (2 denari), Faustina Senior (2 manete de
bronz), Marcus Aurelius (2 denari), Commodus (2 manete de bronz), Septimius
Severus (2 denari) Caracalla (o monedă de bronz si 1 denar), Fulvia Plautilla
(2 denari), Elagabal (1 denar şi o monetă de bronz),· Severus Alexander (1 denar
şi_ ? monetă de bronz), Maximinus Trax (2 denari), Gordian III (2 antoniniani),
F1hp. Arabul (2 antoniniani), Trebonianus Gallus (2 antoniniani), Valerianus (2 antommani), Gallienus (2 antoniniani de bronz), Claudius Gothicus (2 antoniniani.
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Diversele probleme ridicate de descoperirile din Apulum au constituit
obiectul unor studii speciale 10 şi au fost dezbătute şi în toate lucră
rile de sinteză, privind istoria Daciei, datorită rolului important al acestui oraş în cadrul provinciei Dacia.
Prezenta lucrare îşi propune ca, pe baza materialului numismatic din
Muzeul Regional Alba Iulia 11 şi a informaţiilor epigrafice, să analizeze
diverse aspecte ale circulaţiei monetare la Apulum.
Topografia şi evoluţia oraşului. Prin poziţia ei la extremitatea imperiului roman, Dacia era menită să constituie un bastion pentru apăra
rea provinciilor dunărene, aşa încît atenţia principală era îndreptată
spre construirea castrelor şi a drumurilor militare; lungimea graniţelor
făcea necesară aşezarea unui mare număr de trupe. Centrul acestui sistem de apărare îl constituia castrul zidit de legiunea a XIII-a Gemina. Acest castru situat pe podişul dintre Carpaţii meridionali, orientali şi apuseni. la 46° :r latitudine nordică şi 23° 34' longitudine estică,
la miazănoapte de Mureş, ocupînd o suprafaţă de cca. 375.000 m 2
(cca. 750 X 500 m). domina prin poziţia sa întregul bazin al Mureşului, care
constituia o importantă cale comercială în antichitate.
de bronz), Aurelianus (2 antoniniani de bronz), Probus (2 antoniniani de bronz),
Maxentius (2 monete de bronz de mărime mijlocie, cu cunună de lauri), Diocle1ian (2 monete mici de bronz cu cunună de raze), Valentinian I (2 monete mici
de bronz cu cunună de lauri), Galerius Maximianus (2 monete de bronz de mă
rime mijlocie, cu cunună de lauri), Constantius Chlorus (2 monete de bronz de
mărime mijlocie, cu cunună de lauri), Constantin cel Mare (2 monete de bronz
mici, cu cunună de lauri), Constantius II (2 monete mici de bronz, cu cunună
de lauri), şi 5 monete de bronz cu legenda PROVINCIA DACIA (trei „sesterţi"
şi 2 „antoniniani") emise sub Filip Arabul. Vitrina a fost aranjată cu mulţi
ani înainte, încît nu se poate verifica dacă monetele expuse provin toate de pe
teritoriul oraşului ori au fost incluse şi piese al căror loc de descoperire nu ne
este cunoscut.
în literatura contemporană sînt puţine menţiuni despre monetele găsite la
Apulum: I. Berciu, în Apulum, III, 1946-49, p. 196-197, 184-188; I. Winkler
în SCN, 1958, p. 405/VI, III, 1960, p. 455-456; D. Protase, în Materiale, VI, 1959,
p. 399, 401.
111
C. Gooss, Die rămische Lagerstadt Apulum in Dacien, în Programm ev. Gymn.
Schăssburg, 1877/8, p. 1-56; P. Kirâly, Apulum, în AF.Evk., II, 1889, p. 5-58; Id.
Gyulafehervar tărtenete, I, Apulum, Kolozsvâr, 1892; B. Cserni, în A Gyula~
fehervari rom. kat. fogimnazium ertesitoje, I, 1891/92, p. 3-96, II, 1892 3, p. 3-80
-şi III, 1893 14, p. 3-100 (lucrare de popularizare); Tomaschek, în RE, II, 290291; B. Cserni, Monografia, II, Nagy-Enyed, 1901; G. Florescu, Apulum, în Apulum, III 1946-1948, p. 162-169; I. I. Russu, Apulum, numele şi originea localităţii daco-romane în Apulum III, 1946-48, p. 146-161; Id., Dacius Appulus, în
Apulum IV, 1961, p. 85-93; C. Daicoviciu, Aşezarea autohtonă de la Apulum,
(Alba Iulia), în SC/V, II, 1950, p. 225-8; Al. Popa, I. Berciu, Cetatea Alba-Iulia,
Bucureşti, 1962.
11
La muzeu se păstrează inventarele întocmite de B. Cserni (vezi nota 7) şi
un inventar general din 1920-1945. Monetele din colecţia muzeului au fost trecute într-o listă alcătuită în 1955-1956. În 1956 am cercetat aceste materiale
şi am întocmit „Catalogul monetelor descoperite la Apulum, în colecţia Muzeu1ui Regional Alba Iulia".
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Poziţia geografică favorabilă a determinat în secolele premergă
toare ocupaţiei romane - stabilirea unei aşezări dacice A1tou)..ov, de la
care şi-a luat numele oraşul roman (Apulum) 12 .
In jurul castrului, la distanţa prevăzută de regulile militare, s-a stabilit acea mulţime pestriţă de negustori, meseriaşi etc., care, dornici de
cîştig, însoţeau legiunile în colţurile cele mai îndepărtate ale imperiului13. Două dintre inscripţiile care amintesc de canabae provin de pe
teritoriul oraşului Alba Iulia 14 şi una de la Partoş 15 (în prezent, cartier
al oraşului), situat la S-E, la cca. 3-4 km de castru. Sub Marcus Aurelius apare titulatura nouă a aşezării romane de la Partoş, Municipium
Aurelium Apulense 16 , care devine apoi Colonia Apulensis. Un al doilea
Municipium Apulense era aşezat pe teritoriul actualului oraş, el trebuie
să se fi format din aşezarea autohtonilor din jurul castrului 17 , iar Colonia
Apulensis ocupa teritoriul cartierului Partoş şi, probabil, şi cel de dincolo de Mureş pînă la comuna Oarda de Jos 18.
Existenţa paralelă a celor două oraşe Muncipium Apulense şi Colonia Apulensis este documentată nu numai prin repartizarea topografică a inscripţiilor 19 , care le semnalează, ci şi prin menţionarea lor
concomitentă în cadrul aceleiaşi inscripţii 20 .
Studiile din ultimii ani au arătat că în Pannonia se constată formarea paralelă a oraşelor civile şi militare, avînd însă teritoriu delimitat
~i conducere diferită 21 . B. Cserni delimitează aşezările de la Apulum
printr-o linie de hotar, care ar trece la sud de cimitirul roman 22 (vezi
fig. 1). Deşi trasată cu aproximaţie, credem că linia nu denaturează situaţia reală.

In onoarea lui Septimius Severus, Municipium Apulense introduce
numele lui în titulatura oraşului: Municipium Septimium Apulense 2:I.
I. Russu, în Apulum, III, 1946-1948, p. 145-159 (cu bibliografia coma problemei); C. Daicoviciu, în SC/V, II, 1950, p. 255 urm.; Al. Popa I. Berciu, Cetatea Alba Julia, Bucureşti, 1962.
13 Th. Mommsen, Die romischen Lagerstadte, în Hermes, VIII, 1873, p. 229-326
(=Ges. Schr. VI, 1910, p. 176-203); Schulten, Canabae, în RE, III, 1451-1456.
14 CIL, III
1008, 1100; B. Cserni, în ArchErt., XXIX, 1909, p. 270; I. Jung, în
JOAI, XII, 1909, Beibl. 139-140.
15 CIL, III, 1093; vezi şi nota 13.
iii CIL, III, 986, 1016, 1132, 7773, 14215 1:; etc.; B. Cserni, în MKE, VI, 1912,
p. 106 urm.; C. Daicoviciu, în ACMIT, II, 1929, p. 304-306; id., în Dacia, VIIVIII, 1937-1940, p. 305-306; id., TransAnt., Bucureşti, 1945, p. 128, nota 4;
G. Florescu, Apulum, III, 1947-1949, p. 162 urm.
17 CIL, III, 976, 985, 1051, 1082, 1083, 1141, 1211; C. Daicoviciu în SCIV, I, 2,
1950, p. 226 urm.; I. T. Kruglikova, în VDI, 1947/3, p. 221.
18 B. Cserni, în MKE VI, 1912, p. 107.
19 B. Cserni, în MKE, VI, 1912, p. 107; C. Daicoviciu, în SCJV, I, 2, 1950,
p. 226 urm.
20 CIL, III, 975, 14468.
21 A. Mocsy, în ActaArchBp, III, 1953, p. 179 urm., L. Barkoczi, în ActaArchBp,
III, 1953, p. 201 urm.; E. Swoboda, Carnuntum, seine Geschichte und seine Denkmaler, Graz-Koln, 1964, p. 83 urm.
22
B. Cserni, în MKE, VI, 1912, p. 107-108.
23
C. Daicoviciu, TransAnt., p. 128 nota 4; id., în SCIV, I, 2, 1950, p. 227.
12
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Fig. 1. Planul ruinelor romane identificate la Apulum, întocmit de B. Cserni.
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In timpul lui Traianus Decius, oraşul roman din jurul castrului legiunii a XIII-a Gemina apare sub denumirea de Colonia nova Apulensis2". Inscripţia fiind găsită la Alba Iulia, este evident că ea se referă
la fostul Municipium Apulense, care, o dată cu reorganizarea Daciei în
250, este ridicat la rang de colonia 2·i. Cercetările de pe limes-ul Dunării
mijlocii au arătat că, în secolul III, datorită situaţiei tulburi, aşezările
civile decad, viaţa pulsează acum mai intens în aşezările militare 2li.
Constatarea aceasta concordă întru totul cu situaţia de la Apulum.
Urmărind descoperirile monetare din cele două oraşe, constatăm că la
Partoş Colonia Apulensis - descoperirile monetare încetează brusc
sub Filip Arabul (pînă la Aurelian este semnalată o singură monetă de
la Gallienus) 2i, pe cînd în Colonia nova Apulensis seria emisiunilor
continuă neîntrerupt pînă la evacuarea Daciei, aşa încît ridicarea Municipium-ului Septimium Apulense la rang de Colonia nova Apulensis
este o urmare firească, impusă de schimbările survenite în cele două
aşezări.

Acestor trei perioade în dezvoltarea oraşului sub dominaţia romană
le corespund trei faze de construcţii: prima fază, pînă la războaiele
marcomanice; a doua fază, de la războaiele marcomanice pînă în mijlocul secolului III (249-250) şi ultima fază, pînă la evacuarea Daciei 28 .
După retragerea trupelor şi a autorităţilor romane, pînă la invazia
hunilor, populaţia rămasă pe teritoriul Coloniei nova Apulensis şi al
Coloniei Apulensis duce o viaţă modestă printre construcţiile grandioase ale epocii romane, care încep să cadă în ruină, aşa încît în secolul IV teritoriul fostei băi romane este folosit ca cimitir 29 •
Nominalele şi tipurile monetare. Locul de provenienţă a majorităţii
manetelor, care constituie obiectul studiului de faţă, e terenul denumit
„Glacis" sau „terenul din faţa cetăţii" (Varter), situat la 130 m spre
sud de zidul exterior al cetăţii medievale. Pe o întindere de 11 216 m 2 ;
oriunde se fac săpături, ies la iveală urme romane:m_
Restul manetelor provine din săpăturile arheologice executate la Partoş31, situat la cca. 4 km la sud-vest de „Glacis", precum şi din descoperiri întîmplătoare de pe teritoriul oraşului Alba Iulia şi din Partoş.
2~

CIL, III, 1176; C. Daicoviciu, în SCIV, I, 2, 1950, p. 227-228; G. Florescu,

op. cit., p. 167 urm.

r, C. Daicoviciu, op. cit., p. 227-228.
2n A. M6csy, op. cit., p. 203; E. Swoboda, op. cit., p. 119 urm.
n Vezi Catalog, nr. 949; Inv. 3183.
28 B. Cserni, Monografia, p. 198 urm.
" 9 K. Horedt, în Untersuchungen zur Friihgeschichte Siebenbiirgens, Bukarest,
1958, p. 66 urm.
:m Cserni a reusit să înregistreze pe teritoriul oraşului 57 de puncte unde s-au
identificat urme de clădiri romane; B. Cserni, Apulumi maradvcinyok (Resturi din
Apul:!1-m), în AFEvk., III-XIV, 1890-1908; id., în ArchErt., XXXIII, 1913, p. 382387, in MKE, VI, 1912, p. 106-114, 257-283; B. Cserni, în ErdMuzVcind, Kolozsvar,
1913, p. 50-57, cu o hartă. ( = Fig. 1.)
31
B. Cserni, în MKE, VI, 1912, p. 271-275.
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TABE
Monetele

găsite

D

-

Romane republicane
Tiberius
Drusus Junior
Nero
Vitellius
Vespasian
Domiţian

Nerva
Traian
Hadrian
Antoninus Pius
--- Marcus Aurelius
Lucius Verus
Commodus
Pertinax şi Didius lulianus
Septimius Severus
Caracalla şi Geta
-Macrinus
Elagabal
Severus Alexander
-:Maximinus
- Balbinus
Gordian III
Filip Arabul
Traianus Dedus
Trebonianus
- -Aemilianus Gallus
Yalerianus
Gallienus
Claudius Gothicus
Aurelian
_Diocleţian

Galerius Maximianus
~~ispus
- Constantin I
- -Constantin II Junior
--Constantius II
Constans
Constantius Gallus
Iulianus

la Apulum,

AR

s

An

păstrate

Dp

în
As

'. - - - - - - - - - - - - - - --1
--- --- --- --- 1
- -1 - - - - - - - - - - - - - - -1--- --- --- --- --3
- - - - - - - - - - - - - -1 4
--8- - - - - - - - - - - - --2--- --- --1
1
1
1
- 13
- - - - - - - - - 6- - -1 - - 3 ---- - - - - - - - - 46
7
14
-- --- 29
- - - - - - - - - 23
9
8
- - - - - - - 9 - - -3 - - 3 18
----- --- 2
1
5
- - - - - - - - - - - - --23
6
--- ---2- --- --1
-- ----- 3
- 63
-- -2- -1- 2
1
1
49
- -1 - - - - - - 1
---47
- - - -1 - - -1 --- --- 6 --1
79
--- --- --- --- --- --4
- - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - - - 103 -2- - - - - - - - - - -1 - 94 - -4 - - - - - - - - - - - - 59 - - - - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - --- --- 3 --- --- ----- --- 38 --- --- --- - - - - - -"sa - - - - - - - - --- --- -- --- --- --11
- - - --3- - - - - - - - - --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ----- - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- - - - - - --- - - - - - - - - --- --- --- --- --- --9

'
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I
Muzeului Regional Alba Iulia

AE

AE

peste
6g

sub
6g

AE

Mon

PROVIN- PMS
CIA
COL
DACIA
VIM

- - - - - - - - - - ----

l\Ionete
greceşti

Foi

Mai

Cen

Total
10

- - - - - - ---- - - - - - - - - - -------1----1--- - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - ---1----11--- - - - - - - ---2
----1--- - - - - - - - - - -------1----

---- ---

3
- - - - - - - - - - - - ---1---- - - - - - - - - - ---1
6
- - - - - - --1- - - ----1-------11

----1--- - - - - --- - - - - - --1---4
- - - - 2 - - - - - - 5 - --4- - - - - I - - - I - - - - - - - - - - 34-

- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - -47-

13
3
- - - - - - - - ---- ---1---- --- --- --10
4
2
- - --7- - - - --4- ---I-----I--- - - 3 - - - - - - - - - - - - --1- - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - --2- - - - --1- - - - I - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----1--- ---- --- --- --- - --1- --4- - - - - - - - - - - I - - - - - - 3 - - - - - - - - - - ----2---2-----------i---

- - - - - - - - - - ----1--- - - - --1- - - - - - - - - - - - i - - - - - - --4- --2- - - - - - - - - - - - - - - - - ----1--- - - - - - - - --1----

I

--85
--47--9_1_4_
--3
_7_4_

-------61

- - 1 - - - - - - - - - - - --2- - - 1 - - - - - - - - - - - __5_1_
- - 6 - - - - - - - - - - - -98- - - - - - - - - - - - - ---4
----1--- - - - - --1

- - - - - - - - - - i - - - - l · - - = - 2 - - - - 2 - - - - - - - _1_0_9 _
- - - - - - --2- - - - --3-0--l--3-I---- - - - - - - - - - -134-

- - - - - - - - - - ----1----,-2-1---- - - - - - - -61- - - - - - - - --1----1---1----1--- - - - - --1
- - - - - - - - - - - - - - -56
- -- - - - - - - - ---1----1
3
--------------1---1----1--------38
- - - - - - - - - - ----1---1---- - - - - - - - - - __5_3_
- - - - - - - - ---1-----1--- ----1--- --- --- -- 11
- - - - - - ----1----1--- ----i--- - - - - -3- - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - ---1--1--- - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - --1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - --2- - - - - - - --2-- - - - - - --1- - - - f - - - - - - - --6- --1- - - - --8----1--- - - - - - - - - - - - - - - - ---6
6
-- 1- - -----4- --3- -124

--

--- - - - - - - - ----

- - - - - - - - ---1---- - - - - - - - ------1

- - - - 13- - - - - - - -3- - - - - - - - - - - - - -------1--- - - - - ---1
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D

Valentinianus I
Valens
Gratianus
-Valentinianus II
Monete nedeterminate
-----:Monete false

AR

An

s

Dp

As
I

- - --- --- --- --- ----- - - - - --- --- ----- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --16
3
- - --- --- --- --- --3
1

Deşi este evident că la sfîrşitul secolului II e.n. existau două aşezan
urbane, nefiind delimitată graniţa dintre ele decît cu aproximaţie, sintem nevoiţi să tratăm problema circulaţiei monetare pe baza materialului numismatic luat global. considerîndu-1 ca provenind dintr-o singură aşezare urbană şi militară.
După cum rezultă din rapoartele lui Cserni şi din inventarul muzeului, s-a
pierdut un număr de monete, semnalate în rapoartele de săpături, dar netrecute în inventar, care nu se găsesc astăzi în colecţia muzeului. O altă parte
n-a fost inventariată de Cserni din cauza conservării foarte slabe, ceea ce a
făcut imposibilă determinarea lor. Numărul pieselor neinventariate şi apoi risipite sau risipite înainte de a fi ajuns să fie inventariate nu poate fi reconstituit nici măcar cu aproximaţie. Datele din rapoartele întocmite de Cserni după
fiecare campanie de săpături nu coincid, prin urmare, cu cele indicate în inventar; într-un caz, chiar şi între raportul şi planul săpăturilor există inadvertenţe 32•
Se pare că Cserni obişnuia să inventarieze separat tezaurele, căci dintre cele
două tezaure descoperite de eF13, nu e inventariat nici unul. în prezent, manetele
care alcătuiau aceste tezaure lipsesc din depozitul muzeului regional din Alba
Iulia.:v.
Menţiunile din literatură privitoare la manetele provenite din Alba Iulia le
vom omite, deoarece, fiind vagi sau incomplete, nu se poate stabili dacă nu
sînt interferenţe între ele sau dacă n-au intrat cumva ulterior în colecţia muzeului, ceea ce ar putea duce la confuzii şi repetări.

:i~ în planul general al săpăturilor (reprodus în AFEvk., XIV, 1908), în încăpe
rea XXXVI, la pct. d, se indică 318 monete de argint. Despre aceste monete nu
se face nici o menţiune în rapoartele lui Cserni (ar putea fi deci o confuzie cu
tezaurul descoperit în 1902 în încăperea VII, care se află aproape de încăperea
nr. XXXVI), iar litera d apare pe planurile lui Cserni pentru prima dată în planul
săpăturilor din 1902-1903.
33
în general toţi cercetătorii amintesc un singur tezaur găsit de B. Cserni,
dar din lucrările sale rezultă că s-au găsit 2 tezaure: primul compus din 115
piese de argint, îngropat sub Gallienus, găsit în încăperea notată cu VII la 10 noiembrie 1902 semnalat în AFEvk., XII, 1903, p. 94, al doilea descris de B. Cserni,
în AFEvk., XIV, 1908, p. 44.
3
" A.
Alfoldi, în NumK., XLII, 1943, p. 18, arată că tezaurul descoperit în
1907 la Alba Iulia s-a pierdut în timpul primului război mondial. Tot atunci
s-a putut pierde şi tezaurul descoperit în 1902, cele două tezaure fiind păstrate
probabil la un loc.
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continuare tabelul I

Sem

AE
peste
6g

AE
sub
6g

AE

Mon

--- --- --- --- ----- --- --- --- ----- --- --- --- ----- --- --- --8
35
--- --- --- --- --~

PROVIN- PMS
CIA
COL
DACIA
VIM

-------

Monete

Foi

greceşti

Mai

Cen

Total

2
2
--- --- --1
- - - - - - - - - - -11
1
--- --- --- - 1
1
--- --- --- --68
--- --- --- 7

6

Pe baza in\'entarului şi a colecţiei monetare din Apulum, se poate constata
că pe teritoriul oraşului s-au găsit 1154 manete, eşalonate cronologic din epoca
republicană pînă în secolul al IV-lea (vezi tabelul nr. I).
Din tabelul nr. I rezultă că la Apulum, după constituirea provinciei, numărul
manetelor este în creştere pînă în timpul lui Antoninus Pius şi că în secolul
II e.n. circulau diferite nominale: denarul, sesterţiul. dupondius-ul, asul şi semis-ul
(cu toate că acesta din urmă este semnalat numai în două exemplare, preţurile
din tabla cerată XV, CIL, III, p. 953, arată că folosirea lui trebuie să fi fost
prezentă

în plăţile cotidiene). În secolul III moneda de argint precumpăneşte
în parte, schimbărilor survenite în monetăria imperială, schimbări determinate la rîndul lor de ridicarea soldei sub Septimius Severus şi Caracalla,
ceea ce impunea emiterea unui număr sporit de denari. Începînd cu Gordian III,
antoninianul devine maneta dominantă în circulaţie, denarul fiind bătut numai
cu anumite ocazii. Nu s-au impus în circulaţie nici manetele cu legenda PROVINCIA DACIA emise sub Filip Arabul (catalog, 1033-1062), căci numărul lor
rămîne mult în urma antoninianului, nici cele cu P MS COL VIM, din care se
semnalează doar opt piese (catalog, 1025-1032).
Absenţa emisiunilor din următorii 30 de ani se datorează schimbărilor petrecute în Apulum după retragerea trupelor şi a autorităţilor romane, precum şi
crizei sistemului monetar roman. Pe la sfîrşitul secolului III manetele încep să
apară din nou, reflectînd însă o circulaţie mult scăzută, care se menţine pînă
la Valentinianus II, cunoscînd o anumită înviorare în epoca constantiniană (catalog, 985-1024).
Stc\rea de conservare a manetelor găsite la Apulum e foarte diferită; datorită
umidităţii solului, multe au fost supuse unui puternic proces de oxidare.
Greutatea medie scăzută indică pentru manetele din secolul I-II e.n. o circulaţie îndelungată (tabelul II), dar la emisiunile din secolul III ea se datorează
în primul rînd reducerii treptate a cantităţii de metal.
datorită,

TABELUL II
Nr. monetelor cîntărite
Epoca republicană
Vitellius
Vespasianus
Domitianus
Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius

Greutatea

8
3
4
8

12
11

25
18

15 - Acta Musei Napocensis
https://biblioteca-digitala.ro

totală

28,40
8,45
9,90
22,73
23
28,32
70,08
49,67

Greutatea medie
3,55
2,81
2,47
2,84
1,91
2,57
2,80
2,75
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Continuare tabelul II

Lucius Verus
Commodus
Pertinax
Septimius Severus
Caracalla şi Geta
Elagabal
Severus Alexander
l\laximinus
Gordian III
Filip Arabul
Traianus Decius
Trebonianus Gallus
Aemilianus
Valerianus
Gallienus
Claudius Gothicus
Aurelianus

Nr. monetelor

Greutatea

cintărite

totală

3
5
2
61
48
45
74
4

97
89
58
53
3
38
49
11
3

9,30
10,75
6,10
162,15
138,92
117,33
188,58
10,28
381,55
344,21
204,48
157,59
11,70
185,21
124,63
28,47
8,95

Greutatea
medie
3,10
2,15
3,05
2,65
2,89
2,60
2,54
2,57
3,93
3,86
3,52
2,96
3,90
2,24
2,54
2,58
2,9S

Comparînd numărul total al tipurilor monetare emise sub diferiţii îmcu numărul tipurilor reprezentate la Apulum, se constată, pentru
secolul II şi primele trei decenii şi jumătate ale secolului III, o mare
varietate de tipuri, dar, începînd cu Gordian III, numărul tipurilor monetare scade aproape la jumătate, cu toate că, în majoritatea cazurilor, numărul pieselor descoperite e mai mare. Sub Gallienus se constată o revenire la raportul din prima fază. Neavînd la dispoziţie material din alte centre, pentru a vedea dacă aceasta este o situaţie specială la Apulum sau o situaţie generală în toate oraşele imperiului,
credem că este hazardat de a trage concluzii.
păraţi

Marea majoritate a monetelor descoperite la Apulum provine din atelierele
centrale ale imperiului. în multe cazuri însă, din lipsa manualelor necesare, n-am
putut indica atelierul în care au fost bătute. Emisiunile împăraţilor la care am
putut stabili atelierul provin, în general, din officinele centrale ale oraşului Roma.
Numărul celor provenite din alte officine se reduce la Ephesus, catalog, 26;
Alexandria, catalog, 93; Emesa, catalog, 276-277; Laodiceia ad Mare, catalog,
324-328, 349-350; Antiochia, catalog, 458-459, 514, 891, 903; Lugudunum, catalog, 906-908, 915, 927-928, 954; Asia, catalog, 921, 922, 938, 942-943; Siscia,
catalog, 945, 986, 992, 990, 995, 1000, 1005, 1011-1012, 1016, 1017, 1020, 1023, 1024;
Mediolanium, catalog, 929; Cyzicus, catalog, 978; Sirmium, catalog, 1007-1010, Thesalonic, catalog, 1018; Constantinopol, catalog, 1004; Tarraco, catalog, 982-984.

Moneta provinciei Dacia. Este interesant de remarcat că, în descoperirile monetare din Apulum, seria monetelor emise pentru provincia
Dacia nu e reprezentată în întregime, întîlnim doar unele tipuri emise,
sub domnia lui Filip Arabul, AN I-III (catalog, 1033-1062).
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Legenda aversului este aceeaşi pe toate manetele: IMP M IVL PHILIPPVS
AVG, gravată în scriptio continua; la fel şi reversul tipului A: PROVINCIA
DACIA, iar pe stindard DF (Dacia Felix). Pe multe dintre manetele găsite la
Apulum, literele DF sînt complet tocite, pe tipul B legenda de pe revers e
întreruptă o dată sau chiar de două ori în funcţie de înălţimea vexiliilor legiunii (a V-a Macedonica şi a XIII-a Gemina) şi a reprezentării Daciei: PROVINCIA DACIA sau PROVINCIA - DACIA şi PROV-INCIA DA-CIA. în exergă,
pe unele piese, A din AN e scris cu bară transversală, iar la altele A e fără
bară transversală. Cifra romană care indică anul emiterii e precedată şi urmată, pe manetele de bronz, de un triunghi sau punct, iar pe cele mici, de un
punct. Pe manetele emise în anul III lipseşte punctuaţia de lingă cifra romană,
ceea ce poate fi considerat ca începutul decăderii stilistice a acestor tipuri.
Pe baza manetelor păstrate, se poate conchide că s-a utilizat un mare număr
de stanţe, în special pentru revers (pl. 1-111). Legenda fiind neîntreruptă pe
avers, nu se poate stabili cu siguranţă numărul stanţelor folosite; pentru revers,
in schimb, după dispoziţia atributelor provinciei, după poziţia ei şi a animalelor care o flanchează, se vede că s-a folosit un mare număr de stanţe, căci
nu găsim două manete emise cu aceeaşi stanţă.
în ceea ce priveşte tipurile, ele sint reprezentate prin următoarele piese:
Tipul A, AN I
- Bronz mare, patru exemplare [ +31 35
Tipul A, AN I
- Bronz mic, cinci exemplare [ +11 36
Tipul B, AN I
- Bronz mare, două exemplare37
Tipul B, AN I
- Bronz mic, cinci exemplare38
Tipul (?), AN I
- Bronz mare, două exemplare [ +3]3 5
Tipul A, AN II
- Bronz mic [11" 0
Tipul B, AN II
- Bronz mare, patru exemplare [ +2]" 1
Tipul B, AN II
- Bronz mic, trei exemplare [ +11" 2
Tipul C, AN II
- Bronz mare, un exemplar [11" 3
Tipul B, AN II [I1 - Bronz mic, un exemplar 44
Tipul (?), AN III
- Bronz, un exemplar 45
Tipul A-B, AN [?1 - Bronz mare, două exemplare"6•
Chiar dacă pare nefiresc că în descoperirile de la Apulum nu e reprezentată
întreaga serie emisă pentru provincia Dacia, aceasta concordă totuşi cu ceea ce
se constată în celelalte aşezări romane din Dacia intracarpatică" 7 •
Pe manetele datînd din sec. IV găsim următoarele sigle: SIS (4 exemplare),
ASIS (6 exemplare); BSIS (3 exemplare); l'SIS (1 exemplar); CONSB (1 exem35 Catalog, nr. 1033-1035, 1061; B. Cserni, în AF.Evk., XII, 1903, p. 122, nr. 147, 148.
150; piesele descrise de Cserni care lipsesc din colecţia muzeului sint puse în
paranteză unghiulară [ ].
36 B. Cserni, op. cit., nr. 167; Catalog, 1037-1041.
37 Catalog, 1042, 1043.
38 Catalog 1044-1048.
39 Catalog, 1036, 1060.
~o B. Cserni, op. cit., nr. 154.
41 Catalog, 1049-1051, 1062 B;. Cserni, op. cit., nr. 152, 155.
" 2 Catalog, 1052-1054; B. Cserni, op. cit., nr. 151.
43 Catalog, 1055; B. Cserni, op. cit., nr. 153.
44 Catalog, 1056.
45 Catalog, 1059.
" 6 Catalog, 1057-1058.
47
Moneta PROVINCIA DACIA de după Filip Arabul, emisa m număr foarte
r~dus, este semnalată numai la Sarmizegetusa: una AN [V1 tip B; una AN [V]
tip D; una AN [X1 tip E (se păstrează la Muzeul din Sarmizegetusa si Muzeul
regional Deva); una AN [VIII] tip D (se păstrează la Muzeul regional Deva)
fostul judeţ Hunedoara
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plar); SIRM (4 exemplare); SMT[SJ în cimp E, (1 exemplar); SMKA (1 exemplar); şi NO P (1 exemplar).
între monetele de argint găsite la Apulum există şi tipuri care se deosebesc
de cele descrise de Cohen~8 • precum şi citeva piese argintate"9•
în raport cu alte centre urbane, Porolissum"° şi Carnuntum51 , unde găsim
un număr însemnat de contrafaceri ale monetelor romane imperiale, la Apulum
numărul imitaţiilor e cu totul neînsemnat: 7 piese, dintre care unele foarte deteriorate (vezi catalog, nr. 1086-1092 şi pl. V). între acestea, o monetă incusă
(pi. V 1093), atrage atenţia prin faptul că, cu toate că are rondelul de mărimea
unui denar, poartă un cap de împărat cu o cunună de raze, iar în gravarea
legendei litere latine alternează cu litere greceşti. Reprezentarea aversului în
negati\" pe reversul monetei arată că au fost emise mai multe exemplare de
acelaşi fel.
Aceste imitaţii, deşi în număr redus, ar putea fi privite ca indiciu pentru
existenţa unui mic atelier clandestin la Apulum, care a
funcţionat în secolul III după cum indică imitaţia incusă (pi. V, 1093).
O atenţie deosebită merită manetele prol'inciale ale oraşelor din epoca imperială. Din numărul total de 33 piese, n-am putut determina însă, din cauza
stării de conser\'are, decit 26 provenite din următoarele oraşe:
1. VIMINACJUM (8 bucăţi): Gordian III (catalog, 1025-1026), Filip I (catalog, 1027-1029), Traianus Decius (catalog, 1030-1031), Trebonianus Gallus (catalog, 1032).
2. NIC AEA (9 bucăţi): Septimius Se\'erus (catalog, 1066), Severus Alexander
(catalog, 1071-1074), Iulia Mamaea (catalog, 1075), Gordian III (catalog, 1076),
uzate (catalog, 1080-1081).

"~ Catalog, 262. Av. [M] COMMODVS AN-TON AVG PIVS. Capul laureat spre
dreapta. R\·. TR P VIII IMP-VI COS IIII P P. Victoria în picioare spre dreapta;
pregătindu-se să scrie pe un scut, aşezat pe un palmier. Cf. Cohen, 905, 897.
316. A\' [L] SEPT SEV AVG IM[P] PART [... ]. Capul laureat spre dreapta. Rv.
[ADVENTVI A] VGG FEL. Septimius Se\'erus călare spre stînga, ridicind mina
dreaptă. Cf. Cohen, 19 urm. Av. 4, Rv. 439. Av. IMP ANTONI[NVS PIVS AVG].
Bustul laureat spre dreapta. Rv. VICTOR ANTONINI AVG. Victoria, mergînd
spre dreapta, ţine o cunună şi o ramură de palmier. Cf. Cohen, 276, 289. 513. Av.
IMP SEV. ALEXANDER AVG. Bustul laureat spre dreapta. R\'. A-N-N-0-N-A
A-V-G. Abundantia, în picioare spre stînga, ţine corpul Amalteei şi spice; lingă
ea un modius plin cu grîne. Cf. Cohen, 6, 27. 458. Av. IMP SEV ALEXAND AVG.
Bustul laureat spre dreapta R\'. P M TR P COS. Fortuna, în picioare spre stînga,
ţine o cirmă pusă pe un glob şi cornul abundenţei, în cîmp o stea. Cf. Cohen,
ed. I, 84, 107. 520. A\'. [IMP C] M AVR SEV ALEXAND AVG. Bustul laureat
spre dreapta. R\'. P-R-0-V-I-D D-E-0-R-M [V lipseşte]. Providentia în picioare
spre stînga, ţine o baghetă şi un sceptru; jos un glob. 657. Av. [IMP]ANT GORDIANVS PIVS FEL AVG. Bustul cu cunună de raze spre dreapta. Rv. VICTOR
ANTONINI AVG. Victoria, mergînd spre dreapta, ţine o cunună. Legenda reversului se găseşte numai pe monetele lui Elagabal. 750. Av. M. IVL PHILIPPVS
CAES. Bustul cu cunună de raze spre dreapta. Rv. P M TR P V - COS II P P.
Filip cel Tînăr în costum militar în picioare spre stînga, ţine o lance şi un glob.
Cohen, Av. 48. Rv. cf. 35, 38. Inv. 11968. 848-850. Av. IMP CAE C VIB TREB
GALLVS AVG. Bustul cu cunună de raze spre dreapta. Rv. V-I-C-T-0-R-I-A
A-V-G-G. Victoria, în picioare spre stînga, ţine o cunună şi o ramură de palmier,
în jurul gîtului Victoriei, o semilună. Cf. Cohen, 128. Inv. 4735, 5558, 5562.
1,n Vezi catalog, 126, 127, 183, 210, 222, 363-364, 368, 376-378, 381, 390, 392,
400, 401, 403, 404, 414, 415, 437, 443, 506, 519, 522, 548, 596, 611, 731, 757, 922.
50
M. I. Macrea, în A/SC, I, 1932, p. 128-130; în colecţia Muzeului raional
din Zălau se păstrează o serie de imitaţii de denari achiziţionate între 1952-1960;
ActaMN, I, 1964, p. 215-222.
51
G. Elmer, în NumZ., 66, 1933, p. 67.
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Diocletian (catalog, 1079),

două

neprecizate (ca-

talog, 1082-1083).
MESAMBRIA (catalog, 1078).
ADRIANOPOLIS (2 bucăţi): Faustina II (catalog, 1063-1064).
PHILADELPHIA DIN LYDIA: Septimius Severus (catalog, 1067'APOLLONIA SALBAKE DIN CARIA; Septimius Severus (catalog, 1068).
LYCIA: 1 drahmă de argint, găsită în tezaurul descoperit în 1867.
9. AM/SUS PONT/: 1 drahmă descoperită în acelaşi tezaur.
10. LAODICEIA AD MARE: Macrinus (catalog, 407).

4.
5.
6.
7.
8.

Nicaea ocupă, după cum rezultă, primul loc, ceea ce e şi firesc. avînd în vedere
aici a existat un lagăr de tranziţie pentru soldaţi, începînd cu Septimius Severus52, sub a cărui domnie se deschide seria manetelor niceene găsite la Apulum
(şi în celelalte localităţi din Dacia53); urmează Viminacium cu opt piese, Alexandria cu trei şi Adrianopolis cu două; Mesambria, Philadelphia şi Apollonia cu
cîte o monetă. Acestea din urmă nu au fost semnalate pînă acum în Dacia Superior5", dar le întîlnim în colecţiile muzeelor din Oltenia55. în total deci opt
oraşe, semnalate în descoperiri izolate, la care se adaugă cele două localităţi ale
căror manete au fost găsite în tezaurul de denari romani din sec. II (nr. 8, 9)·'1;.
Numărul redus prin care sînt reprezentate emisiunile oraşelor greceşti, precum
şi faptul că toate manetele (excepţie fac doar trei piese) sînt de bronz unele
dintre ele au fost chiar transformate în medalioane''7 dovedeşte că ele n-au
jucat un rol semnificativ în circulaţia monetară din Apulum, după cum nu par
să fi avut prea mare însemnătate nici în Pannonia Superior, căci între cele peste
10.000 de manete găsite la Carnuntum sînt doar 70 de piese greceşti, între care
două medalioane şi patru piese de argint, restul de bronz 58• Situaţia este similară
şi la Aquincum 59 , aceste manete fiind destinate, după cum am arătat, sC'llimbului local; dimpotrivă, în Moesia Inferior, în sec. III e.n., manetele de bronz
apar în număr mare chiar şi în tezaure1i0, ele sînt frecvente şi în Oltenia 61 .
că

Cronologia monetelor şi stratigrafia oraşului. Din punct de vedere cronologic, materialul numismatic din Apulum ar putea fi grupat în trei
categorii: 1. monete din epoca dacică, 2. monete din timpul ocupaţiei
romane şi 3. monete de după abandonarea Daciei. Dacă ultimele două
categorii se pot delimita precis, existenţa unui strat dacic nu este sprijinită de materiale arheologice 62 • Tezaurul de monete dacice (imitaţii
după tetradrahmele lui Filip 11) 63 , descoperit pe teritoriul oraşului, con52 M. R. Alfoldi, în ArchHung., XXXII, 1954, p. 146.
B. Mitrea, Le monete urbiche e coloniali del l' lmpero romano trovate in Dacia, extras din Atti del V congresso nazionale di studi romani, XVIII, 1940, p 3.
urm. Pe lingă acestea, în diferite muzee există un număr mare de monete din
Nicaea găsite în Dacia.
53

fYt
55

Ibidem.

D. Tudor, în ArhOlt., XX, 1941, p. 62 urm.; XXI, 1942, p. 48 urm.
H. Finaly, în ErdMuzEvk., VI, 1873, p. 23; B. Mitrea, op. cit., p. 7, nr. 3.
m Catalog, 1067, 1084, 1083.
58 G. Elmer, în NumZ. 66, 1933, p. 66.
59 T. Pekary, ArchErt., 1953/2, p. 113.
60
E. Gren, Klein-Asien und der Ostbalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung
der romischen Kaiserzeit, Uppsala, 1941, p. 153-154; T. D. Zlatkovskaia, Meziia
v I-II vekah nasei erî, Moskva, 1951, p. 98-99.
61
Vezi nota 53, 55, pe lingă manetele semnalate de D. Tudor se mai găsesc
în diferite muzee din Oltenia emisiuni grecesti din epoca imperială.
62
Pînă în prezent nu s-a găsiti ceramică dacică pe teritoriul oraşului.
63
E. A. Bielz, în AVSL, XI, 1874, p. 461.
56
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un indiciu neîndoielnic al unei aşezări autohtone, după cum au
cei care au studiat diversele probleme din istoria oraşului 64 • Piesele a căror emitere precede cucerirea romană puteau fi puse în circulaţie de localnici pe teritoriul Daciei după cucerire şi să se fi menţinut,
apoi, o bucată de vreme. Spre aceeaşi concluzie ne duce şi starea de
conservare a pieselor, tocite în marea lor majoritate, deşi greutatea lor
medie este uneori relativ mare. Emiţînd atare ipoteză, nu excludem
posibilitatea pătrunderii ulterioare a unei părţi a acestor monete, mai
ales a emisiunilor de după Nero, uzate deja în circulaţia din alte regiuni.
Indiferent dacă monetele romane anterioare anului 106 trebuie atribuite unui strat roman sau dacic, graficul circulaţiei monetare din Apulum, care reflectă, în linii mari, ascendenţa şi declinul Daciei romane,
nu se schimbă.
Clasarea materialului numismatic din Apulum după nivelul, la care
au fost găsite diferitele piese, e îngreunată de faptul că Cserni, deşi
constată existenţa mai multor straturi, n-a trecut în plan pentru a
nu-l încărca - straturile inferioare, dintre care cel mai de jos aflat la
1 m sub nivelul trecut în planurile lui Cserni, a fost părăsit de localnici
în urma războaielor marcomanice. Motivul părăsirii acestui strat s-ar
datora, după părerea lui Cserni, umidităţii terenului. care i-a determinat pe locatari să ridice nivelul oraşului, pentru a asigura salubritatea
stituie

însă

arătat

locuinţelor. 65

în cele mai multe cazuri, Cserni n-a precizat nici locul unde au fost
găsite

monetele, aşa incit nu putem stabili dacă piesele, care datează
dintr-o anumită perioadă, s-au găsit în nivelul corespunzător. Se poate
constata însă că atunci, cînd sînt semnalate urme din primul sau al
doilea nivel al oraşului, apar, de fiecare dată, şi monetele corespunzătoare.

Numai pentru campania 7-8 şi 13-14 de săpături arheologice nu
se indică primul nivel. Monetele găsite în aceste campanii datează:
campania 7: din 138-268 e.n. (înregistrate în 1896): cele din campania 8
sînt romane imperiale pînă în 251 e.n. (înregistrate în 1897); campania 13
cuprinde piese din 198-217 (înregistrate în 1903). Toate acestea arată
că monetele romane republicane, precum şi cele din prima jumătate a
sec. II au rămas în circulaţie şi în sec. III, îndeosebi cele de bronz, ceea
ce e şi natural, ele nefiind tezaurizate.
Pe de altă parte, urmărind datele de emitere, se constată că o serie din
monetele lui Marcus Aurelius şi Faustina Junior au fost emise încă
sub Antoninus Pius, aşa încît numărul monetelor bătute între 139-161
este aproape de trei ori mai mare decît al celor emise între 161-182.
Descreşterea nu poate fi despărţită de situaţia economică creată în urma
războaielor marcomanice. Tot prin tulburări pare să se explice şi numărul redus al monetelor dintre 211-217. Rezultă aşadar, că nu arI¾ I. I. Russu, în Apulum, III, 1946-1948, p. 145, urm.; C. Daicoviciu, în SCIV,
II, 1950, p. 255 urm.
65
B. Cserni, Monografia, p. 101 urm.
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mata este factorul hotărîtor în viaţa economică a oraşelor, chiar dacă
ele se dezvoltă pe lîngă castre, ci situaţia politică. Perioada de relativă
pace din timpul lui Antoninus Pius a favorizat intensificarea schimbului
prin intermediul monetei ca urmare a progresului general.
Spre deosebire de descoperirile izolate, a căror abundenţă este în
raport direct cu cuantumul monetelor din circulaţie, tezaurele monetare
nu reflectă decît în mod cu totul aproximativ capitalurile existente,
căci îngroparea lor în masă are loc numai în timp de război. Pe teritoriul oraşului Apulum au fost descoperite patru tezaure. Primul (îngropat în sec. II sub Commodus), fiind găsit într-o puşculiţă, am fi
îndemnaţi să credem că ar reprezenta averea unei familii, care a început acumularea lui de la începutul domniei lui Vespasian şi a continuat-o pînă în timpul lui Commodus, deci de-a lungul a cel puţin
trei-patru generaţii. Dintre cele cca. 700 manete ale acestui tezaur,
H. Finaly a descris 605 piese de argint, emise de următorii împăraţi:
Nero (2), Galba (2), Otho (1), Vespasian (40), Titus (9), Domiţian (36),
Nerva (3), Traian (147 denari şi o drahmă din Lycia), Hadrian (119 şi o
drahmă din Amisus Ponti), Antoninus Pius (95), Marcus Aurelius (86),
Lucius Verus (22), Commodus (10). Ultima a fost bătută în anul 185
e.n. 1·G Adăugînd la cele 267 de manete care datează de la Nero pînă
la Traian, cu oarecare aproximaţie, şi o parte din cele 95 de piese risipite, trebuie să admitem că proprietarii ar fi ţinut nefructificat timp
de 70 de ani (117-185) circa 300 de denari care, împrumutaţi cu camătă
de 120/o, ar fi adus anual un venit de 36 denari, iar în curs de 10 ani
sumele încasate pentru camătă - fără a include dobînda dobînzilor ar fi întrecut cu mult capitalul iniţial, aşa încît după 30 de ani capitalul
iniţial se înzecea.
Se pune deci întrebarea dacă este posibil ca, în capitala provinciei,
unde economia sclavagistă era în plin avînt, să fi fost ţinut un asemenea capital nefructificat, cînd după cum rezultă din tabla cerată nr. XIV
(CIL, III,, p. 951), în anul 147 se încheie o convenţie, cu capital de
700 denari, pentru constituirea unei case de împrumut, iar în alte
table cerate se menţionează împrumuturi care oscilează între 50 şi 60
de denari 67 . Cu toate acestea tezaurul de la Apulum n-a constituit un
capital curent.
In descrierea tipurilor nu găsim precizări cu privire la starea de conservare a manetelor, iar legenda este întregită numai la o singură monetă; la manetele datînd de la Nero-Domiţian se face însă în mai multe
cazuri, la sfîrşitul descrierii, menţiunea de vagus. Incepînd cu Traian
i;G H. Finaly, în ErdMuzEvk., VI, 1871-1873, p. 24-41. Pentru drahma cu efigia
lui Traian, indică sub semnul întrebării ca loc de emitere, Caesarea, tipul din
Lycia nefiindu-i cunoscut. Din descrierea manetei se poate constata că ea aparţine seriei emise în Lycia, cf. B. V. Head, Historia Numorum, Oxford, 1911.,

p. 694.
u7 CIL, III, p. 935, V; 949, XII.
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această

precizare nu mai apare68 , ceea ce ne face să credem că monetele
erau bine păstrate, datorită unei durate scurte a circulaţiei lor înainte
de tezaurizare.
Fondul acestui tezaur însă nu pare să fie rezultatul unei acumulări din trei-patru generaţii, ci o parte din averea unui om de afaceri
de calibru mare, probabil, colonist, care îşi putea permite luxul de a
imobiliza o asemenea sumă. lnceputul formării tezaurului trebuie plasat
sub Traian, de la care avem în medie 9,15 monete pe an, sau sub
Hadrian (5,90 monete pe an), cînd monetele anterioare circulau încă
în număr mare. Faptul că în următorii ani tezaurul a fost menţinut
nefructificat îşi găseşte explicaţia în condiţiile orînduirii sclavagiste, în
dificultatea de a obţine, la nevoie, o sumă mai mare de bani; de aceea
oamenii de afaceri se vedeau siliţi să reţină o parte din capitalul lor
ca rezervă pentru eventuale momente de criză sau pentru afaceri
ocazionale foarte rentabile. Sporirea lentă a tezaurului, începînd cu
domnia lui Hadrian, s-ar datora fie unei alte orientări a noului proprietar, fie considerentului că suma era destul de mare pentru a putea
face faţă oricărei surprize, aşa incit erau adăugate numai exemplare
foarte bine păstrate. Retragerea banilor din circulaţie şi constituirea
tezaurului este, de fapt, caracteristic economiei sclavagiste şi în general
orînduirilor economice precapitalisteG9, datorită puterii banului şi a cîş
tigurilor fabuloase, precum şi a lipsei unei instituţii de credit.
Se poate admite şi ipoteza apartenenţei acestui tezaur unui demnitar
din acea categorie socială care, după cum a arătat Mommsen, împrumuta bani numai pe dobîndă de 4% 70 . lmprumutul în aceste condiţii
nu era rentabil mai cu seamă din cauza riscului nerestituirii capitalului.
Problema creditului şi a restituirii sumelor a fost în întreaga antichitate în
centrul atenţiei legislatorilor: numai în sec. II e.n., statul a fost nevoit să
şteargă de trei ori datoriile într-un interval de 60 de ani (118-178) de relativă
linişte şi prosperitate. 71
Îngroparea celorlalte trei tezaure se leagă de evacuarea provinciei Dacia: unul,
ale cărui piese se eşalonează de la Septimius Severus la Gallienus (268 e.n.), conţinea 115 denari şi antoninienin, dintre acestea am reuşit să identificăm urmă
toarele piese: Septimius Severus (4), Iulia Domna (2), Geta (1), Caracalla (2),
F11lvia Plautilla (1), Elagabal (4), Iulia Cornelia Paula (1), Iulia Soemias (2), Iulia
l\Iaesa (1), Severus Alexander (2), Iulia Mamaea (1), Maximinus Trax (2), Gordian III (16), Filip Arabul (1), Traianus Decius (2), Trebonianus Gallus (6), Volu68

H. Finaly, op. cit.
K. Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, Moskau-Leningrad, 1934,
p. 118 urm.; vezi şi N. N. Constantinescu, Clasicii marxism-leninismului despre
raporturile de marfă-bani în formaţiunile precapitaliste, în Probleme Economice.
V, 9, 1952, p. 212 urm.
;o Th. Mommsen, Boden- und Geldwirtschaft der romischen Kaiserzeit, în Ges.
Sc~r., V, Berlin, 1908, p. 612.
,1 Hadrian a iertat datoriile în
118, Antoninus Pius în 147, iar Marcus Aurelius în 178; W. Hi.ittl, Antoninus Pius, I, Prag, 1936, p. 345, nota 96.
2
;
În 10 nov. 1902 în camera nr. VII pe pămîntul gol s-au găsit într-o gră
madă 115 monete romane de argint între care se găseau şi monetele lui Saloninus, fiul lui Gallienus. B. Cserni, în AFEvk., XII, 1903, p. 92.
69
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sianus (3), Valerianus (23), Gallienus (12), Cornelia Salonina (8), Valerian II (5),
Saloninus (2) 73 • Al doilea dintre aceste depozite monetare cuprinde monete de
la Septimius Severus pînă la Aurelian: Septimius Severus (22), Iulia Domna (6),
Geta (6), Caracalla (9), Fulvia Plautilla (4), Elagabal (8), Severus Alexander (10),
Iulia Mamaea (3), Maximinus Trax (3), Gordian III (25). Filip Arabul (20), Filip
cel Tînăr (2), Traianus Decius (16), Herennia Etruscilla (3), Herennius Etruscus (4),
Trebonianus Gallus (14), Volusianus (14), Valerian (25), Gallienus (16), Cornelia
Salonina (8), Claudius Gothicus (5), Aurelian (2f'•. Ambele tezaure au fost găsite
pe teritoriul băii romane: primul în pămîntul gol, iniţial probabil într-un săculeţ
de pînză sau piele, al doilea, într-o oală de lut, indiciu că au aparţinut unor
persoane care au lucrat în aceste băi şi şi-au îngropat averea într-un colţ al
încăperilor, .,Pentru a o putea regăsi cu uşurinţă.
Grosul monetelor celor două tezaure îl constituie antoninianul emis de la Gor·
dian pînă la îngroparea tezaurului respectiv. Din descrierea sumară a lui Cserni.
nu ne-am putut da seama în ce stare se găseau piesele în momentul îngropării
dar, oricum ar fi, faptul că majoritatea pieselor datează din ultimele două decenii de dinaintea evacuării Daciei (cînd moneta era mai rară decît înainte) şi
că toate pot fi considerate monete în circulaţie îndreptăţeşte presupunerea că
ele constituiau capitaluri curente puse la adăpost în această perioadă frămîntată.
cînd nu se ştia cine va fi stăpînul de mîine.
Al patrulea tezaur semnalat de pe teritoriul oraşului cuprinde 1213 monetE'
romane imperiale, datînd între anii 170-269 e.n., găsite într-un mediu de cultură
romană. Acest tezaur, descoperit în 1963, e în curs de prelucrare.i 5
Componenţa tezaurelor nu oglindeşte, prin urmare, nici măcar cu aproximaţie
evoluţia economică a oraşului; proporţia diferitelor monete din cadrul tezaurului
ce se încheie cu monete din sec.II se prezintă în raport invers faţă de proporţia
monetelor din circulaţie, iar tezaurele din sec. III reflectă numai situaţia de pe
piaţa monetară în momentul îngropării lor.
Numărul

TABELUL III
mediu de manete care revin pe un an unui
din tezaure

împărat

din descoperiri izolate

Traian
+ 9,15
Hadrian
+ 5,90
Marcus Aurelius
+ 4,52
Antoninus Pius
+ 4,31
Commodus
2,5
Trebonianus Gallus
+17,5
Traianus Decius
12,50
6,50
Gordian III
Valerianus şi Gallienus
6,40
Filip Arabul şi Filip cel Tînăr
4,60
Elagabal
3,75
Claudius Gothicus
2,50
Maximinus
1,33
Severus Alexander
1,23
Aurelian
1

+

+

1,78
2,23
2,78
3,86
1,16
28,00
30,50
17,83
6,60
26,80
12,50
5,50
1,33
7,15
1,5 [ +0,5] 7V

Identificarea acestor piese s-a făcut prin confruntarea inventarului cu piesele
descrierea dată de Cserni.
7" B. Cserni, în AFEvk., XIV, p. 44-45; ArchAnz., 1906, p. 191; K. Regling,
Jahresberichte ilber die numismatische Litteratur, anexa la ZfN, 27, 1908-1909,
p. 33.
75
B. Mitrea, în SCJV, XV, 4, 1964, p. 574, nr. 37; I. Berciu - Al. Popa, în
Latomus, XXIII, 1964, p. 482; Apulum, V, 1965, p. 179.
76
Moneta lui Aurelian din colecţia Al. Borza.
73

din

colecţie şi
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în tezaurul îngropat în sec. II, scăderea treptată a numărului de exemplare
a emisiunilor, într-o perioadă cînd aliajul manetei e relativ stabil, se datoreşte
formării sale prin adăugiri succesive la un nucleu depozitat încă sub Traian sau
Hadrian.
Tezaurele îngropate în deceniile VII-VIII ale sec. III indică o creştere a
manetelor invers proporţională cu descreşterea valorii reale şi cu fluctuaţiile
situaţiei economice cunoscute din alte izvoare. Toate acestea arată că tezaurele
amintite nu pot fi considerate ca rezultat al acumulării succesive, ci reprezintă
capitaluri curente. în acelaşi timp, ele aruncă o lumină nouă asupra raportului
dintre denar şi antoninian. Prezenţa denarului de la Septimius Severus şi urmaşii
săi în tezaure îngropate sub Gallienus şi Aurelianus poate fi considerată ca
urmare a stabilirii unui raport real între denar şi antoninian în timpul lui Gordian III, cînd antoninianul devine maneta cea mai frecventă. Rezultă de asemenea că în timpul lui Aurelian manetele lui Septimius Severus erau încă în
plină circulaţie. Cel de al patrulea tezaur găsit la Apulum, fiind compus din
peste 1100 manete din sec. II-III e.n. deplasează şi mai mult proporţia între descoperirile izolate şi capitalurile existente pe teritoriul oraşului.
Din cele arătate mai sus rezultă că nu există corelaţie între compoziţia tezaurelor şi descoperirile de manete izolate nici în sec. II, nici în sec. III. Punctele
de> minimă şi maximă intensitate în circulaţia monetară stabilite pe baza descoperirilor izolate nu concordă cu cele care s-ar putea deduce pornind de la
tezaure, fenomen cu totul firesc, deoarece în tezaure se urmărea acumularea
unor \'alori intrinsece, preferîndu-se, prin urmare, manetele bine conservate şi
cu un procentaj ridicat de argint. O dată constituite, proprietarii le sporeau
după concepţiile şi posibilităţile lor. Capitalul curent îngropat în caz de primejdie, pe care noi îl desemnăm tot cu termenul de tezaur, constituia în antichitate un numerar utilizat pentru diverse operaţii. Tezaurele de acest gen cuprind
totdeauna cele mai multe manete contemporane cu data îngropării sau imediat
antedoare.
Aprecierea circulaţiei monetare prin optica descoperirilor izolate dintr-un singur oraş prezintă multe neajunsuri, cu toate acestea ea reflectă mai fidel decît
tezaurele situaţia economică de pe teritoriul oraşului Apulum, fiind în concordanţă şi cu datele din izvoarele literare, epigrafice şi arheologice.

Studiul comparativ al materialului numismatic descoperit în oraşe
similare din provincii învecinate reprezintă, cu toate deficienţele sale,
singura modalitate de completare a puţinelor date nemijlocite cu privire la situaţia economică şi la circulaţia monetară din Apulum.
Posibilităţile alegerii termenilor de comparaţie sînt însă reduse din
pricina numărului relativ mic de oraşe ale imperiului pentru care s-a
studiat pînă în prezent, după informaţiile noastre, circulaţia monetară
(vezi Carnuntum77, Lauriacum7B, Ovilava79 , Brigetio80 , Intercisa 8 1 şi
Aquincum82 ).
Analiza comparativă a circulaţiei monetare din Apulum ne duce la
concluzia că în sec. II ea se apropie cel mai mult de cea din Aquincum,
iar în sec. III, de cea din Carnuntum (vezi fig. 2), cu care, de fapt, se
aseamănă şi prin poziţia şi însemnătatea sa, toate trei fiind capitale şi,
;7

G. Elmer, în NumZ. 66, 1933, p. 55-58.

;s Id., în NumZ., 67, 1934, p. 31-32.
79

Ibidem.

80

L. Barkoczi, în DissPann., II, 22, (acest studiu nu mi-a fost accesibil).
Maria R. Alfoldi, în ArchHung., XXXIII, 1954, p. 144 urm.
T. Pekary, în ArchErt., 1953, nr. 2, p. 106-114.

81
82
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prin urmare, importante puncte strategice şi economice, deşi există deosebiri esenţiale , determinate de poziţia lor geografică: Carnuntum şi
Aquincum, situate la graniţa provinciilor, constituiau centre importante
pentru comerţul cu ,,barbaricum" - orice mişcare a populaţiilor libere
se resimte în viaţa acestor oraşe - pe cînd Apulum era aşezat în centrul
provinciei. Diferă, de asemenea, de la oraş la oraş extensiunea teritoriului pe care au fost întreprinse cercetări.
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Tinînd seama de

condiţiile

formării

colecţiei

monetare din Apulum

faţă de cele din Aquincum şi Carnuntum (unde s-au executat săpături

mult mai extinse), nu pare hazardată afirmaţia că numărul monetelor
găsite la Apulum, dacă piesele s-ar fi păstrat în întregime, ar întrece
numărul descoperirilor din Aquincum.
Un paralelism aproape perfect se constată şi în privinţa numărului
de monete ce revin fiecărui împărat din sec. II e.n. la Apulum şi Aquincum. Se pare deci că Apulum, deşi întemeiat cu aproape un secol în
urmă, a reuşit în foarte scurt timp să atingă acelaşi nivel de intensitate
a circulaţiei monetare ca şi capitala provinciei vecine, iar în unele
cazuri, s-o şi depăşească. Dacă avem în vedere numai monetele din
perioada ocupaţiei romane, de la Traian pînă la Aurelian, păstrate în
colecţiile celor două muzee, raportul se prezintă: 931 de monete din
Aquincum faţă de 984 din Apulum, deci cu 53 piese mai mult la
Apulum.
Această dezvoltare vertiginoasă, oarecum nefirească pentru condiţiu
nile orinduirii sclavagiste, care în esenţă rămîne o economie naturală
(deşi în oraşe predomină schimbul cu monete), se explică prin împrejurările în care a luat fiinţă provincia Dacia 83 constituind, de la început,
un lagăr militar cu centrul la Apulum, precum şi prin bogăţiile ei naturale.
Economia bănească ajungînd la deplină dezvoltare în cadrul armatei8'\
circulaţia monetară a înregistrat de la început în aşezarea de la Apulum
o mare extensiune, la care au contribuit şi sumele însemnate puse în
circulaţie de coloniştii şi comercianţii veniţi aici.
Comparînd seriile de monete dezgropate dintre ruinele oraşului Apu
Zum (din epoca stabilirii legiunii romane pînă la evacuarea Daciei) cu
descoperirile monetare din Aquincum, se constată. pentru prima perioadă a secolului II o prioritate a oraşului Aquincum, începînd însă
cu Septimius Severus, raportul se schimbă cu devieri neînsemnate în
favoarea capitalei Daciei Apulensis, unde numărul emisiunilor unora
dintre împăraţii din sec. III depăşeşte şi numărul monetelor respectivedescoperite la Carnuntum.
4

TABELUL IV
Numărul

mediu al monetelor pe un an
Aquincum

Traian
Hadrian
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Commodus
Pertinax
S:J

urm.

1,78
2,23
3,86
2,78
1,16
3

Apulum
4,31
6,09
5,09
4,89

1,66
1

Carnuntum
10,33
13,61
13,36
25,63
14,91
6

C. Daicoviciu, TransAnt., p. 91 urm.; M. Macrea, în JstRom., vol. I, p. 34Ş

81
K. Marx,
p. 238-239.
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Septimius Severus şi fiii
Macrinus
Elagabal
Severus Alexander
Maximinus
Balbinus
Gordian III
Filip Arabul
Traianus Decius
Hostilianus
Trebonianus Gallus şi

săi

5,45
1
12,50
7,15
1,33
1
17,83
26,80
30,50
2

coîmpăraţii

28
6,60
5,50
1,5

Valerianus si Gallienus
Claudius Gothicus
Aurelianus

3,45
1
13,25
6,76
3
12,33
12,20
11,30

26,29
6
33,25
23,38
16
1
20,16
20,60
12

14,50
3,26
8,50
4,2

25,50
36,66
162,50
90,60

o

o

o

Prioritatea, în secolul II, a oraşului Aquincum din punctul de vedere
circulaţiei monetare e însă numai aparentă: ea se datorează unei simplificări greşite, rezultate din dificultatea stabilirii precise a valorii
monetelor de bronz faţă de cea a pieselor de argint.
Pentru o reconstituire mai fidelă a circulaţiei monetare din cele
două capitale se impune, aşadar, o precizare a raportului valoric dintre
monetele de bronz şi cele de argint. Această precizare e îngreunată de
faptul că, pentru monetele din Aquincum, nu se indică nominalul monetelor de bronz, ci doar mărimea lor, ceea ce poate duce la mari deosebiri în valoare. iar la Apulum unele monete de bronz lipsesc din colecţie, altele sînt foarte oxidate. Raportul lor faţă de denar fiind foarte
deosebit, (1 denar=4 sesterţi - 8 dupondii sau 16 aşi în sec. I-II e.n.),
dacă echivalăm în medie 9 piese de bronz cu 1 denar (28 : 3-9,3), constatăm următoarele (vezi tabelul nr. V, p. 238-239).
Pe baza acestui calcul obţinem o situaţie ce ni se pare mult mai aproapiată de cea reală. De altfel, după cum a arătat Mickwitz, monetele
de bronz joacă un rol cu totul secundar în viaţa economică. 8 5 Importanţa lor se reduce mai mult la indicarea cursului schimbului local.
Preponderenţa monetei de argint indică rolul important deţinut de Apulum şi de întreaga provincie în sistemul de apărare a imperiului.
Este interesant de remarcat că, în secolul II e.n. la Aquincum, Carnuntum86 şi la Sarmizegetusa (Ulpia Traiana87), proporţia monetelor de

al

85 G. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im rămischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr., Helsingfors, 1933, p. 25-26.
86
7
P.

Vezi tabelul V.
Din monetele păstrate la Muzeul din Sarmizegetusa şi Deva rezultă următo
rul raport între monetele de argint şi bronz:
Traian
Hadrian . . .
Antoninus Pius

AR
7
6
10

AE
12
35
12

Marcus Aurelius •
Lucius Verus •
Com.modus
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TABE
Monete
Numărul

Împăratul

Apulum
-

Traian
Hadrian
Antoninus Piu s
Marcus Aureliu s
Commodus
Septimius Sev erus şi fiii săi
Macrinus
Elagabal
Severus Alexan der
Maximinus
Gordian III
Filip Arabul
Traianus Deci US
Trebonianus G'allus şi Aemilianus
Valerianus ~i Gallienus
Claudius Got hicus
Aurelianus

I

Aquincum

0,78
0,80
1,52

1,36
0,58
4,87

1,00
11,25
6,15

I

1,33
17,16
20,00
29,50
29,00
6,60
5,50
1,50

0,78
1,57

0,95
0,73
0,50
3,00
1,00
13,00
5,00
1,66
3,50

6,20
3,50
9
3,20
9,50
4,20

TOTAL:

I

Carnuntum

3,21
4,10
5,77

6,22
5,08
13,52

5,00
31,21
17,52
9,00
14,66
19,20
22,00
29
31,86
162,50
90,40

în

Numărul

mediu al monetelor
pe un an

I

găsite

Apu
AE

21
33
56
30
8
16
1
1
14

o

4
39
2
1

o
o
o

I

AR

2
3
6
3
l
2

o
o
I
o
o
4
o
o
o
o
o

226

bronz este mult mai mare decît la Apulum. Din totalizarea datelor expuse în tabelul de mai sus, rezultă că circulaţia monetară din Apulum
urmează o traiectorie ascendentă pînă în timpul domniei lui Antoninu.s
Pius, de la care avem în medie 3,86 monete pe an, spre deosebire de
Aquincum, unde cele mai multe monete revin lui Hadrian (6,9). După
Antoninus Pius circulaţia monetară scade treptat: sub Marcus Aurelius
numărul mediu anual se reduce la 2, 78 monete, iar sub Commodus atinge
abia jumătate din cel de pe vremea prodecesorului său. Răvăşirea oraşului în timpul războaielor marcomanice a influenţat negativ circulaţia
monetară, determinînd, în parte, evoluţia ei economică în deceniul următor. Numărul mare de monete din scurta domnie a lui Pertinax trebuie considerat fie ca o simplă întîmplare, fie, eventual, ca un reflex
al măsurilor luate de el în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice
a imperiului.88
Sub Septimius Severus şi fiii săi circulaţia monetară se intensifică
din nou, dar în această intensificare nu se oglindeşte numai o înviorare
a stării economice, documentată şi de inscripţii, ci şi condiţii economice
t!B Herodian, Istoria imperiului roman după moartea lui Marcu Aureliu, cartea
V-a, 1-2 (Ed. Acad. R.S.R., 1960, p. 115-117).
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LU L V
descoperiri izolate
total al monetelor

Aquincum

lum

l

AR

Total

\
13
14
29
23

26

6

7

115
1
49
79

117
1

4

4
103
100

103
96

15
17
35

49

80

58
91
11

59
58
91
11

3

3

754

772

59

I AR I
7 I

AE-1 AR
75
105
101
88
16
12

o

1
19
4

59
33
13
8

1

o
o

8
11
11

22
11
5

9
2

1

o
o
2
o

Carnuntum
Total

15
33
22
14

4

6

71
1
52

72
1
52
65

63
5

15
28

21
31

1
1

6

7

17
48
19
21

18
48
19
21

I 535 I - I 395 I

153
190
313
335
132
50
2

8

5

6
3

o
o
o

AE-

450

AR

6

100

11
14

1

1686

AR

I

44
65
93
81
47
318
5
125
220
25

o
o
7

o

I

17
21
34
37
14

71
23
130
105
56
7

I

I

2

61
86
127
118
• 61
324
5
125
227
27
88
96
44
58
477
325
452

77

82
34
52
477
325
452

10
6

o
o
o

I

2522

Total

I

1

'

2703

noi: ridicarea soldei (datorită trecerii armatei pe primul plan în viaţa
imperiului), urcarea preţului şi reducerea procentajului de argint din
monete.
Numărul mare de monete de la Elagabal (la Apulum 12,5 pe an,
la Aquincum 13,22 pe an) a putut fi influenţat în oarecare măsură de
donativele numeroase împărţite de împărat în rîndurile armatei. Pentru
explicarea scăderii subite a circulaţiei monetare sub Severus Alexander
(7,1 la Apulum şi 6,76 la Aquincum) nu e cunoscut nici un factor de
ordin extern, ea trebuie atribuită, aşadar, reducerii cheltuielilor militare.
In precipitarea evenimentelor de după domnia lui Severus Alexander
e foarte greu să apreciem cauzele deosebirilor dintre circulaţia monetară
de la Apulum şi Aquincum. Faptul că, începînd cu Gordian III, balanţa
înclină tot mai mult în favoarea celui dintîi se datorează, credem, pe
de o parte, concentrărilor mari de trupe, pe de altă parte, exploatării
intensificate a bogăţiilor naturale ale Daciei (dacă această creştere rapidă
a cantităţii sub Gordian nu e cumva o urmare a includerii unui tezaur
între descoperirile izolate, găsite în săpăturile lui Cserni).
Cu toate acestea criza sistemului sclavagist se accentuează din ce în
ce mai mult, o dată cu ea decade şi economia monetară. Numărul de·
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6,6 piese păstrate din emisiunile lui Valerianus şi Gallienus este mare

numai în aparenţă, avînd însă în vedere devalorizarea monetei şi urcarea preţurilor, acest număr rămîne mult în urma situaţiei de la începutul secolului III, căci acum moneta conţine numai 10-200/o argint.
O monetă din vremea lui Gallienus echivala, prin urmare, doar cu ½-1
cincimi dintr-o monetă din epoca Severilor, nemaivorbind de urcarea
preţurilor. care nu poate fi urmărită în provinciile dunărene.
In comparaţie însă cu circulaţia monetară din alte centre provinciale,
circulaţia monetară din Apulum. după cum am văzut, nu se prezintă
în dezavantaj. Nu are loc în ultimele două decenii ale stăpînirii romane
o scădere atît de bruscă cum au crezut unii 8!J_ Frecvenţa monetelor din
Apulum întrece simţitor pe cea din capitala provinciei vecine, unde
dominaţia romană va mai dăinui peste un secol, dovadă că, pînă aproape
de părăsirea provinciei, în Apulum viaţa economică s-a dezvoltat în condiţii normale. Numai sub domnia lui Claudius Gothicus se schimbă situaţia în favoarea oraşului Aquincum (8,5 faţă de 5,5 monete pe an),
iar sub Aurelian numărul monetelor de la Apulum scade la 1,5 (mai
precis la 2. căci putem lua în considerare şi exemplarul din colecţia
Al. Borza). faţă de 4,2 la Aquincum.
După abandonarea Daciei de către romani, în urma retragerii legiunii a XIII Gemina şi a întregului aparat de stat. Apulum şi-a pierdut
rolul conducător deţinut pînă atunci în provincie. Lipsind armata, principala instituţie de difuzare a monetei, s-a schimbat întregul aspect al
circulaţiei monetare. Se pare că în următoarele două decenii, comercianţii din sudul Dunării nu mai pătrund decît sporadic în arcul intracarpatic!10.
Dealtfel, după cum a arătat Elmer, reforma monetară a lui Aurelian
n-a reuşit să restabilească circulaţia monetară 91 , căci atît la Carnuntum,
cit şi la Aquincum. numărul monetelor scade necontenit (vezi fig. 4).
La Carnuntum. abia în urma reformei lui Diocleţian se resimte o înviorare în circulaţia monetară, pe cînd la Aquincum numărul monetelor emise de Diocleţian şi de coîmpăraţi se menţine scăzut (0,40 piese
anual). Tot în acest timp încep să apară iarăşi monete la Apulum (0,1
pe an). Sub Constantin se remarcă o creştere uşoară (0,34 piese la Apulum şi :3.68 la Aquincum). Numărul monetelor lui Constantinus II şi
Constans e de 0,64 la Apulum şi de 2 la Aquincum. Cele mai numeroase în cursul sec. IV sînt emisiunile lui Constantius II: 1,3 la Apulum
şi 8.30 la Aquincum (raportul este întrucîtva forţat. deoarece s-au luat
în considerare numai 10 ani, deşi monetele lui Constantius II au fost
emise într-o perioadă mai lungă). In următorii ani media anuală a moA. Alfoldi, în EgyPhilKăzl., 1929-1930, extras, p. 63 urm.
M. Macrea, în AISC, III, 1936-1940, p. 304, n. 3; K. Horedt, în Contribuţii la
istoria Transilvaniei în sec. IV-XIII, Bucureşti, 1958, p. 17, 39, nr. 48; N. Vlassa
în SCIV, XIII, 1, 1962, p. 154-155; I. I. Russu, în Studii Teologice, ser. II, X,
J1r. 5-6, 1958, p. 311-340.
!li G. Elmer, în NumZ., 66, 1933, p. 59.
S!I

!io
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netelor scade din nou la 0,33 în Apulum şi 2,66 în Aquincum. Cînd,
sub Valentinianus, numărul pieselor găsite la Aquincum se triplează
(9,27), la Apulum nu creşte decît de cca. 2 ori (0,77 manete pe an). în
anii următori, pînă la invazia hunilor (383), asistăm la o descreştere sensibilă: 0,25 piese la Apulum şi 4,50 la Aquincum, raport cu totul firesc
datorită faptului că la Aquincum puterea romană se menţine, în timp ce
la Apulum manetele vin numai pe cale de comerţ sau prin contactu]
populaţiei cu sudul. La aceasta se mai adaugă şi o scădere sensibilă a
populaţiei.
Dacă raportăm numeric manetele datînd din sec. IV, provenite din
Apulum la cele găsite în celelalte oraşe ale Daciei intracarpatice, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana 92 ), Potaissa93 , Napoca% şi Porolissum 9-\ constatăm că Apulum deţine locul de prim ordin, ceea ce poate fi un indiciu
că densitatea populaţiei rămase pe loc după evacuarea Daciei în oraşe
era în raport direct cu populaţia din epoca romană.
Cu totul alta este situaţia în Dacia extracarpatică, unde circulaţia monetară, după retragerea romanilor, este mult mai intensă 96 , datorită vecinătăţii imediate a imperiului.

Pe lîngă datele furnizate de descoperirile monetare, în numeroasele materiale
epigrafice descoperite pe teritoriul oraşului, găsim informaţii valoroase cu privire
la intensitatea circulaţiei monetare din Apulum. Inscripţiile care menţionează că
diversele lucrări au fost executate cu banii dedicantului, pecunia sua fecit 97 indicîndu-se, într-un caz, chiar şi preţul (6000 de sesterţi)! 18 ornamentării cu aetomae a unui fronton - distribuirile de banj!lfl, precum şi existenţa unei casierii
a canabae-lor 100 arată că la Apulum s-a produs repede trecerea la economia
bănească şi că lucrările edilitare erau plătite în numerar. Construcţiile somptuoase
ale oraşului erau ridicate, ca peste tot în imperiu, de un mic număr de bogă
taşi, ,,în opoziţie cu marea masă a populaţiei, care ducea o viaţă foarte modestă.
dacă nu chiar de mizerie cruntă" 1 0 1 •
Membrii diferitelor colegii din Apulum, menţionate în inscripţii, trebuie să fi
dispus de sume considerabile în numerar.

92 K. Horedt, op. cit., p. 36, nr. 35; I. Winkler, în SCN, II, 1958, p. 408,
nr. 23-27.
93 K. Horedt, op. cit., p. 38, nr. 44, p. 40, nr. 7.
9" Jbid., p. 39, nr. 2-3; I. Winkler, în SCN, III, 1959, p. 442; B. Mitrea, în SCJV,
XII, 1, 1961, p. 150/32.
9:; Monete din sec. IV au fost achiziţionate de Muzeul raional Zălau.
96
D. Tudor, OltR., ed. li, Bucureşti, 1958; aşezările din Dacia inferior în care
continuă în sec. IV intens circulaţia monetară sînt: 1. Drobeta (Turnu Severin),
p. 149-156; 2. Romula, p. 156-168; 3. Sucidava, p. 169-174; 4. Cioroi-Dolj,
176-178.
97
CIL, III, 1016, 1061, 1100, 1196, 1164, 1174, 14215 15•
98 CIL, III, 1212.
99 CIL, III, 7795.
100
B. Cserni, în ArchErt., XXIX, 1909; p. 270; I. Jung, în JOAI, XII, 1909,
Beibl., 139-140.
101
W. Hcttl, Antoninus Pius, I, 1936, Prag, p. 337.

16 - Acta Musei Napocensis
https://biblioteca-digitala.ro

I. WINKLER

242

Alături de descoperirile monetare, tablele cerate arată ca m sec. II e.n. există
în Apulum o vie activitate economică 102 şi o circulaţie monetară intensă.
Factori importanţi în viaţa economică a oraşelor dezvoltate lingă castrele din
Dacia reprezintă armata şi aparatul de stat.
Numeroasele trupe care staţionau în Apulum, avînd o situaţie cu totul deosebită de restul populaţiei, constituiau o importantă instituţie de difuzare a manetei: solda lor anuală se ridica la circa 5 milioane de denari. Armata constituia însă un element pasiv în dezvoltarea economică, soldaţii sînt numai consumatori, civilii sînt aceia care produc şi fac să circule banii, ei valorifică bogă
ţiile naturale ale solului şi ale subsolului. De altfel V. Pârvan a arătat că marile emporia ale Galliei, Lugdunum, Burdigala, Augusta Trevirorum, n-au
fost oraşe militare, ,,Lagerstiidte"; pe de altă parte, colonia Agrippinensium şi
Mogontiacum, cu toată predominarea elementului roman (canabenses) îşi datorează dezvoltarea economică elementului autohton, care se folosea de perioadele
de linişte, pentru a-şi urmări afacerile comerciale 103•
Apărarea oferită de elementul militar nu era factor hotărîtor în desfăşurarea
comerţului, negustori întreprinzători organizau pe cont propriu expediţii şi transporturi atît în interiorul pro\'inciei, cit şi în barbaricum. Prin asigurarea ordinei
armata facilita desigur desfăşurarea în condiţii mai bune a comerţului.
La fel şi în Dacia unele oraşe ca Sarmizegetusa Ulpia Traiana şi Napoca 104, cu
un caracter net civil, ajung la o mare înflorire economică.
Diversele schimbări intervenite în viaţa financiară a imperiului: ridicarea soldei, reducerea continuă a procentajului de argint din monete, precum şi schimbările inter\'enite în raportul dintre monetă şi preţul mărfurilor 105 au influenţat
permanent circulaţia monetară, dar ele avînd un caracter similar în diferitele
provincii, credem că nu e necesar să insistăm asupra lor.
Pentru a cunoaşte gradul de dezvoltare a economiei băneşti, nu e suficient
să constatăm doar existenţa monetei şi intensitatea circulaţiei, ci trebuie să cunoaştem şi viteza de circulaţie. Ea se stabileşte pe baza unui calcul simplu, cu
ajutorul formulei stabilite de K. Marx, care are la bază teza valorii reale a măr
furilor . 106
Economiştii burghezi pornesc, dimpotri\'ă de la teoria cantitativă a banilor 107 •
Căutînd să aplice şi antichităţii formula cantitativă, pentru a-i justifica valabilitatea, cercetătorul finlandez l\Iickwitz o ilustrează cu exemple din istoria polis102

CIL, III, p. 940-941, tab. cer. VII; p. 959, tab. cer. XXV.
V. Pârvan, Die Nationalitiit der Kaufleute im romischen Kaiserreiche, Eine
historisch-epigraphische Untersuchung, Breslau, 1909, p. 28-29.
,or. Vulic RE, II A, 25-28; C. Daicoviciu, Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) în lumina
săpăturilor, Cluj, 1938; C. Daicoviciu şi H. Daicoviciu, Ulpia Traiana (Sarmizegetusa
romană), Bucureşti, 1962; M. Fluss, RE, XVI, 2, 1692-1696; A. Bodor, în EmlKel.,
p. 78 urm.; ActaMN, I, p. 197-213.
rn:; RE, III, A2, 2536-2537; M. Rostovtzeff, Gesellschaft und Wirtschaft im romischen Kaiserreich, II, Leipzig, 1931; P. Oliva, în ActaAnt., VII, 1-3, 1959, p. 177;
Th. Mommsen, Geschichte des romischen Milnzwesens, Berlin, 1860, p. 767 urm.;
A. Segre, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna, 1928, p. 355
urm.; J. Hammer, Der Feingehalt der griechischen und romischen Milnzen, în
ZfN, XXVI, 1, 2, 1907, p. 94 urm.; F. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte des Altertums, I, Leiden, 1938, p. 688-689; cf. id., Zu Pap. Bad. 37, ein Beitrag zur
romischen Geldgeschichte unter Traian, în Klio, XXV, 1932, p. 124-131, id., Zur
Wiihrungskrisis des romischen Imperiums im 3. Jahrhundert n. Chr., în Klio, 26,
1933, p. 98 urm., G. Mickwitz, op. cit.; J. Toutain, L'economie antique, Paris,
1925, p. 417-418; E. Gren, Kleinasien und der Ostbalkan in der wirtschaftlichen
Entwicklung der romischen Kaiserzeit, Uppsala, 1941, p. 141 urm.
106
Karl Marx, Capitalul, I, ed. P.M.R., 1948, p. 137. ·
107
Vezi Cassel, Theorie social-econom.; ed. II, p. 167 şi E. Gren, op. cit., p. 147148, nota 239.
103
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urilor greceşti108. El pierde însă din vedere că la artificiile financiare citate nu
se recurgea decît în mod excepţional, în caz de război, ca remedii temporare
în condiţiile economice ale unor oraşe-state. Pe baza lor nu poate fi susţinută
justeţea unei teorii care, după cum a arătat Marx la timpul său 109 şi economiştii marxişti pentru perioada noastră, s-a dovedit în practică a fi complet
greşită 110• Nici Mickwitz şi nici ceilalţi susţinători ai acestei teorii n-au aplicat
formula în mod consecvent la numeroasele probleme pe care le-au abordat. Ei
trec total cu vederea unele date concrete, inexplicabile pe baza teoriei cantitative a banilor, cum ar fi faptul că ridicarea soldei sub Augustus şi Domiţian,
prin care s-a pus în circulaţie o cantitate similară de bani ca pe vremea lui
Septimius Severus, n-a influenţat de loc nivelul de preţuri al mărfurilor. Acesta
e totusi un fenomen cu totul firesc, căci după cum a arătat Marx, în cazul monetei
de metal nobil, cantitatea de bani care nu este absorbită de procesul circulaţiei
se transformă în tezaure, în produse finite sau este exportată. 111 Pe baza teoriei
cantitative a banilor ea trebuie să determine însă o urcare a preţurilor. De fapt,
pentru epoca antică şi aplicarea formulei lui K. Marx întîmpină greutăţi foarte
mari, căci din factorii constitutivi nu cunoaştem decît unul singur (şi pe acesta,
numai prin deducţie): numărul total al monetelor în circulaţie pe un anumit
teritoriu într-o epocă dată. Solda militarilor fiind bine cunoscută se obţine uşor
suma totală a monetelor puse în circulaţie de către stat pentru plata armatei,
adăugîndu-se fireşte un număr X de monete, ajunse în circulaţie pe diferite alte
căi (plata funcţionarilor, congiarii, donative, comerţ etc.).
Oricît de precis am cunoaşte suma totală a monetelor în circulaţie la un moment dat, formula rămîne totuşi nerezolvată atîta timp, cit ne lipsesc celelalte
elemente. Pentru a ajunge la un rezultat pozitiv, trebuie să stabilim preţul şi cantitatea mărfurilor în circulaţie. în această privinţă însă informaţiile noastre sînt
extrem de lacunoase pentru Dacia şi, în general, pentru provinciile din Europa. Ele
abundă, în schimb, în papirusurile descoperite în Egipt 112 .
Acestea reprezintă, o preţioasă sursă pentru stabilirea - pe calea comparaţiei
- a celor doi termeni necesari cunoaşterii vitezei de circulaţie, cu privire la care
informaţiile directe sînt cu totul insuficiente, uneori chiar inexistente. Dar chiar
dacă poate fi stabilit pe bază de analogie preţul fiecărei categorii de mărfuri, necunoscînd cantitatea la care trebuie raportat preţul respectiv şi lipsindu-ne şi
alte elemente - în stadiul actual al documentării noastre - formula poate fi
aplicată numai teoretic pentru economia sclavagistă fără să putem preciza gradul
vitezei de circulaţie pentru diverse oraşe ale imperiului; încît pentru antichitate
nu se poate aplica decît procedeul confruntării cuantumului de monete semnalate
în diferite orase cu situaţie similară.
în materiaiul monetar descoperit la Apulum se reflectă situarea Daciei în
zona de inter! erenţă a celor două sfere economice greacă şi latină a imperiului 113; în timp ce în Apulum prevalează elementul latinizat, în Scitia MiG. Mickwitz, Geld und Wirtschaft im rămischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr., p. 23 urm.
109 K. Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, p. 153 urm.
11 F. Eidelnant, Teorii burgheze asupra banilor, creditului şi finanţelor în perioada crizei generale a capitalismului, Bucureşti, 1960, cap. I.
111 K. Marx, op. cit., p. 118 urm., p. 148 urm.
112 F. Heichelheim, op. cit.; G. Mickvitz, op. cit. Comparînd preţurile cunos108

°

cute la noi cu cele din Egipt şi Orient, vom constata că, din lipsă de prelucrare
completă a acestor probleme, nu găsim analogii decît pentru preţul sclavilor.
W. L. Westermann, Sklaverei, în RE, suplimentul VI, 1013 şi urm.; e regretabil
că în lucrările lui Mickwitz şi Heichelheim cu excepţia sclavilor - articolele
care figurează în tablele cerate nu sînt menţionate.
113
V. Pârvan, Die Nationalităt der Kaufleute im rămischen Kaiserreiche, p. 33,
73-74, 80, 122-123.

https://biblioteca-digitala.ro

I. WINKLER

244

viaţa economică e dominată de greci şi orientali, ale căror monete apar în
număr considerabil şi în Dacia Inferior.
La Apulum numărul manetelor provinciale e foarte redus. Urmărind repartiţia lor, constatăm că ele provin în cea mai mare parte din Orient. Chiar şi
între monetele provenite din ateliere imperiale care funcţionau în afara Italiei
prevalează cele răsăritene (,•ezi p. 226).
Pentru monetele emise în sec. IV, situaţia este diferită în funcţie de schimbările în raportul dintre monetăriile imperiale care funcţionau în provincii şi

nor

cele din Roma.
După cum atestă monetele şi inscripţiile, la desfăşurarea comerţului din Apulum au participat atît comercianţi greco-orientali, cit şi apuseni, ale căror mărfuri,
îndeosebi ceramică, sînt prezente în cantităţi însemnate. 11"
Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că monetele emise în Orient puteau fi aduse şi de soldaţii duşi să participe la luptele din acele părţi în secolul III.
Rolul elementului autohton în comerţul oraşului Apulum nu se reflectă în materialul epigrafie, cu toate că, şi în Dacia, ca şi în celelalte provincii, el a
trebuit să fie prezent în toate ramurile Yieţii economice. Prezenţa lui Iulius Decibalus în Savaria (CIL, III, 4150) - un cetăţean al acestui oraş e atestat la Apulum
(CIL, III, 1221) - poate fi considerată ca o dovadă a legăturilor comerciale prin
intermediul băştinaşilor. 115
Intensitatea remarcabilă a circulaţiei monetare din Apulum concordă întru totul cu aserţiunea lui V. PârYan că „în Dacia numărul comercianţilor e mai mare
ca în orice altă provincie 116". Inscripţiile din Dacia nu indică însă ramura în care
activau ei, după toate aparenţele e vorba de mari comercianţi, care se ocupau
cu aprovizionarea armatei sau tranzacţii de import şi export.
Ca puncte extreme ale sferei de extensiune a comerţului din Apulum, ca şi
pentru întreaga proYincie, putem fixa, pe baza monetelor, Egiptul în sud (unde
se exporta, după cum rezultă dintr-un papirus, material pentru construcţii 117),
Gallia, în apus şi Siria, în est (comercianţii sirieni par să fi desfăşurat cea mai
intensă activitate dintre toţi negustorii, pe care îi întîlnim în Dacia) 118•
Numărul redus de manete de bronz găsite la Apulum poate fi considerat ca
un indiciu că era puţin dezvoltat comerţul cu amănuntul, dat fiind caracterul
predominant agrar al provinciei în momentul ocupaţiei romane. Aşezarea unui
număr mare de colonişti şi, apoi, de Yeterani, împroprietăriţi cu loturi de pămînt,
a menţinut într-o oarecare măsură acest caracter agrar al Daciei, deschizînd
totodată posibilitatea desfăşurării unei intense activităţi de export a produselor
agrare şi miniere 1W şi de import al produselor de lux 120, după cum dovedeşte şi
numărul mare de monete de argint descoperite la Apulum în comparaţie cu cele
de la Aquincum şi Carnuntum.

1n a doua

jumătate

sărăcire generală

a

a sec. III, descoperirile de la Apulum reflectă o
pe teritoriul Coloniei Apulensis

populaţiei 121 , căci

rn V. PârYan, op. cit., p. 54, 61-62, 72; V. Christescu, Viaţa economică a Daciei
romane (Contribuţie la o reconstituire istorică), Piteşti, 1929, p. 60 urm.
115
V. Christescu, op. cit., p. 121, nota 8, p. 122.
116 V. Pârvan, op. cit., p. 72.
1li V. Pârvan, op. cit., p. 72; V. Christescu, op. cit., p. 126 urm.
iUl V. Pârvan, op. cit., p. 54, 61-62, 72, 112, 120; V. Christescu, op. cit., p. 60,
urm. şi 121 urm.; M. Rostowtzeff, op. cit., II, p. 347; C. Daicoviciu, op. cit., p. 138;
I. T. Kruglikova, Dakiia v epohu rimskoi okkupaţii, Moskva, 1955, p. 92 urm.
119
V. Christescu, op. cit., p. 94 urm., 122 urm.; C. Daicoviciu, Tran:; Ant.,
p. 133-139; D. Tudor, în lstRom., I, p. 403-404, 412 urm.
120
V. Christescu, op. cit., p. 63 urm.; D. Tudor, în JstRom., I, p. 409 urm.
121
Marx-Engels, Opere alese, II, Bucureşti, 1952, p. 271-273.
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aproape cu totul, iar în Colonia nova Apudatorită
prezenţei
unităţilor
militare,
nu se găseşte nici o inscripţie din acest timp care să consemneze ridicarea unor construcţii pe cheltuiala particulară.
Lipsa monetelor de după Aurelian se explică prin schimbările survenite în viaţa economică şi politică a oraşului. Cedarea Daciei a dus la
instaurarea unei noi forme administrative, bazate exclusiv pe economia
naturală, spre care se simţeau anumite tendinţe de revenire şi în imperiul roman în a doua jumătate a secolului III. Schimbarea bruscă în
istoria oraşului Apulum se reflectă fidel în circulaţia monetară, care indică acum doar existenţa unei aşezări modeste, rusticizate.
Se pare că după retragerea lui Aurelian populaţia de pe teritoriul
oraşului Apulum nu mai are legături directe cu centre romane, căci
pînă la Diocleţian nu avem nici o monetă. Prima piesă datînd după
271, găsită la Apulum e bătută la Alexandria sub Diocleţian, ceea ce
nu înseamnă că ea a trebuit să ajungă aici chiar în timpul domniei
acestuia. Reapariţia monetelor la Apulum s-ar putea pune în legă
tură cu tendinţa lui Constantin cel Mare de a reextinde graniţele imperiului la Dunărea de jos.
Dezgroparea unor tezaure ascunse cu ocazia retragerii trupelor romane şi reutilizarea monetelor ca mijloc de schimb sau ca „obol al lui
Charon" nu poate fi constatată pe baza materialului din Apulum (între
materialul din sec. IV nu se semnalează nici o monetă din secolele precedente), deşi trebuie să fi fost asemenea cazuri, căci cele trei tezaure
descoperite nu vor fi fost singurele îngropate în ajunul abandonării
provinciei.
Odată cu năvălirea hunilor, circulaţia monetară încetează pe teritoriul
oraşului Apulum.
După cum am arătat mai sus, monetele care stau la baza studiului
de faţă constituie doar o infimă parte a celor care au circulat în capitala Daciei Apulensis, dar ele schiţează - am putea spune - în miniatură relaţiile ei economice. Imaginea obţinută verifică şi completează datele cunoscute pînă acum.
Graficul circulaţiei monetare din Apulum indică, după cum rezultă
din cele expuse, o superioritate numerică a monetelor faţă de Aquincum.
Sub Gordian III capitala Daciei Apulensis întrece chiar prin circulaţia
sa monetară oraşul Carnuntum. Ea se menţine, cu mici oscilaţii, la un
nivel similar cu al capitalei Pannoniei Superior pînă cînd, sub Gallienus, circulaţia monetară din Apulum scade brusc, indicînd trecerea pe
plan secundar a monetei. Dar chiar şi sub Gallienus e depăşită intensitatea circulaţiei monetare din Aquincum, unde se observă aceeaşi scă
dere subită, dovadă că nu ne găsim în faţa unui fenomen singular sau
local, ci a refluxului economic, a situaţiei grele din provinciile de la
periferia imperiului în plină decădere.
Numărul mic de monete de la Claudius II, Aurelian şi chiar Gallienus, descoperite pe teritoriul oraşului, ar putea fi o urmare a r2tra-
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cu armata şi cu oficialităţile romane, a acelora care
din afaceri legate de aceste instituţii. Prin exodul averii mobile, între care un loc important trebuie să-l fi ocupat monetele, s-a
deformat imaginea pe care ne-o putem reconstitui despre circulaţia monetară din Apulum în ultimele decenii ale dominaţiei romane.
Graficul monetar nu poate oglindi, desigur, în chip absolut situaţia
economică, nici din cauză că ne lipseşte unul din elementele de bază:
creşterea preţurilor din Dacia în sec. III e.n. (pentru Egipt, Heichelheim
a arătat că, în 190, preţurile grîului se ridică cu 3000/o faţă de anul
150 e.n., iar în Ephesus preţul pîinii se dublează 122 ; sub Gallienus unele
articole se ridică chiar cu 10000Jo) 123•
Datele furnizate de studiul descoperirilor monetare fac însă posibilă
stabilirea raportului dintre situaţia celui mai mare oraş din Dacia şi
oraşele cu situaţie similară din provinciile vecine, unde proporţia sporirii
preţurilor nu putea fi mult diferită.
Nu credem că prioritatea oraşului Apulum ar fi urmarea unei viteze
diferite a circulaţiei monetare, dată fiind organizarea şi orînduirea socială identică, ci indiciul unui avînt vertiginos al dezvoltării economice
a oraşului Apulum, datorită marilor resurse ale solului şi subsolului
regiunii în care era aşezat.
Monetele descoperite pe teritoriul oraşului Apulum, cu toate lacunele
lor, au, prin urmare, o importanţă deosebită pentru istoria economică
a oraşului şi a întregii provincii. Alături de tablele cerate şi de inscripţii,
ele ne dau posibilitatea de a urmări linia sinuoasă a dezvoltării comerţului, minimele şi maximele pulsaţiei, de a concretiza imaginea relaţii
lor economice ale unuia dintre cele mai importante centre ale Daciei.
gerii,

împreună

trăiau

CATALOGUL MONETELOR DESCOPERITE LA APULUM
IN

COLECŢIA

MUZEULUI REGIONAL ALBA IULIA

I' r c scurtări: AE = monetă de bronz cu nominal neprecizat; An = antoninian; Ap = teritoriul oraşului Apulum, fără precizări topografice sau cu indicaţie pe baza căreia nu se mai poate stabili punctul descoperirii; AR = monetă
de argint fără alte precizări; B sau b Bustul; Babelon = E. Babelon, Description
historique et chronologique des monnaies de la Republique Romaine vulgairement
appelees monnaies consulaires, I-II, Paris, 1885-1886; Blumer = F. ImhoofBlumer, Kleinasiatische Milnzen, I-II, Berlin, 1901-1902; C. = capul; Cen =
centenionalis; Cim. rom. = Teritoriul cimitirului roman din Apulum, situat pe
locul numit „Sub vii"; Col. Mz. = colecţia muzeului regional Alba Iulia; C.
ed. I = H. Cohen, Description des monnaies frappees sous l'empire romain
communement appelees medailles imperiales, I-VII, Paris, 1859-1868; C. = ibidem, ed. II-a în opt volume, Paris, 1880-1892; D = denar; Dp = dupondius;
122

123

F. Heichelheim, în Klio, 1933, p. 103; Id., Wirtschaftsgeschichte, p. 688-689.
G. Mickwitz, op. cit., p. 57; F. Heichelheim, Wirtschaftsgeschichte, p. 688-

689.
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dr. = spre dreapta; Fol. = follis; ex. = în exergă; IG == inventarul general
al muzeului regional Alba Iulia, 1920-1956; Inv. = Az alsofehermegyei Tortenelmi, Regeszeti es Termeszettudomcinyi Egylet szerzemenyi naploja, I-III, 18871917 ( Jurnalul de achiziţii al Societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţe naturale a
judeţului Alba de Jos); l =
cu cunună de lauri; Lipsă = Moneta lipseşte din
colecţie şi nu e descrisă în fişierul întocmit de B. Cserni; Lm = lista monetelor
Muzeului regional din Alba Iulia întocmită în 1956, cuprinzînd toate piesele existente la acea dată; M = T. E. Mionnet, Description des medailles antiques grecques et romaines, I-VI, Paris, 1806-1813; M.S. = ibidem, Supplement, I-IX,
Paris, 1818-1837; Mai = pecunia maiorina; Mon = monetă romană fără precizarea metalului; Pick = B. Pick, Die antiken Milnzen Nord-Griechenlands, I, 1,
Dacien und Moesien, Berlin, 1899; Plumb = monetă romană de plumb; r. = cu
cunună de raze; S = sesterţ; Sem. = semis; st. =
spre stînga; Ts. = teritoriul
săpăturilor lui B. Cserni din anul 1888-1914; I-III = P. L. Strack, Untersuchungen zur romischen Reichspragung des zweiten Jahrhunderts, Stuttgart, I = Die
Reichspragung zur Zeit des Traian, 1931; II = Die Reichspragung zur Zeit des Hadrian, 1933; III = Die Reichspragung zur Zeit des Antoninus Pius, 1937.
Pentru datarea manetelor şi identificarea atelierelor am folosit: H. Mattingly E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, London 1-IV;l, 1923-1936, V/1,
1927; K. Pink, Der Aufbau der romischen Milnzpragung in der Kaiserzeit, I-IV,
în NZ, 66, 1933, p. 17-54; 67, 1934, p. 3-17; 68, 1935, p. 12-34; 69, 1936, p. 10-28.
Pentru a păstra unitatea catalogului, am indicat peste tot tipul corespunzător din
Cohen, în' ordine cronologică.
MONETE ROMANE REPUBLICANE
1-8.

D

Babelon, I, 526/19, 158/1,
312/3, I, 106/8, II,
375/9, I, 315/4, II, 114/31,
I, 198 urm.

D01'.IITIAN (81-96)

24-30.

D

31.
32.
33.
34.

D
As
As
AE

II,

9.
10.

D
AE

Lipsă

Lipsă

MONETE ROMANE IMPERIALE
TIBERIUS (14-37)
11.
Dp
C. 249.
DRUSUS JUNIOR (21-22)

12.

As

C.2.

13.
14.

D
As

D

35.
36.
37.
38.

D

s

Dp
As

C. 6.
Uzat
C. 68.
C. 23.

TRAIAN (98-117)

D.

C. 273, 234, 244, 85, 89,

98,
C. 334.
Uzat

FITELLIUS (69)

15-17.

Lipsă

NERl'A (96-98)

39-49.

NERO (54-68)

C. 50, 373, 194, 217, 494,
265, 285.
Uzat
C. 333.
Uzat

C. 18, 72, 111.

50-52.
53-55.
56-57.
58.
59-61.
62-68.
69-72.

190, 481,

D

Uzaţi

S
S

C. 485, 542, 7.

130,

156.

Uzaţi

Dp C. 12.
C. 410, 460, 531.
As
AE Lipsă
!lfon. Lipsă

î'ESPASIAN (69-79)

18-20.
21.
22.
23.

D
D
As
AE

C. 565,566,366.
Uzat
C. 632.
Uzat

HADRIAN (117-138)

73-84.
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C. 1027, 1049, 253, 815,
353, 963, 1316, 1328, 1455,
172, 338.
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85-87.
88-90.
91-93.
94.
95-101.

D
S

Dp
Dp
As

102-104. AE
105-116 AE

FAUSTINA JUNIOR (161-175)

Lipsă

C. 86, 158, 201.
C. 260, 1470, 820.
Uzat
C. 369, 235, 1033, 1142,
371(3).
Uzaţi
Lipsă

VIBIA SABINA (117-136)
117.
118.
119.

S
Dp
AE

229-236. D

C. 15(2), 24, 94, 32, 35
(2), 70.

237.
238-241.
242.
243-246.
247.
248.

D
S

As
AE
AE
AE

Uzat
C. 268, 96, 100, 222.
C. 201.
C. 89, 207, 194(2).
Uzat
Lipsă

LUCIUS VERUS (161-169)

C. 38.
C. 53.

249-250. D
251-252. D

Lipsă

C. 228, 111.
Lipsă

ANTONINUS PIUS (136-161)

ANN/ A LUCILLA (161-169)

120-134. D

253.
254-255.
256.
257.

135-137. D
138-151. S
152-158.
159.
160-165.
166.
167.
168-172.
173-179.

C. 84, 873, 21, 13(2), 678,
344, 218, 281, 825, 290,
III, 342, C. 804, 164(2).
Uzaţi

846, 856, 139,
873, 38, 282, 969,
542, 1008, 165(2),
Dp
C. 36, 142, 279, 349,
555, III, 1129.
Dp
Uzat
As C. 37, III, 997, C.
1096, 49, 986.
Sem. C. 176,
Sem. Uzat
AE Uzaţi
AE Lipsă
C.

556,
207,
354.
752,
822,

D
S
Dp
AE

C. 99.
C. 79, 94.
C. 86.
Uzat

COMMODUS (176-192)
258-262.
263.
264.
265.
266-267.
268.
269.
270.

D
D
S
S

As
AE
AE
AE

C. 311, 905, 350, 171, 358.
Lipsă

C. 908.
Uzat
C. 294, 405.
C. 478.
Uzat
Lipsă

CRISPINA (177-182)
FAUSTINA SENIOR (138-140)
180-189. D

C. 26, 32(2), 75, 84, 116,
134, 175(2), 236.

190.

Lipsă

D

191-199. S
200-202. As
203-204. AE

271.

s

PERTINAX (193)
272-273. D.

C. 20, 12, 80(3), 111, 117,
125, 210.
C. 89, 164(2).
Lipsă

C. 33.

C. 2, 43.

DIDIUS IUL/ANUS (193)
274.

s

C. 3.

MARCUS AURELIUS (161-180)

SEPTIMIUS SEVERUS (193-211)

205-213. D

275-313. D

C. 675, 283, 311,
396, 390, 50, 6(3),
188, 212, 419, 444,
777, 95, 229, 357(3),
719, 454, 372, 470,
489(2), 525, 540, 31,
606(2), 744, 84, 4.

314-316.
317-318.
319.
320.

Uzaţi
Lipsă

214-218. S
219-220.
221.
222-223.
224.
225.
226-227.
228.

Dp
Dp
As
As
AE
AE
AE

C. 709, 105(2), 469, 543,
546, 277, 91, 92.
C. 230, 921, 174, 184,
185.
C. 759, 58.
Uzat
C. 692(2).
Uzat
C. cf. 49-59.
Uzaţi
Lipsă
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318,
21,
578,
641,
476,
222.
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321 -322. AE
323.
AE

24~

C. 205, 447.
Uzat

IULIA MAESA (218-222)
450-455. D
456.
D
457.
AE

JULIA DOMNA (193-217)
324-342. D
An
343.
344-345· S
346.
AE

C. 103, 150(2), 174, 192,
27(3), 31(2), 47(3), 81, 128,
246, 212(2), 226.
C. 107.
C. 234(2).
Uzat

374-377.
378.
379.
380.
381.
382-383.
384-385.

D
An
AR

C. 587(2), 505(2),
413, 542, 424(2), 122,
434, 440, 211, 447,
188, 205, 220, 224,
150,165,307,359,337,

557•
419,
477,
128,
213.

Uzaţi

C. 388.
Lipsă

458-515. D

C. 201 (2), 204, 216, 218
(2), 225, 229, 231 (2), 249,
(254(2). 256, 276, 281, 287,
305, 312, 325(2), 9(2), 118„
183, 576, 364, 401, 92(2),
191 (2), 566, 560, 579, 580,
584(3), 586, 427, 440, 76(2).
159, 166, 543, 23(4), 27,
70, 97, 38, 43, 495, 496.

516-520.
521-522.
523.
524-527.
528-533.

Uzaţi

D
D

greacă

534-535. AE

AE

Uzaţi

IULIA MAMAEA (222-235)

548-549. D
550.
As

C. 21, 25(2).
C. 28.

GETA (209-212)
390-404. D
AE

C. 36, 38, 39, 44, 49, 193
91, 157(2), 183, 207, 83,
104, 230, 201.
C. 152.

551-554. D

555.

An

556-652. An

C. 30, 31, 136, 89, 92(3),
86,
153(3), 1 (2), 61 (3),
184, 194(2), 196, 246(4),
276(2), 13, 38, 47, 117,
282, 289, 300(2), 304, 307,
213.

D

Lipsă

C. 31.

653.
An
654-658. An
659-660. S

Lipsă

IULIA SOEMIAS BASSIANA (218-222)
447-449. D

C. 5(3), 6, 17, 35(2), 72„
81,(4).
Uzaţi

C. 22.

C. 28. 37, 85, 99.

C. 3.

GORDIAN III (238-244)

Uzat
C. 175.

An
AR

Lipsă

BALBINUS (238)

ELAGABAL (218-222)
408-443. D

167,

MAX/MINUS (235-238)

MACRJNUS (217-218)
D
AE

( ?)

C. 368, 415, 567 (2),
503.

Dp
As

386-388. D
389.
AE

444.
445.
446.

mon.

Lipsă

C. 325.
C. 303.
C. 309(2).

S,

536-547. D

406.
407.

Lipsă
Lipsă

AR
S

FUL VIA PLA UTILLA (202-205)

405.

Lipsă

SEVERUS ALEXANDER (222-235)

CARACALLA (198-217)
347-373. D

C. 29, 36(4), 45.
Uzat

C. 86, 105, 162, 167, 181(2),.
296, 297(4), 298, 362, 381,
386, 388(4), 17, 25, 48, 52,
130(2), 199, 205, 216(2),
312(3), 314(4), 357(2), 41,.
42, 121(5), 348, 237, 62(3),
109(4), 110, 142(3), 249(3),.
253, 404(8), 75, 147, 160(2),
261, 262, 266(3), 353, 97(3),.
155(3), 276, 327(7), 319(3) ..
Uzat
Lipsă

C. 175, cf. 262,

FILIP ARABUL (244-249)
661-721. An

C. 8(2), 14.
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3, 9(6), 12, 17, 25(5), 32,
39, 50(2), 87(3), 135(5),
165(5), 170(6); 171(2), 145,
178, 198, 223, 185, 22, 218.
722-726.
727.
728-729.
730-731.

An
AR
S
AE

748.
749.

An
S

917.

C. 18, 26.
Lipsă

762.

S

C. 48(7), 54, 55, 57, 13,
17, 58.
C. 55.

.S00.

Lipsă

ETRUSCILLA
C.

14,

17(2),

HE RENNIUS ETRUSCUS
810-819. An

948-949. An
950-953. An

Uzaţi
Lipsă

Lipsă

2(4), 4(3), 27(8), 33, 34,
46, 49(4), 86(5), 106(3),
25, 111 (5), 9.

801-809. An

C. 1272, 1288(2), 1310,
567, 1162, 1198, 940, 306,
308, 310, 1289, 1181, 1189,
98, 123, 125, 136, 195, 351,
440,571, 754(2), 792(2), 887
990, 1075, 24.

C. 10.

iG3- 799. An

HERENNIA

C.

Lipsă

918-947. An

C. 53, 9, 14(7), 43(3), 4,
6(2), 20.

TRAIANUS DEC/US (248-251)

An

An

C. 105, 53(5), 83, 94, 197,
230(2), 152, 155, 17(9),
183, 189, 221, 224, 65(3),
44, 253, 135(4), 143, 8.

GALLIENUS (253-268)

FILIP CEL T!NAR (244-249)
750- 761. An

880-916. An

Lipsă
Lipsă

MARCIA OTAC/LIA SEVERA (244-249)
732-747. An

VALER/ANUS I (253-259)

(250-251)
19(6).
(250-251)

4, 20(3), 26(2), 38(4)

VALER/ANUS II (255),
954.

An

C. 26.

SALONINUS (258-260)
955-958. An

C. 45, 61,

62, 81.

CORNELIA SALON/NA (253-268),
C. 58, 61(2),
50, 60(3).
An Uzat,

959-969. An
970.

84(2),

78,

CLA UDIUS GOTHICUS (268-270)
971-981. An

C. 21, 87(2), 114, 124,
139(2), 289, 301, 313, 315.

HOSTIL/ANUS (250-251)
820-821. An

AURELIANUS (270-275)

C. 15(2).

982-984. An

C. 60, 113, 219.

TREBONIANUS GALLUS (251-253)
.822-850. An
851.
852.

An
An

C. 17(2), 34(2), 41(3), 47(2)•
63(4), 67, 82, 88, 107, 20(2),
68(2), 76(2), 128(5), 125.
Tocit

GALERIUS MAXIM/ANUS (293-311)
985.

Foi.

CRISPUS (317-326)

Lipsă

986-987. Foi

VOLUSIANUS (251-253)
853-875. An
876.

An

Lipsă

C. 16, 25, 32.

C. 34, 154.

CONSTANTINUS I (306-337)

C. 25(2), 20, 68, 70(2),
71 (2), 85, 88(3), 8(4), 118(2),
135(2), 94(2), 33.

AEMILIANUS (253)
877 -879. An

C. 124.

988-991.
992.
993.
994.

Fol
Mai
AE
AE

C. 246, 253, 286, 760.
C. 454.
Uzat
Lipsă

CONSTANTINOPOLIS
995-996. Foi.
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Grame

CONSTANTINUS II IUN. (317-340)
997-1002. Fol.

C. 18, 39, 113, 122, 129,
165.

C.
C.
C.
C.

47, 102, 293, 335.
44(3), 342.
47(2), 293.
100.

Pick

Inv.

TRAIANUS DECIUS
1030. AE 15,40 22-23
Rv.
1031. AE 14,45 28-29

CONSTANT/US II (323-361)
1003-1006. Fol
1007-1010. Mai
1011-1013. Cen
1014.
AE

mm

125
123.
132.

9758
8082

1032. AE 10,90 26-27

163.

7786

EMISIUNI: PROJ"INCIA
FILIP ARABUL

DACIA

TREBONIANUS GALLUS

CONSTANS (333-350)
1015-1017. Fol.

C. 50, 176 (2).

CONSTANTIUS GALLUS (351-354)
1018.

Cen. C.7.

FLAVIUS CLAl./DIUS IULIANUS (355-363).
1019.

Cen. C. 42.

VALENTIN/ANUS I (364-375)
1020-1021. Cen. C. 12, 38.
VALENS (364-378)
1022.

Cen. C. 67.

GRA TIANUS (375-283)
1023.

Cen. C. 22.

VALENTIN/ANUS II (375-392)
1024.

Cen. C. 9.

EMISIUNI: P 111 S COL VIM
Grame mm Pick

Inv.

GORDIAN III
1025.
1026.

AE
AE

5,10
14,55

22
29

72.
76.

11953
10015

FILIP ARABUL
1027.
1028.
1029.

AE
AE
AE

11,55
15,70
18,10

28-29 194.
28-29 103.
28-29 103.

MONETE

7788
8093
8096

GRECEŞTI

1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.

AE 16,50 27-26
1.
AE 13,95 27-28
1.
27-29
AE 13
1.
AE Lipsă
AE 5,40 20-20,5
2.
AE 3,25 26-27
2.
AE 4,50 21-22
2.
AE 4,20 21
2.
AE 4,20 20
2.
AE 14,90 29-30
4.
28-29
AE 15
4.
AE 4,95 22,5
5.
AE 3,60 21-22
5.
AE 4,52 21-22
5.
AE 3,73 19,5
5.
AE 4,60 20-21
5.
AE 20,50 27
cf. 7.
AE 15,25 28-29
cf. 7.
AE 15
27-28
cf. 7.
AE 4,40 20-21
cf. 8.
AE 4,75 20-22
cf. 8.
AE 4,87 20
cf. 8.
AE 15,50 26-27
9.
AE 4,55 20-21
cf. 16.
AE 15,60 27-29 cf. 1 sq.
AE 24,50 25-26 cf. 4 sq.
AE Lipsă
cf.15-16.
AE Lipsă
cf. 1 sq.

2380
9930
10017
11366
4700
8124
10019
11063
11916
1284
8126
2381
8090
8129
8091
10018
8121
8125
10980
8092
8122
8128
2382
8123
8095
8094
11348
11583

MARCIA OTACILIA SEVERA
1061. AE 14,90 28
1062. AE 14,28 28-29

178130
203184

DIN EPOCA IMPERIALA

FAUSTINA IUNIOR
1063. Av. <l>A[VC]TEINA - CEBA[CTH] B. dr.
Rv. [AÂ PI]ANO II - OA EIT !lN. O divinitate feminină în p1c10are spre st.,
ţine un sceptru, iar în dr. o pateră (sau un alt obiect oval); lîngă ea,
la dr., un modius.
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1064. Av.
Rv.

1065. Av.
Rv.

I. WINKLER

AE, 7, 20 g, 21-22 mm, cf. M. S. II, p. 308/642. Inv. 10670. Ts. 1911 H.
(PI. IV).
<l>AVCTEINA- CEB[AC]TH. B. dr.
Ad PIANO II -0-AEIT .QN. O divinitate feminină (Abundantia) cu modius pe cap, ţine în st. cornul abundenţei, iar în dr. o pateră.
AE, 6,60 gr, 22-22,5 mm, cf. M. I, p. 386/144. Inv. 111918. Partoş
(PI. IV).
Ilizibil. B. dr.
O[ ... ] IIIAC. Salus în picioare spre st., hrăneşte un şarpe, pe care-l
ţine în braţe.
AE, 4 gr, 21 mm. Lm. 4997. Ts. 1902.

SEPTIMIUS SEVERUS
1066. Av. [A]VT K C€II TI C€OVHP[OC] [ .. ], B. r. dr.
Rv. [ .... ]K APMNE[ .... ]; în exergă NIKAI€[0 N]. O divinitate şezînd
pe pămînt spre st., sprijinindu-se pe braţul st., cu mina dr. întinsă spre
un delfin care înoată spre zeu.
AE, 20,10 gr, 34 mm. Inv. 10592. Ts. 1912 F (Pl IV).
1067. Av. Ilizibil. Bustul lui Septimius Severus.
Rv. <l>IAA.1EA<l>€IA IIEPE[ ... ], în ex., NE(}KOP[Q]N. Hercule în picioare spre st., nud, prinzind cu ambele mîini coarnele unui cerb şi
apăsind cu genunchiul stîng corpul cerbului, care stă culcat pe picioarele
din spate, iar cu cele din faţă ridicate. Lingă Herculc, măciuca, arcul
şi tolba. Pe cap pielea de leu care-i atîrnă pe spate. AE, 27,95 gr.
40-38 mm. Transformat în medalion. Cf. Blumer, I, p. 107/6; II, p. 500
pl. XX/1. Inv. 620. Ts 1888 (PI. IV).
1068. Av. [AV] KAI [ C]€ [II] - C€0VHPO[C ... ] B. 1. îmbrăcat cu zale şi împodobit cu capul Gorgonei spre dr.
Rv. CTPA [Nl]-K-0- [CT]PATOV, în ex., AIIJAAONIA- TON. Faţada unui
templu cu patru coloane; în mijloc statuia lui Apollo, cu cunună de
raze şi haină lungă, stînd în faţă, privind spre st., ţine în mina dr.
un corb alb, iar în st. o ramură de lauri; la st., Artemis, în picioare, stînd
în chiton dublu, cu tolba pe umărul dr., şi arcul acoperit în parte
de coloană, mina dr. lăsată în jos; la dreapta lui Apollo, o divinitate în
picioare, cu un sceptru sau o făclie în mina dr., iar în st., o pateră (?).
AE, 16,90 gr, 33 mm, Blumer I, p. 121/9; cf. M.S. VI, p. 473/186.
Inv. 934. Ts. 1889 (PI. V, 1086).

CARACALLA
1069. Av. ANTONINVS IMP [ ] AV[ ]. B.l. îmbrăcat spre st.
Rv. [ ] OBLN- P II II. C. Victoria mergînd spre st., duce în mina dr., o
cunună, în st., o ramură.
AE, 15,50 gr, 28 mm. Lm. 2188. Ts. 1898 (PI. VI, 108).

ELAGABAL (?)
1070. Av. ANTONIN[VS PIV]S FEL AVUG. Bustul 1. spre dr.
Rv. I-L [
], în ex., T:EMf. O corabie cu vîsle, mergînd spre st.
AE, 2, 52 gr, 19 mm, Inv. 10769. Ts. 1912 G. (Pl. V).
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SEVERUS ALEXANDER
1071. Av. MAVP CEVH A [AEEJ AN ,6.[POC AVI']. B.l. spre dr.
Rv. NI-K-A-1-E-O N. Trei stindarde militare.
AE, 3,10 gr, 19 mm. M.S. V, p. 139/797. Inv. 109. Ap. (Pl. V).
1072. Av. [M] AVP CEV AAEEAN LlPOC [AVI' ]. B.1. dr.
Rv. N-1-K-AI-E-ON. Ca mai sus.
AE, 3,43, 20 mm. Inv. 5735. Ts. 1905 (Pl. V).
Ca mai sus.
1073. Av. [M A VP CEV AAE 3 AN .1 POC A V
Rv. Ca mai sus.
AE, 3,60 gr, 20-19 mm. Inv. 12092. Ap.
1074. Av. [M] AVP SEVH [AAE3AN.1POC AVI']. Capul laureat dr.
Rv. NIKAIE în ex., n N. Templu cu şase coloane văzut din profil.
AE, 7,54 gr, 25-26 mm. Cf. M.S. V, p. 138/788. Inv. 10771. Ts. 1912 G.

r ].

IULIA MAMAEA
1075. Av. [IO]V AIA MAMAIA AVI'OVCT. B. dr.
Rv. NIKAIE()N. în jurul unei urne de joc, în mijlocul căreia se află o ramură de palmier.
AE, 3,20 gr, 20 mm. M.S. V, p. 140/809. Inv. 2395. Ts. 1897 (Pl. V)
GORDIAN III
1076. Av. M AN I'OP .1 IANOC A V[ r ]. B.r. dr.
Rv. N-I-K-A-1-E-QN. Patru stindarde militare.
AE, 3,20 gr, 20-21 mm. M.S. V, p. 150,871. Inv. 9005. Ts. 1908 (Pl. V)
1077. Av. [ I']O - [P] .1 IANOC. B.r. dr.
Rv. [ ]T[ ]-[ ] EQ[ ]. O divinitate în picioare spre st., ţine în mîna
dr. un obiect nedistinct, în cîmp un alt obiect sau o siglă.
AE, 5,52 gr, 21 mm. Inv. 7776. Ts. 1905 (Pl. V).
MESAMBRIA
1078. Av. Capul unei femei cu diademă spre dr.
Rv. ME AM-BPIANQ[N]. Pallas, în poziţie de luptă.
AE, 6,80 gr, 23 mm. M.I, p. 394/215. Inv. 10064. Ap. (Pl. V).
DIOCLETIAN
1079. Av. [A K] r OVAA LlIOKA HTIAN[OC CEB]. B.1. dr.
Rv. în cîmp IA (an 11). Spes, mergînd spre st., ţine în dr. o floare sau
ramură, iar cu st. îşi prinde haina.
AE, 6,50 gr. 19-20 mm. M. VI, p. 492/3624, 500/3699. Inv. 2420. Ts. 1897
(Pl. V).
MONETE NEDETERMINATE
1080. Ilizibil. Capul sau bustul cu raze spre dr.
Rv. N-I-K-A[IE], în ex., [QN]. Patru stindarde militare cu cîte două globule; pe fiecare pare să fie cîte un vultur.
AE, 2,22 gr., 19-20 mm. Inv. 8374. Ts. 1907.
1081. Av. Ilizibil. B.1. dr.
Rv. [N-I-K-] AI[E]-Q[N]. Patru stindarde, pe cele două din mijloc cîte un
vultur.
AE, 3,60 gr, mm. Inv. 9107. Cim. rom. (Pl. VI).
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1082. Av. AVT[ ]. B.l. dr.
Rv. Ilizibil. în cimp L-B. Un vultur mergînd spre dr., priveşte înapoi.
AE, 8,15 gr, 20 mm. Inv. 907. Ts. 1889. (Pl. V). Moneta are grosimea
de cca. 5 mm emisă la Alexandria.
1083. Av. AVT KAEC[A]P A [ ]. B.r. dr.
Rv. AAE [ :E:JAN~P[EIAJNA ~[ ] NE [ ]. Bustul unei divinităţi feminine sau a unei împărătese cu voal.
AE, 5,23 gr., 19-22 mm. lnv. 4512. Ts. 1905 (Pl. V). Moneta e transformată în medalion avînd pe faţă capul împăratului.
1084. Av. Ilizibil. Capul unui bărbat cu barbă spre dr.
Rv. [NI (sau) IN]. Doi peşti înotînd unul spre celălalt.
AE, 1,85 gr, 16-17 mm. Inv. 2393. Ts. 1897 (Pl. V). Monetă transformată.
în medalion, în gaură se află o sîrmă răsucită de aur.
1085. Av. I J IAV I ]. C sau b cu r., dr.
Rv. nr [ ]V, în ex., A [ ]. Celeste, pe un leu alergînd spre dr., ţine un
sceptru şi un obiect nedistinct.
AE, 15,65 gr, 30-31 mm. Inv. 11929. Partoş (PI. VI).

MO NETE FALSE
1086. Av. M AVREL [ANTJONINVS AVG. C. 1. st.
Rv. P XXXIII IMP X COS 1111. O divinitate feminină şezînd spre st.,.
ţine o ramură (?).
AE, 2,05 gr, 16-18 mm. Inv. 4517, Ts. 1903. (PI. VI).
1087. Av. [ ... ]PARTH M[AX]. C.l. dr.
Rv. [
]N[
] AVG. O divinitate în picioare, spre st., ţine în mina st.,.
cornul abundenţei, iar în dr., un obiect nedistinct.
Denar, 2,97 gr, 16-17 mm. Inv. 5671. Ap. (PI. VI).
1088. Av. M. TLEC. C. descoperit spre dr.
Rv. Complet şters.
AE, 3,77 gr, 20 mm. Inv. 7779. Ts. 1905.
1089. Av. M ANTONINVS AVG GERM SARM. B. 1 dr.
Rv. TR P XXIX IMP VIII COS III. Victoria, sezînd şpre st., cu semiluna
în jurul gîtului, ţine în mina dr. o pateră, iar in st. o ramură.
AE, 1,80 gr, 18 mm. Cf. Cohen, III, 923. Inv. 7800. Ts. 1905 (PI. VI).
1090. Av. IMP A[NT]ON[IN
]AVG. B.l. dr.
Rv. LAETITIA AVGUSTI (A e scris peste tot fără bară transversală). O
divinitate feminină în picioare, spre st., ţine în mina dr. o floare sau
spice, iar în st., un sceptru.
D. 1,80 gr, 17 mm. Inv. 12093. Ap. (Pl. VI).
1091. Av. ANTONINVS-PIVSAVG. C. 1. dr.
R\'. I
] ET [
C]OS III. O divinitate şezînd spre st.
D. 3,20 gr, 18 mm. Inv. 9111. Cim. rom. (Pl. VI).
1092. Av. N ANL[-DA-LAVGL N
Bustul r. dr.
Rv. = Aversul în negativ.
AR, 3,05 gr, 20-19 mm. Inv. 11927. Partoş (Pl. VI).

+ ].

MONETE NEDETERMINATE
1093-1095. AR
1096-1098. An
1099-1106. AE
MONETE TRECUTE ÎN INVENTARELE MUZEULUI
CA FIIND ROMANE CE LIPSESC DIN COLECTIE
1107-1120. AR
.
1121-1146. AE
1149-1154. Mon
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în arhiva Muzeului regional Alba Iulia se află un catalog complet al monetelor păstrate din descoperirile de la Apulum (cu descrierea aversului şi a reversului, indicîndu-se şi greutatea, diametrul etc.) pe care l-am întocmit în 1956
pe baza inventarului B. Cserni din 1887-1917 (= Inv. vezi nota 7), a registrului
de Inventar dintre anii 1920-1956 ( = I.G) şi a listei monetelor ( =Lm) păstrate
în Muzeul din Alba Iulia. Unele dintre monetele care lipsesc din colecţie le-am
identificat şi le-am descris pe baza fişierului întocmit de B. Cserni.
I. WINKLER

THE MONETARY CIRCULATION IN APULUM
(Summary)
After a short presentation of the topographycal situation and development of
the town Apulum, informations about the monetary discoveries in the capital of
Dacia Apulensis are presented, underlining the approximate character of the data
concerning the monetary discoveries as far as the second half of the 19-th
century.
The foundation of the Historical, Archaeological and Natural Sciences Society
in Alba de Jos district ( Az Als6fehermegyei Tortenelmi, Regeszeti es Termeszettudomd.nyi Td.rsulat) and later on of The Regional Museum in Alba Iulia, created

favourable conditions to preserve the coins discovered during archaeological excavations or accidentally on the territory of the town, so that in 1956, 1154 Roman republican and imperial coins could be registered.
The coins of the present study are preserved at the Regional Museum in Alba
Iulia. Most of them werc uncovered by B. Cserni between 1889-1916 on thc
place called "Glacis", Partos, or accidentally on the territory of the town, on
places where Roman ruins were observed (see fig. 1) or on topographically not
stated places.
In order to study the monetary circulation in Apulum, we took ioto consideration the monetary discoveries from Carnuntum and Aquincum (see table
IV-V, p. 236-239), as to be compared with. This comparison reveals a remarkably
intensive monetary circulation in Apulum, especially due to its advantageous
position in the center of Transylvania, at the crossing of commercial roads, in
the neighbourhood of gold mines. To this natural factor the presence of a great
number of military units is added.
The monetary circulation of Apulum, is near to that of Aquincum in the 2-nd
century A.D., and in the 3-rd century A.D. to that of Carnuntum, only beginning
with Gallienus, a gradual decline is stated, followed by a sudden lowering under
Aurelian.
The middle weight of the silver coins found at Apulum follows a descending
line (see table II, p. 225-226).
An interesting fact is that the number of bronze coins in Apulum is much
smaller than that of Carnuntum and Aquincum (see table V, p. 238-239).
The monetary types are very numerous in the 2-nd century A.D. Beginning
with Gordian III, the number of types decreases, but under Gallienus, a multiplicity is stated again. The hybrid coins, the variants and silvered pieces are reduced in number in the discoveries of Apulum (note 48, 49). Imitations are also
less frequent (see PI.VI).
Most of the coins found at Apulum were emitted in Roman mints, the other
imperial mints being very slightly represented (see p. 226). In the IVth century
A.D. the situation changes however, owing to the general transformations in the
monetary policy of the empire, most of the coins coming now from Siscia and
Sirmium (see p. 226-227).
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From the series of coins emitted for provincia Dacia, about 40 pieces emitted
under Philippus Arabus were found at Apulum (see Pl. 1-111, Catalogue,
1033-1062, p. 227). Quantitatively, the capital of Dacia Apulensis leads among the
settlements where monetary discoveries with these emissions are mentioned (note 47).
The colonial and Greek coins come from 10 towns (see p. 228-229) most of them
being from Viminacium and Nicaea (Pl. I-V). From the reduced number of pieces
and from the transformation of some of them into medallions, (Pl. IV-VI) results
that they had no important role in the economic life of the town.
Between the faur monetary treasures and the isolated discoveries a certain
discordance is seen concerning the numerica! proportion of the emissions of the
different emperors (see table III, p. 233), an explalnable fact taking into consideration that the first treasure has been by gradual accumulations and the other
three are current capitale, as most of the pieces date from the last decades,
before the closing of the treasures (before the last emission).
Confrunting the different results obtained in the study of the treasures and
the isolated disco\"eries with the data furnished by the other sources, we established that the isolated discoveries reflect more faithfully the economic evolution of the town than the composltion of the treasures.
Inscriptions worth refereme to the fact that the constructions were built with
the dedicant's money, pecunia sua fecit, point out that the coin became an important factor in the economic life.
Two of the tabulae ceratae found in Dacia were indited in the canabae of the
Legio XIII Gemina, attesting the sla\"e-trade.
The small number of coins dating from Gallienus, Claudius II and Aurelian
(see table I, p. 222-223) could be a consequence of the evacuation of Dacia, as a
part of the population left together with the army taking with it certain material
goods. This modified the pidure of monetary circulation which we are able to
reconstitute.
In the 4-th century the number of coins discovered in Apulum exceeds the
amount found in other towns of Dacia Superior, which may be an evidence that
the density of the population that remained was in direct proportion with its
number in the Roman epoque.
In the present stage of research tize rapidity of the monetary circulation in
Apulum cannot be stated as we lack the necessary elements not only concerning
Apulum but also the whole economy of the slave-owning system.
The study of coins and inscriptions reveals the remarkable and rapid development of this town, due to its geographical position and to its role in defending
the province.
The uninterrupted series of emissions from the 1-st century to Aurelian, the
number of coins surpassing that of the discoveries of Aquincum where larger
excavations had been carried out, show a very intensive monetary circulation
up to the abandoning of Dacia.
The colonial and Greek coins together with the inscriptions show that the
trade relations of Apulum extended as far as Syria. Egypt and Gallia. The abundance of monetary discoveries lead us to the conclusion that the balance of trade
remained excedentary, indicating exports of a variety of soii and subsoil products,
while the imports were limited to a few luxuries. The sudden decline in the
monetary circulation after the withdrawl of the Roman military forces under
Aurelian reflects the changes in the economic and politica! structure of the town,
which is very much like the settlements outside the empire.
A short presentation of this material was published in Der Milnzumlauf in
Apulum, in Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universităt zu Berlin,
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Jg. XI, 1962, 4. S. 617-624.
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TEZAURUL DE MONETE ROMANE IMPERIALE
DE LA CRISTEŞTI PE MUREŞ

Tezaurul care formează obiectul studiului de faţă s-a găsit la marginea nord-estică a cunoscutei aşezări rurale romane de la Cristeşti
(r. Tîrgu Mureş, reg. Mureş-Autonomă Maghiară)1, în ziua de 7 septembrie 1963, pe cînd un grup de muncitori de pe şantierul de con~
strucţii al Combinatului de îngrăşăminte azotoase săpau şanţurile pentru
fundaţia unei clădiri (fig. 1). Acesta este primul şi deocamdată unicul
tezaur găsit la Cristeşti. Indată ce au fost înştiinţaţi de descoperirea
făcută, Paul Dragoman directorul Muzeului regional din Tg. Mureş şi
Ştefan K6nya, de la acelaşi muzeu, s-au dus la faţa locului, unde, prin
convorbirile cu muncitorii şi pe baza observaţiilor proprii au putut determina punctul exact şi condiţiile în care a ieşit la lumină depozitul monetar.
Din cercetările efectuate la locul descoperirii rezultă că tezaurul s-a
aflat la adîncime de 1,65 m, într-o groapă antică (fig. 2), în interiorul
căreia au fost observate numeroase cioburi provenite dintr-un vas roman de provizii, diverse alte frînturi ceramice romane şi un văscior de
culoare cenuşie lucrat la roată. Monedele, care în momentul găsirii for1 Bibliografia referitoare la aşezarea romană de la Cristeşti (săpături, materiale arheologice, epigrafice şi sculpturale, monede etc.), unde greşit se presupunea, înainte de primul război mondial. existenţa unui castru roman, a
fost adunată de Al. Ferenczi, în ACMIT, 1929, p. 216 şi apoi de I. Paulovics,
Dacia keleti hatdrvonala es az ugynevezett „ddk"-ezilstkincsek kerdese, Cluj, 1944,
p. 81-103; ActaMN. I, p. 182-184.
La aceasta mai trebuie adăugate acum cele cîteva monede din Muzeul din
Tg. Mureş, considerate că provin de la Cristeşti, emise de la Constantius I
sau II pînă la Honorius (SCIV. IV, 1953, p. 298) şi săpăturile din anul 1950
efectuate şi publicate de D. Popescu, în Materiale, II, 1956, p. 153-195. Mai
notăm că, în iulie 1962, Institutul de Istorie din Cluj în colaborare cu Muzeul
regional şi Institutul pedagogic de 3 ani din Tg. Mureş a executat, timp de două
săptămîni, săpături restrînse în cuprinsul aşezării de la Cristeşti (materialul
inedit). Conduse de subsemnatul, aceste săpături au confirmat părerea exprimată
de Al. Ferenczi, C. Daicoviciu, I. Paulovics şi D. Popescu că la Cristeşti, pe
malul Mureşului, nu sînt dovedite prin nimic urmele unui castru roman, aici
fiind vorba de o vastă şi bogată asezare civilă (vicus), care continuă să fie
mîncată de apele Mureşului.
·

17 - Acta Musei Napocensis
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Fig. 2. - Profilul gropii în care s-a aflat tezaurul
1) humus modern, 2) strat de p ămînt castaniu cu resturi arheologice din perioada romană, 3) pămînt neumblat, 4) groapă cu fragmente ceramice romane
provinciale, 5) vasul în care erau depuse monedele.

Fig. 3. -

Vasul care conţinea tezaurul
monetar
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mau un bulgăre impregnat cu cocleală verzuie, erau depuse într-un vas
fragmentar de culoare roşiatică (fig. 3), aşezat în poziţie aproape verticală pe fundul gropii amintite.
Conţinutul originar al tezaurului se apreciază că a fost alcătuit din
aproximativ 150 de monede romane de argint, din care un număr de
118 piese s-au achiziţionat imediat după găsire şi au intrat în colecţiile
Muzeului regional din Tg. Mureş, unde se află acum în păstrare. Restul
pieselor s-au risipit şi nu au mai putut fi recuperate.
cronologică

Lista

a monedelor2

Marcus Aurelius (161-180)
I) Denar (PI. I, I) D: 17,5 mm.

Luci/la

G: 3,29 g. C:

(soţia

2) Denar. D:19 mm. G: 3,30 g. C:

bună.

Cohen1 , 35. Anul :162.

lui Lucius Verus)

satisfăcătoare.

Cohen1 ,

41. Anul: 164-183.

Commodus (176-192)
3)
4)
5)
6)

Denar.
Denar.
Denar.
Denar

D:
D:
D:
(PI.

17,5 mm. G: 2,44 g. C: bună. Cohen1 , 150. Anul: 186.
17 mm. G: 2,66 g. C: slabă. Cohen1 , 547. Anul: 188.
17 mm. G: 2,68 g. C: mediocră. Cohen2 , 282. Anul: 190.
I,2) D. 18 mm. G: 2,80 g. C: hună. Cohen2 , 571. Anul: 192.

Clodius Albinus (193-197)
7) Denar. D: 17,5 mm. G: 2,82 g. C:

mediocră.

Septimius Severus
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Denar.
Denar.
I>enar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

Cohen2 , 48. Anul: 194-196.

(193-211)

D: 17,5 mm. G: 2,67 g. C: bună. Cohen2 , 381. Anul: 194.
D: 17,5 mm. G: 3,20 g. C: bună. Cohen2 , 749. Anul: 194.
D: 18 mm. G: 3,25 g. C: satisfăcătoare. Cohen2 , 395. Anul: 195.
D: 17,5 mm. G: 3,13 g. C: slabă. Cohen2 , 404. Anul: 195.
D: 16 mm. G: 2,23 g. C: slabă. Cohen2 , 51. Anul 196.
D: 17 mm. G: 2,22 g. C: slabă. Cohen2 , 304. Anul: 196.
D: 17,5 mm. G: 2,80 g. C: bună. Cohen2 , 332. Anul: 196.
D: 17 mm. G: 2,50 g. C: slabă. Cohen2 , 419. Anul: 196.
D: 17mm. G: 2,60 g C: slabă. Cohen2 , 210. Anul: 197.
D: 17 mm. G: 2,74 g. C: slabă. Cohen2 , 212. Anul 197.
D: 17 mm. G: 2,68 g. C: slabă. Cohen2 , 315. Anul 197.
D. 17,5 mm. G: 3,09 g. C: slabă. Cohen2 , 777. Anul: 197.
D: 17 mm. G: 3,55 g. C: bună. Cohen2 , 370. Anul: 201.
D: 18,5 mm. G: 2,81 g. C: foarte bună. Cohen2 , 744. Anul: 201
(PI. I, 3) D: 19 mm. G : 3,62 g. C : foarte bună. Cohen2 , 100. Anul: 202.

2 Prescurtări:

D = diametrul; G

==

greutatea; C =
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23) Denar. D: 18,5 mm. G: 3,67 g. foarte bună. Cohen2 , 493. Anul: 207.
24) Denar. D: 19 mm. G: 3,45 g. C: foarte bună. Cohen2 , 514. Anul: 208.
25) Denar. D: 19 mm. G: 2,77 g. C: foarte bună. Cohen2 , 525. Anul: 209.

Iulia Domna
26)
27)
28)
29)

Denar
Denar.
Denar.
Denar.

(pi. I,4) D:
·D: 20 mm.
D: 18 mm.
D: 17 mm.

(soţia

lui Septimius Severus)

18,5 mm. G: 3,23 g. C: excelentă. Cohen2 , 14. Anul: 193-21 I.
G: 3,08 g. C: bună. Cohen2 , 47. Anul: 193-211.
G: 3,35 g. C: mediocră. Cohen2 , 185 Anul: 193-211.
G: 2,92 g. C: slabă. Cohen2 , 198. Anul: 193-211.

Caracalla (198-217)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar
Denar.
Denar.
Denar.

D: 17 mm. G: 3,11 g. C: slabă. Cohen2 , 74. Anul: 197.
D: 17 mm. G: 2,88 g. C: satisfăcătoare. Cohen2 , 82. Anul: 198.
D: 18 mm. G :3,07 g. C: mediocră. Cohen2 , 95. Anul: 198.
(pl. I,5). D: 18 mm. G: 3,19 g. C: excelentă. Cohen2 , 159. Anul 198.
D: 18'5 mm. G: 2,78 g. C: foarte bună. Cohen2 , 688. Anul: 202.
D: 18 mm. G: 3,17 g. C: bună. Cohen2 , 420 Anul: 205.
D: 17 mm. G: 2,90 g. C: bună. Cohen2 , 510. Anul: 208.
D: 19 mm. G: 3,10 g. C: foarte bună. Cohen2 , 477. Anul: 209.
(pl. I,6) D: 19 mm. G: 2,55 g. C: excelentă. Cohen2 , 549. Anul: 209.
D: 20 mm. G: 3,07 g. C: bună. Cohen2 , 165. Anul: 210-213.
D: 19 mm. G: 2,63 g. C: foarte bună. Cohen2 , 196. Anul: 212.
D: 19,5 mm. G: 2,84 g. C: foarte bună. Cohen2 , 284. Anul: 215:

Geta (209- 212)
42) Denar (pl. I, 7) D: 19 mm. G: 3,41 g. C: foarte

bună.

Cohen2 , 104. Anul: 205-207.

Elagabal (218-222)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Denar. (pl. I, 8). D: 19,5 mm. G: 3,36 g. C: excelentă. Cohen2 , 153. Anul: 220.
Denar. D: 19 mm. G: 2,91 g. C: foarte bună. Cohen2 , 1. Anul: 220-222.
Denar. D: 18 mm. G: 2,99 g. C: bună. Cohen2 , 86. Anul: 221.
Denar. D: 19 mm. G: 2,69 g. C: bună. Cf. Cohen 2 , 202. Anul: 221 :
Obs. Exemplarul nostru este de argint, nu de bronz.
Denar. D: 17,5 mm. G: 2,58 g. C: bună. Cohen2 , 276. Anul: 221.
Denar. D: 17,5 mm. G: 2,32 g. C: slabă. Cohen2 , 276. Anul: 221.
Denar D: 19,5 mm. G: 2,37 g. C: foarte bună, Cohen2 , 38. Anul: 218-222. - Obs.
Pe av. Antoninus, nu Antonius.
Denar. D: 19 mm. G: 2,99 g. C: bună. Cohen 2 , 68. Anul: 218-222.
Denar. D: 19 mm. G: 2,53 g. C: bună. Cohen2 , 70. Anul: 218-222.
Denar. D: 18,5 mm. G: 2,74 g. C: bună. Cohen2 , 112. Anul: 218-222.
Obs. Capul împăratului fără cunună de raze.
Denar. D: 20 mm. G: 2,85 g. C: foarte bună. Cohen2 , 242. Anul: 218-222
Denar. D: 18 mm. G: 2,82 g. C: bună. Cohen2 , 244. Anul: 218-222.
Denar. D: 18 mm. G: 2,43 g. C: satisfăcătoare. Cohen2 , 256. Anul: 218-222.
Antoninian (pi. I, 9) D: 21 mm. G: 4,73 g. C: foarte bună. Cohen2 , 291. Anul:
218-222.

Iulia Soaemias (mama lui Elagabal)
57) Denar. (pi. I, IO). D: 19 mm. G: 3,13 g. C: foarte bună. Cohen2 , 14. Anul 218-222.
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Iulia Maesa (sora Iuliei Domna)
58)
59)
60)
61)
62)

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

D:
D:
D:
D:
(pi.

19
19
19
18
I,

mm. G: 2,75 g.
mm. G: 2,33 g.
mm. G: 2,89 g.
mm. G: 2,78 g.
11). D: 19 mm.

C: foarte bună. Cohen1 , 8. Anul: 218-222.
C: mediocră. Cohen1 , 36. Anul: 218-222.
C: mediocră. Cohen2 , 45. Anul: 218-222.
C: bună. Cohen•. 45. Anul: 218-222.
G: 3,28 g. C: foarte bună. Cohen2 , 45. Anul: 218-222

Severus Alexa11der (222-235)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
(pi.
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:

18,5 mm. G: 3,19 g. C: foarte bună. Cohen2 , 207. Anul: 222.
21 mm. G: 2,31 g. C: foarte bună. Cohen2 , 229. Anul: 223.
19 mm. G: 2,68 g. C: foarte bună. Cohen1 , 239. Anul 223.
18,5 mm. G: 3, 12 g. C: bună. Cohen 2 , 254. Anul: 224.
19 mm. G: 3,30 g. C: foarte bună. Cohen•. 260. Anul 225.
18,5 mm. G: 2,65 g. C: foarte bună. Cohen•, 364. Anul: 229.
17 mm. G: 2,81. g. C: bună. Cohen2 , 401. Anul: 230.
19 mm. G: 2,49 g. C: mediocră. Cohen1 , 566. Anul: 230.
I, 12). D: 20 mm. G: 2,35 g. C: excelentă. Cohen2 , 161. Anul: 231.
20 mm. G: 2,98 g. C: excelentă. Cohen1 , 161. Anul: 231.
20 mm. G: 2,53 g. C: excelentă. Cohen2 , 501. Anul: 231.
19 mm. G: 2,40 g. C: bună. Cohen•, 427. Anul: 232.
21 mm. G: 3,50 g. C: excelentă. Cohen2 , 434. Anul: 232.
18,5 mm. G: 2,44 g. C: foarte bună. Cohen1 , 9. Anul: 222-235.
18,5 mm. r.: 2,90 g. C: foarte bună. Cohen•, 9. Anul: 222-235.
20 mm. G: 2,77 g. C: foarte bună. Cohen1 , 23. Anul: 222-235
17,5 mm. G: 3,03 g. C: foarte bună· Cohen', 23. Anul: 222-235.
19 mm. G: 2,46 g. C: foarte bună. Cohen2 , 23. Anul: 222-235.
20 mm. G: 3,15 g. C: foarte bună. Cohen•, 187. Anul: 222-235.
19 mm. G: 2,60 g. C: bună. Cohen2 , 579. Anul: 222-235.
19 mm. G: 2,82 g. C: foarte bună. Cohen2 , 585. Anul: 222-235.

Iulia Mamaca (mama lui Severus Alexander)
84)
85)
86)
87)
88)

Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.

(pi. II, 13). D: 19,5 mm. G: 3,04 g C: excelentă. Cohen2 , 32. Anul: 222-235
D: 19 mm. G: 2,90 g. C: excelentă. Cohen2 , 60. Anul: 222-235.
D: 18 mm. G: 2,42 g. C: foarte bună. Cohen2 , 81. Anul: 222-235.
D: 18,5 mm. G: 2,40 g. C: slabă. Cohen2 , 81. Anul: 222-235.
D: 18 mm. G: 2,94 g. C: bună. Cohen 2 , 81. Anul: 222-235.

Maximinus I (235-238)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

Denar.
Denar.
Denar
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar.
Denar

D:
D:
(pi.
D:
D:
D:
D:
D:
D:
D:
(pl.

20 mm. G: 3,04 g. C: excelentă. Cohen2 , 46. Anul: 235.
20 mm. G: 2,47 g. C: excelentă. Cohen2 , 9. Anul: 235 sau 236.
II, 14). D: 19,5 mm. G: 3,24 g. C: excelentă. Cohen2 , 55. Anul: 236.
19 mm. G: 2,89 g. C: excelentă. Cohen2 , 55. Anul: 236.
21 mm. G: 3.07, g. C: excelentă. Cohen2 , 7. Anul: 235-238.
19 mm. G: 3,22 g. C: excelentă. Cohen2 , 7. Anul: 235-238.
20 mm. G: 2,78 g. C: foarte bună. Cohen2 , 7. Anul: 235-238.
19 mm. G: 2,90 g. C: foarte bună. Cohen2 , 31. Anul: 235-238.
20,5 mm. G: 3,14 g· C: excelentă. Cohen2 , 31. Anul: 235-238.
20 mm. G: 2,77 g. C: excelentă. Cohen1 , 75. Anul: 235-238.
II, 15). D: 19,5 mm. G: 3,03 g. C: excelentă. Cohen•, 85. Anul: 235-238.
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Gordianus III (238-244)
100) Antoninian. D: 22,5 mm. G: 4,44 g. C: excelentă. Cohen2 , 86=RIC, 1. Anul: 238-239.
101) Antoninian (pl. II, 21). D: 22 mm. G: 3,80 g. C: excelentă. Cohen 2 302 = RIC, 193.
Anul: 238-239.
102) Antoninian (pl. II, 16). D: 22 mm. G: 3,61 g. C: excelentă. Cohen2 , 357 = RIC, 202.
Anul: 238-239.
103) Antoninian (pl. II, 17) D: 22 mm. G: 4,15 g. C: excelentă. Cohen2 , 17 = RIC, 34.
Anul: 240.
104) Antoninian (pl. II, 23). D: 22 mm. G: 3,92 g. C: excelentă. Cohen2 , 383 = RIC, 39.
Anul: 240.
105) Denar (pl. II, 18). D: 20 mm. G: 3,59 g. C: excelentă. Cohen2 , 234 = RIC, 81.
Anul 240 - 241 ( ?)
106) Denar. D: 20,5 mm. G: 2,85 g. C: excelentă. Cohen2 , 186 = RIC, 129. Anul 241.
107) Denar. (pi. II, 24) D: 20 mm. G: 3 g. C: excelentă. Cohen2 , 325 = RIC, 129 A.
Anul 241.
108) Denar (pi. II, 22) D: 21 mm. G: 3,32 g. C: excelentă. Cohen2 , 347 = RIC, 131. Anul 241.
109) Denar. D: 20 mm. G: 2,12 g. C: foarte bună. Cohen2 , 347 = RIC, 131.
Anul: 241.
110) Antoninian (pl. II, 19). D: 23 mm. G: 3,76 g. C: excelentă. Cohen2 , 41 = RIC, 83.
Anul: 241 -243.
111) Antoninian D: 21,5 mm. G: 3,23 g. C: foarte bună. Cohen2 , 41 = RIC, 83. Anul
241-243.
112) Antoninian. D : 23 mm. G : 4,30 g. C: excelentă. Cohen2 , 41. = RIC, 83.
Anul: 241-243.
I 13) Denar (pl. II, 20), D: 20 mm. G: 2,48 g. C: excelentă. Cohen2 , 113 = RIC, 112.
Anul 241-243.
114) Denar. D: 21 mm. G: 2,70 g. C: excelentă. Cohen2 , 113 = RIC, 112.
Anul: 241-243.
115) Denar. D: 18-20,5 mm. G: 3,91 g. C: excelentă. Cohen2 , 120 = RIC, 113.
Anul: 241-243.
116) Denar. D: 19,5 mm. G: 2,85 g. C: excelentă. Cohen 2 , 238 = RIC, 114.
Anul: 241-243.
117) Denar. D: 20 mm. G: 2,90 g. C: excelentă. Cohen2 , 403 = RIC, 116.
Anul : 241 - 243.
ll8) Antoninian D: 22 mm. G: 3,13 g. C: bună. Cohen2 , 71 = RIC, 140.
Anul: 243-244.

•
*

*

Păstrînd limitele unei juste aprecieri de ansamblu, fără a subestima
valoarea documentară, de altfel incontestabilă, a tezaurului de la Cristeşti, trebuie să spunem de la început că, sub raport numismatic şi istoric, acest depozit monetar nu ridică, în genere, probleme noi, care să
nu fi fost atinse, dezbătute sau soluţionate în mod satisfăcător în
literatura de specialitate. De aceea, observaţiile şi constatările noastre
referitoare la compoziţia, perioada de acumulare, posesorul şi cauzele
îngropării tezaurului, precum şi unele concluzii de interes istoric care
se pot desprinde din conexarea lui cu alte tezaure similare, vor fi cît
se poate de succinte. Prin aceasta nu înţelegem însă să neglijăm cîtuşi
de puţin acele fenomene şi aspecte particulare care rezultă din studiul
atent al tezaurului. Dimpotrivă, acestea vor fi scoase suficient în evi-
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a se putea urmări şi verifica, dacă şi în ce măsură ele
alte depozite de monede romane imperiale din perioada

respectivă.

Cunoscute în cataloagele de specialitate, faţă de care nu se înregisvariante, monedele din tezaurul de la Cristeşti, după data lor
de emisiune, se eşalonează cronologic, fără hiaturi, de la Marcus Aurelius pînă la Gordianus III, pe o durată de 82 de ani (162-244), repartizîndu-se numeric în mod variabil pe numele a 15 împăraţi şi membri
ai familiei imperiale (tabelul nr. 1).
trează

Tabelul nr. 1

Repartizarea

numerică şi procentuală
şi

Nr.
crt.

Împăratul
şi

membrii familiei
imperiale

l
2
3
4
5
6
7
8
9

:Marcus Aurelius
Lucilla
Commodus
Clodius Albinus
Septimius Severus
Iulia Dom.na
Caracalla
Geta
Elagabal

10
11
12
13
14
15

Iulia Soaemias
Iulia Maesa
Severus Alexander
Iulia :Mamaea
l\Iaximinus I
Gordianus III

Total:

a monedelor pe
membrii casei imperiale
Anii de
domnie

161 -180

-

176-192
193-197
193-211

-

198-217
209-212
218-222

-

-

222-235

-

235-238
238-244

Numărul

de
exemplare

l
1
4
l
18
4

12
1
13 (den.)
1 (ant.)
1
5
21
5
11
10 (den.)
9 (ant.)
118

împăraţi

Anii între care Procentajul
se datează mo- faţă de totanedeie din te- Iul monedelor
zaur
din tezaur
162
164-183
186-192
194-196
194-209
193-211
197-215
205-207
218-222

0,85
0,85
3,57
0,85
15,52
3,57
10,20

218-222
218-222
222-225
222-235
235-238
238-244

0,85
4,25
16,96
4,25
9,33
16,11

162-244

0,85

11,96

I

100%

Dacă privim structura tezaurului, constatăm că de la Marcus Aurelius, Commodus şi Clodius Albinus, pentru o perioadă de peste 30 de
ani, avem abia şapte piese (6,120/o). Numărul monedelor creşte simţitor
începînd cu Septimius Severus şi se menţine comparativ ridicat pînă
la Gordianus III, răstimp de aproximativ 50 de ani, în care se încadrează restul de 111 exemplare (93,880/o). Luaţi în parte, cei mai bine
reprezentaţi cu monede în tezaur sînt Severus Alexander (26 piese),
Septimius Severus (22), Elagabal (20) şi Gordianus III (19). Raportînd
însă numărul de exemplare la numărul anilor de domnie ai fiecărui împărat, remarcăm că cele mai multe piese revin lui Elagabal, Maximinus I şi Gordianus III. Se observă deci că în acest tezaur marea majo-
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P l an şa I. Mon ede din tezaurul de la C ri st eşti
1 : Marcu s Aurelius; 2 : Commodus; 3: Septimius Severus; 4: Iuli a D omna; 5 -6 :
Caracali a ; 7 : Get a; 8 - 9 : E lagabal ; I O : Iuli a Soaemias ; 11 : Iulia Maesa;
12 : Severu s Alexander.
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Planşa II.
Mon ed e din t ezaurul de la Criste şti
13: Iuli aMamaea ; 14 - 15 : Maximinus I ; 16- 2-! : Gordi an u s III.
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ritate a monedelor se datează nu în faza iniţială, c1 m a doua jumă
tate a perioadei marcate de monedele-capete de tezaur.
Examinînd starea de conservare a monedelor, înregistrată la fiecare
exemplar în parte, vedem că piesele mai vechi au o uzură mai mare~
iar cele mai noi, pe măsură ce ne apropiem de sfîrşitul tezaurului, sînt
din ce în ce mai bine păstrate, unele parcă ar fi ieşit proaspăt din
monetărie (planşa I şi II). In general, monedele dinainte de anul 200
sînt mult mai tocite, pe cînd cele emise după această dată prezintă,
cu rare excepţii, o stare de conservare foarte bună. Gradul de uzură
diferit al pieselor este, evident, rezultatul unei circulaţii diferite, ca durată şi intensitate.
Oscilaţiile în greutatea denarilor din tezaur, în raport de ponderea oficială a acestui nominal, fixată la 3,41 g prin reforma monetară neroniană din anul 64 şi păstrată pînă în 238, cînd denarul sufere o nouă
reducere (3,03 g) 3, se pot urmări în lista cronologică a monedelor şi în
tabelul nr. 2, motiv pentru care nu stăruim asupra lor. Notăm numai
că, deşi se constată fluctuaţii curioase în greutatea denarului, totuşi
acestea credem că se datorează mai degrabă uzurii de circulaţie şi unor
greşeli de cîntărire antice a metalului, decît unei treptate reduceri oficiale a greutăţii denarului înainte de anul 238.
Ca în multe tezaure din Dacia care cuprind monede emise în prima
jumătate a sec. III, şi în tezaurul de la Cristeşti se află alături de dedenari un anumit număr de antoniniani (vezi tabelul nr. 1). Dar, întrucit tezaurizarea acestui nominal în raport cu denarul a fost cercetată
de noi într-un studiu anterior", iar datele depozitului monetar de la
Cristeşti confirmă concluziile la care am ajuns atunci, nu este necesar să mai insistăm asupra acestei probleme, remarcînd numai că, în
cazul de faţă, numărul denarilor în comparaţie cu cel al antoninianilor
lui Gordianus III este mult mai mare decît în alte tezaure.
Perioada de agonisire propriu-zisă a numerarului într-un tezaur antic,
după cum se ştie, nu coincide nici o dată cu perioada lungă cuprinsă
între datele de emisiune ale celor mai vechi şi ale celor mai recente
piese tezaurizate. Ea se reduce totdeauna la o perioadă mult mai scurtă.
care se stabileşte cu aproximaţie în funcţie de moneda finală, de gradul de uzură al pieselor şi numărul variabil de exemplare ale diferiţilor
împăraţi. De obicei, încheierea procesului de acumulare efectivă, care,
grosso modo, corespunde ascunderii în pămînt a unui tezaur oarecare, se
plasează cu sau (mai adesea) puţin după data de batere a ultimei (ori
ultimelor) monede tezaurizate. Considerînd în general valabile aceste
criterii, să vedem cînd a fost de fapt alcătuit tezaurul de la Cristeşti.
3

M. Bernhart, Handbuch zur Milnzkunde der romischen Kaiserzeit, Halle
(Saale), 1926, p. 20-21; A. Segre, Metrologia e circolazione monetaria degli antichi,
Bologna, ~928, p. 371, nota 2; G. Elmer, Verzeichnis der romischen Reichspră
gungen, Viena, 1933, p. 25.
" D. Protase. Tezaurizarea antoninianului în Dacia în SCN II 1958 p 253268.
'
'
•
, ·
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Ceea ce iese mai întîi în evidenţă, cum remarcam mai sus, este creş
terea în tezaur a numărului de monede aparţinătoare împăraţilor începînd cu Septimius Severus. ln al doilea rînd, spre deosebire de monedele
dintre Marcus Aurelius şi Clodius Albinus, relevăm conservarea bună
sau foarte bună a pieselor emise de la sfîrşitul domniei lui Septimius
Severus pînă la Severus Alexander inclusiv şi starea în general foarte
bună sau excelentă a exemplarelor de la împăraţii următori. Monedele
primilor împăraţi prezenţi cu nwnerar în conţinutul tezaurului, tocmai
prin faptul că sînt puţine şi uzate, se vede limpede că au fost tezaurizate tîrziu, ca piese rămase mult timp în circulaţie. Exemplarele mai
bine păstrate, emise de la Septimius Severus pînă la Elagabal, nu au
circulat prea mult şi intens, ele putînd intra în tezaur pe vremea
acestui dm urmă împărat sau a urmaşului său. Constatările acestea îngăduie aprecierea că tezaurul de la Cristeşti s-a format, printr-o acumulare relativ lentă şi treptată, în cele două-trei decenii care preced
ingroparea lui, începînd deci cu Elagabal sau cu Severus Alexander,
ceea ce înseamnă că agonisirea propriu-zisă a acestui avut bănesc s-a
putut face în cursul vieţii mature a unei singure persoane.
Cit priveşte posesorul comorii, lipsesc elementele necesare pentru
a-i stabili etnicul. Dar împrejurarea că ea s-a găsit în interiorul aşezării,
într-un vas de lut, ne îndreptăţeşte s-o atribuim cu multă probabilitate
unui localnic mai înstărit (colonist sau autohton). Fără a fi exclusă
a limine, apartenenţa comorii la un comerciant străin, venit prin aceste
părţi ale Provinciei, ni se pare mai puţin plauzibilă şi din pricina îngropării ei într-o oală de lut locală, nu într-o pungă de piele ori de
pînză, cum ar fi fost mai firesc într-un asemenea caz.
In legătură cu tezaurul de la Cristeşti, încheiat cu monede din ultimii
ani de domnie ai lui Gordianus III, se ridică problema dacă el a fost
în adevăr îngropat sub domnia acestui împărat sau abia pe timpul urmaşului său, Filip Arabul. 1n această privinţă, se impun două constatări. Pe de o parte, de la Gordianus lll există în tezaur 19 monede
(16,110/o), număr relativ mare faţă de totalul pieselor acumulate, iar pe
de altă parte opt din ele se datează (după RIC) între anii 241-243, şi
una, cea mai recentă, între 243-244. Lăsînd la o parte faptul că tezaurul nu a fost achiziţionat integral, ceea ce nu ştirbeşte prea mult
valoarea lui documentară-istorică5, şi apreciind că de la data de emisiune şi pînă la tezaurizarea ultimei monede a putut trece măcar un
an, rezultă că data de îngropare a tezaurului de la Cristeşti este ulte" Chestiunea dacă un tezaur monetar antic, al cărui conţinut a fost recuperat
în cea mai mare parte, poate fi studiat şi interpretat ca şi cum ar fi fost achiziţionat întreg este discutată de B. Mitrea (Sc:'IV, IV, 3--4, 1953, p. 614), care
ajunge la concluzia că în lotul principal de monede salvate se reflectă fidel
compoziţia originară a tezaurului şi că este minim sau chiar inexistent riscul
de a se fi risipit monede care să nu figureze în stocul respectiv. Tezaurele monetare achiziţionate succesiv, în două ori chiar trei tranşe, confirmă această
constatare.
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Tabelul nr. 2
Monete cu greutate

normală, subnormală,
şi maximă.

peste

Numărul

Nr.

crt.

Împăratul
şi

membrii familiei
imperiale

monedelor cu
greutatea considerată

Normală

(3,412,80 g)

---

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Marcus Aurelius
Lucilla
Commodus
Clodius Albinus
Septimius Severus
Iulia Domna
Caracalla
Geta
Elagabal
Iulia Soaemias
Iulia Maesa
Severus Alexander
Iulia Mamaea
Maximinus I
Gordianus III

Tot a 1

1
1
1
1
6
4
9
1
7
1
2
10
3
8
5 (den.)
3 (ant.)
63

---

Minimă

Maximă

-

-

-

-.

-

3
8

-

2,44

-

4

-

2,22
2,92

-

3
6(den.)
1 (ant.)

-

3

-

2 (den.)
-

48

3,29
3,30
2,80
2,82
3,67
3,35

2,55

3,19

-

3,41

2,32

3,36 (dcn.)
4,73 (ant.)
3,13
3,28
3,50
3,04

-

1

10

2
3
3 (den.)
6 (ant.)

Greutatea în grame

Peste
norm.
3,41 g)

Sub norm.
2,80 g)

normală, minimă

2,33
2,31
2,40
2,47
2,12 (den.)
3,13 (ant.)

3,14

3,91 (den.)
4,44 (ant.)

7

rioară

lui Gordianus III, plasîndu-se în primii ani de domnie a lui
Filip Arabul. Lipsa în tezaur a monedelor de la acest din urmă îm_părat nu credem că poate constitui un impediment serios în a stabili
sub Filip Arabul ascunderea în pămînt a tezaurului 6 •
Fără a constitui un caz izolat, întîmplător, determinat de cauze subiective sau de ordin familial, îngroparea tezaurului la începutul domniei
lui Filip Arabul trebuie pusă în legătură cu invazia carpilor din anul
245-247 în Dacia romană, eveniment care a pricinuit ascunderea în
ti Nu considerăm exclusă putinţa ca şi alte tezaure monetare din Dacia care
se opresc la Gordianus III şi conţin un număr relativ mare de piese de la acest
împărat să fi fost îngropate tot pe timpul lui Filip Arabul. Ne gîndim la tezaurul
de la Săpata de Jos pe limesul transalutan {r. Costeşti, reg. Argeş), cu 44 piese,
din care 27 sînt de la Gordianus III {V. Christescu, în Istros, I. 1934, p. 73.80), şi la cel de la Băleşti {r. Tg. Jiu, reg. Oltenia), format din 348 monede,
dintre care 58 aparţin lui Gordianus III {inedit). Monedele finale din aceste două
·tezaure vor trebui datate nu după repertoriul lui Cohen, ci după RIC, spre a se
_putea determina mai precis sfîrşitul şi data lor de îngropare.
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pămîntul

Provinciei a altor 21 de tezaure monetare 7• îngroparea în
această vreme a unor tezaure nu numai în centrul şi estul Daciei
romane, dar şi în părţile ei nord-vestice - după cum arată 'harta întocmită de B. Mitrea ne face să admitem că năvala carpică a putut
fi conjugată, pe lingă eventuale mişcări ale populaţiei nemulţumite din
interior, şi cu atacuri ale altor triburi de daci liberi şi sarmaţi-iazigi din
nordul şi vestul Provinciei.
D. PROT ASE -

A. ZRINYI

LE TRESOR DE MONNAIES ROMAINES IMPERIALES DE
CRISTEŞTI SUR MUREŞ
(Resume)
Le tresor monetaire de Cristeşti (distr. de Tirgu Mureş) a ete decouvert par
hasard au curs des travaux d'utilite publique, executes au mois de septembre 1963,
dans l'etablissement romain situe sur la rive gauche du Mureş (fig. 1 et 2).
Le tresor, depose dans un vase de couleur rougeâtre (fig. 3), a ete compose
d'environ 150 monnaies d'argent (deniers et antoniniens), dont le Musee de Tirgu.
Mureş a reussi d'acquerir pour ses collections 118 pieces, appartenant aux empereurs suivants et aux membres des familles imperiales respectives: Marc
Aurele (1), Luciile (1), Commode (4), Clodius Albinus (1), Septime Severe (18),
Iulia Domna (4), Caracalla (12), Geta (1), Heliogabal (13 den. et 1 ant.), Iulia
Soaemias (1), Iulia Maesa (5), Severe Alexandre (21), Iulia Mamaea (5), Maximin I (11) et Gordien III (10 den. et 9 ant.).
Les differences de conservation (planches I et II) et la repartition inegale des
monnaies par empereurs ont porte a la conclusion que la periode d'accumulation
du tresor est comprise entre Heliogabal ou le debut du regne de Severe Alexandre·
et la derniere annee du regne de Gordien IIT.
Le proprietairc du tresor n'a pas ete un commerc;ant etranger, mais un habitant local (colon ou indigene) qui a enfoui son avoir le plus precieux dans le
sous-sol de l'etablissement ou il habitait.
Etant donne que la plus recente monnaie du tresor fut frappee entre Ies
annel'S 243 et 244, on peut conclure que le tresor de Cristeşti n'a pas ete enfoui
au temps de Gordien III, mais dans lei, premieres annees du regne de Philippe
l'Arabe.
Puisqu'on a trouve sur le territoire de la Dacie romaine encore 21 tresors
monetaires enfouis au temps de ce dernier empereur, Ies auteurs apprecient que
l'enfouissement du tresor de Cristeşti (et des autres tresors similaires) a ete determine par l'invasion des Carpes, en alliance avec d'autres tribus de Daces
libres venues du Nord-Ouest, invasion qui a eu lieu dans la Province romaine
aux annees 245-247.

B. Mitrea, în SCJV, IV, 1953, p. 611-638. Vezi însă si recenzia noastră criîn SCN, II, 1958, p. 490-491. La depozitele de monede din această categorie·
se mai adaug;'i acum încă vreo cîteva, inedite, descoperite în ultimii ani la Bîrca
(~- Băileşti, reg. Oltenia), Jieţ lingă Petroşani, Hărănglab (r. Tîrnăveni) şi Galicea Mare (r. Băileşti, rl:'g. Oltenia).
7

tică
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Mureş,

reg.
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Mureş-Autonomă Maghiară)

In luna iulie 1961, în hotarul ,,Tanorok" din comuna Sălaşuri, în gră
dina cooperatistei văduva Ilona Sim6, s-a descoperit un tezaur cu denari
romani, în majoritatea lor din epoca imperială, format din 3 200 piese,
avînd o greutate de 10,800 kg, care în prezent se păstrează în Muzeul
raional Cristur.
Comuna Sălaşuri se află în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mici. într-o
viale laterală din zona cuprinsă între Sîngeorgiul de Pădure şi Fîntînele
(fig. 1).
Împrejurările descoperirii sînt următoarele: sub îndrumarea Institutului de arheologie al Academiei Republicii Socialiste România. Muzeul
Cristur executa din 1959 săpături într-o altă parte a comunei Sălaşuri,
în punctul numit „Teglas". În urma acestor săpături, au apărut. în 1959
şi 1960, în aşezarea dacică şi cîteva monete republicane de argint (emise
de: L. Censorinus, C. Naevius Balbus şi Lucius Metellus). Discutînd cu
muncito~ii despre importanţa manetelor, mai mulţi dintre aceştia au
afirmat că manete de această formă au mai apărut şi în alt punct al
satului şi - după un zvon nesigur - cineva ar fi găsit şi anul trecut asemenea monete în punctul „Tanorok". Cercetarea de atunci n-a
dat nici un rezultat, pînă ce la finele lunii iunie tînărul Sim6 Lajos, care muncise pe şantier anii trecuţi, ne anunţă că a dat de urma
manetelor. Cu ocazia vizitei făcute la Sălaşuri la 2 iulie, Sim6 Lajos
ne-a predat 21 denari imperiali de argint, pe care i-a găsit la un loc,
în timp ce săpa în punctul „Tanorok"', pe lotul individual acordat de
cooperativa agricolă mamei sale. înainte, acest lot fusese lucrat de o
altă femeie din sat, care după cum s-a aflat mai tîrziu găsise
mai demult, în primăvara anului 1959, tot în timpul săpării, cele 21
monete, dar fiind superstiţioasă şi considerîndu-le ca ceva „necurat",
le-a reîngropat la o mai mare adîncime. Pe baza zvonurilor despre
această întîmplare, tînărul Sim6 Lajos a executat cu foarte mare grijă
săparea terenului, găsind în mod norocos, la un loc, manetele reascunse,
pe care le-a predat muzeului din Cristur. La rugămintea noastră s-a
format un colectiv de voluntari, cu care am început săpăturile în punctul
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Fig. 1. Harta cu locul descoperirii tezaurului de la

Sălaşuri

(X).

indicat, la ieşirea estică din comună, pe clinul dinspre firul apei al terasei stingi a pîrîului Jacodului (vezi fig. 1).•
Luînd ca punct de plecare locul descoperirii celor 21 monete şi plecînd
în direcţia nord-sud dinspre zona inundabilă a pîrîului, pe terasa ce se
întinde est-vest, am trasat şanţul de cercetare nr. 1, lung de 4 m şi
lat de 0,60 m (vezi fig. 2). In şanţul nr. 1, n-am aflat nici o monetă.
Atunci am trasat şanţul nr. 2, paralel cu nr. 1, la 0,70 m spre vest,
lung de 4 m şi lat de 0,80 m. In partea de jos a pămîntului arat, gros
în medie de 15 cm, am aflat împrăştiaţi 16 denari. Am adîncit şanţul
pînă la 0,60 m, nemaiaflind însă nici o monetă. Văzînd că e vorba doar
de monete împrăştiate în urma aratului pe panta înclinată a terasei,
luînd ca direcţie sensul arăturii, am trasat şanţul nr. 3, perpendicular
pe primele două, legînd capetele lor în direcţia est-vest (1ung de 5 m,
• Cu această ocazie aducem cele mai călduroase mulţumiri conducerii cooperativei agricole de producţie şi cadrelor didactice din comuna Sălaşuri, care
ne-au dat un sprijin preţios în munca arheologică de teren, în special tov. L. Simo,
L. R6zsa şi O. Tamucza.
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Fig. 2. Planul secţiunilor trasate pentru dezvelirea tezaurului.
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lat de 0,80 m). Din şanţul de legătură, la adîncimea de 15-20 cm,
au ieşit la lumină tot mai multe monete, în total circa 120 bucăţi.
Judecind după numărul mare al pieselor ieşite la iveală, ne puteam
.aştepta să fim pe urmele unui important tezaur. De aceea am deschis o
casetă perpendiculară pe peretele sudic al şanţului 3, în direcţia şan
ţului 2. Din stratul de humus deranjat de plug, gros de 10-15 cm,
au apărut mai multe monete. In sfîrşit, la adîncimea celui de-al doilea
hîrleţ, în colţul dinspre şanţul 3 al casetei, am dat de restul tezaurului
monetar (vezi fig. 3-4). Tezaurul fusese depozitat într-o căldăruşă mică
de bronz, puternic oxidată. cu pereţi subţiri, a cărei parte superioară
cu o eventuală toartă va fi fost distrusă şi împrăştiată de arătură (vezi
fig. 5). Desfăcînd cu grijă vasul, ne-am putut da seama de forma şi
poziţia acestuia. Partea dinspre sud-est a căldăruşei s-a conservat relativ bine, în schimb însă peretele dinspre nord-nord-vest era rupt în
bucăţele mărunte. iar piesele mai grele au ieşit prin spărtură, fiind plasate de arătură pe panta terasei, în spre pîrîu.
Condiţiile descoperirii arătau că tezaurul fusese îngropat în grabă şi
in afara aşezării. deoarece vasul de bronz era în stratul superior, din
care n-a ieşit nici o altă urmă arheologică şi el n-a fost protejat cu
nici un fel de construcţie de piatră.
Profilele şanţurilor de cercetare nu dau la iveală nici un fel de strat
cultural: sus este un strat de arătură de 15-20 cm, iar sub acesta e
stratul de depunere al pîrîului, constînd din nisip şi pietriş mărunt
-(vezi fig. 3).
în timpul îngropării. unul din punctele de reper pentru regăsirea tezaurului putea să fie şi marginea netedă a terasei ce se ridica cu circa
3 m deasupra albiei pîrîului. în care căldăruşa putuse fi adîncită la cel
puţin 0,40 m.
In ultimele decenii însă. această margine ascuţită şi panta în terase
au început să fie lucrate în interesul măririi suprafeţei cultivabile.

o

a50

Fig. 3. Profilul peretelui de vest,

şanţul
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O

20

4!J

Fig. 4 .

Poziţi a

t ezaurului in situ.

In urma cultivării, marginea ascuţită de odinioară s-a tocit, s-a rotunjit încetul ou încetul şi plugul a tă i:art-o tot mai mult, pînă cînd a atins
cazanul, spărg,îindu-i b~a şi risipind la sup11afaţă o parte din monete,
care s-au rostogolit în direcţia pantei. Aceasta a făout cu putinţă ca în
mod întimplător, pentru prima dată în 1959 şi a doua oară în 1961 , să
se descopere cîteva monete, iar apoi, prin cerc etări 011g,ani21ate, să se
scoaită 1a iveală aproape întreg tezaurul. Inainrte de a scoaite tezaurul,
18 -

Acta Musei N a poc e nsis
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am cercetat pas cu pas toată regiunea şi, ca rezultat, am reuşit să adunăm
încă 11 monete. Astfel, numărul manetelor s-a ridicat la 3.200.
Vasul în care a fost depus tezaurul este de bronz, cu pereţii subţiri,
avînd forma unui cazan. Marginea superioară, în formă de ghizd, lipseşte. Părţile păstrate din pereţii vasului nu trădează nici o urmă de
fixare a toartei. Din corpul existent al vasului, numai o parte a peretelui lateral şi o bucată mai mică din fundul vasului au putut fi scoase
în stare relativ bună. Pe baza lor se pot stabili forma şi dimensiunile
iniţiale (fig. 5. Pl. I, 1).
Grosimea pereţilor vasului este de 1 mm, grosimea fundului de · 2 mm.
Vasul are diametrul fundului de 0,13 m, înălţimea de 0,13 m (iniţial,
trebuie să fi fost mai înalt cu 2,5-3 cm, lucru pe care îl putem deduce din cantitatea de monete găsite în afara vasului). Diametrul vasului este de 0,25 m, dacă luăm ca bază de calcul curbura cea mare a peretelui vasului. Fundul este cu totul plat; din el porneşte peretele vasului, uşor arcuit, cu o curbură de 40°, pînă ce, la înălţimea de 0,08 m,
atinge diametrul maxim, iar de aici se curbează ceva mai accentuat spre
interior.
Locul descoperirii nu prezintă nici un strat de cultură, aşa cum am
a,i-iintit, dar pe terenurile cultivabile mai apropiate şi mai îndepărtate
din împrejurimi, plugul scoate la iveală fragmente de vase din epoca
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Latene. Pe întreaga vale a pîrîului Jacod, se găsesc urme ale unor aşe
zări dacice, şi anume în partea de jos a localităţii Veţca, la „Kerekmez6", în locul numit „Ilomband", aflat în hotarul Jacodului Unguresc şi în alte puncte. In punctul numit „Teglas-di.ilo"' al saitului Sălia
şuri, săpăturile efectuate au dezgropat urmele unei aşezări premergă
toare aşezării slave, unde s-au găsit şi cele cîteva manete republicane
amintite. Aşezări dacice întinse erau însă şi în hotarul localităţii Cibu,
lîngă pîrîul Jacod, apoi pe teritoriul comunei Ţicmandru, precum şi în
văile de dincolo de cumpăna apelor ce curg spre Tîrnava Mare (Şoimu
şul Mic, Eliseni). Aşadar, întreaga regiune menţionată a fost intens locuită în epoca dacică atî,t îniaintea ocupaţiei, cît şi în timpul ei - şi
astfel se prea poate să fi fost locul unei remarcabile vieţi economicocomerciale şi chiar militare.
Viaţa economică intensă o dovedeşte şi faptul că, potrivit informaţii
lor primite, tezaurul descoperit în 1961 pe teritoriul comunei Sălaşuri
este al treilea de acest fel. Incă înaintea desfăşurării săpăturilor în aşe
zarea slavă de la Sălaşuri, agricultorul R6zsa Ferenc sen. a donat muzeului un denar republican de argint (cercetările noastre au pornit tocmai de aici). După cum ne-a relatat, el a găsit denari în hotarul „Teglas
dill6" în mai multe rînduri, în timpul prăşitului (aceast•a însă înainte
de cel de-al doile,a război mondial) în număr de circa 15-20 bucăţi
în total, din care a dăruit o bună parte învăţătorului de atunci. Cele
cîteva manete scoase la suprafaţă în cursul săpăturilor, precum şi cele
15-20 bucăţi găsite în timpul prăşitului de R6zsa Ferenc, constituie
deci ultimele piese ale unui tezaur monetar.
Informaţiile primite pomenesc şi de un alt tezaur, găsit de străbunul
unei familii de prin partea locului, acum 75-80 de ani, în hotarul comunei Sălaşuri, ,,nu departe de locul în care a ieşit la iveală descoperirea din acest an". Membrii în viaţă ai acestei familii susţin că stră
bunii lor şi-au cumpărat pe atunci pămîntul şi casa în schimbul valorii
acestui tezaur.
Tezaurul descoperit în 1961 cuprinde denari romani republicani şi imperiali, drahme emise în Lycia şi două plăci de argint, care formau în
antichi-tate învelişul unui denar suberat (Pl. II, 1).
Ele se repartizează astfel:

I Numărul pieselor
Romane republicane
Marcus Antonius
ROMANE IMPERIALE :
Nero
Galba
Otho
Vitellius
Vespasianus

3
19
29
7
2
14
244
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I Numărul

I

1,88

581

18,16
11,63
0,57
0,19
21,72
14,82
5,66
4,57

372

18
6
697
474

181
146
2

89 i.e.n.

II, 332/6

88 i.e.n.

Babelon II, 108/15- 16
uzat

I

Bibliografie

Marcus Antonius
1
1
1
3

1
1
1
1
I

8

99,99

a manetelor din tezaurul de la
Nr. de
exemplare

Bibliografie

REPUBLIROMANE
CANE

I
I

2,44
8,41

3.200

Repartiţia cronologică

Babelon•

Procentajul

269
60

Total:

1

I

78

Titus (inclusiv 1 buc. pt. Iulia)
Domitianus (inclusiv drahma din Lycia)
Nerva (inclusiv drahma din Lycia)
Traian (inclusiv drahma din Lycia)
Hadrianus
-Sabina
Aelius
Antoninus Pius
Faustina Senior
Marcus Aurelius
Faustina Junior
Plăcuţele monetei suberate (vezi p. 282)

Nr. de
exemplare

pieselor

Babelon

"

..

I,200/106
I,200/107
I,200/112
I,201/113
I,201/114
I,201/116
I,201/119
I,202/124
I,202/126

uzate

Sălaşuri 1

Nr. de
exemplare

I

Bibliografie

ROMANE IMPERIALE
Ne

f'O

63-68 e.n.

1
1
10
1
11
2

RIC 3

41
42
45
50
52
53

1 B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de manete antice şi bizantine în
Republica Populară Română, în SCJV, XIII, l, 1962, p. 221, nr. 39, menţionează

pentru prima dată acest tezaur, dind următoarea înşirare cronologică: din timpul
republicii 3 ex., Marcus Antonius 19 ex., Nero 29, Galba 7, Otho 2, Vitellius 14,
Vespasianus 255, Titus 66, Iulia Titi l, Domitian 269, Nerva 59, Traian 580, Hadrian 372, Sabina 18, L. Aelius 6, Antoninus Pius 692, Faustina I, 476, Marcus Aurelius (Caesar) 183, Faustina II, 144, 3 drahme din Lycia, emise cite una sub Domitian, Nerva şi Traian. Numărul total al monetelor descoperite în acest tezaur se
ridică la 3198 exemplare (clasificarea noastră diferă întrucîtva de cea de mai sus);
cf. M. Macrea - I. H. Crişan, ActaMN, I, 1964, p. 310.
2
E. Babelon = E. Babelon, Description historique et chronologique des monnaies
de Za Republique Romaine vulgairement appelees monnaies consulaires, vol. 1-2,
Paris, 1885-1886.
3
RIC, I, Augustus to Vitellius, 1923; Vespasian-Hadrian, 1926.
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Nr. de
exemplare Bibliografie

,,

1
2

56
60

Gal ba
4

4

2
1

22
24

Otho

2

12

Vitellius

8
2
2
2

RIC

.

2
15
20
24

I

Nr. de
exemplare Bibliografie

RIC

"

76 e.n.

4
3
3
1
2
1

98
101
103
104
107
108

RIC

77-78 e.n.

5
5

109
110

RIC

113
117

RIC

3
9

1
1

RIC

1
1

6
2

RIC

1

RIC

73 e.n.

2
2
20
1
7

RIC

1
14

74 e.n.

14
1

RIC

11

,,

1

uzat

71
72
77

Vespasianus

226
276
289

1
4
1

RIC

,,
"

2
pen-

RIC

239
241
242
243
246
245

,,
Titus
79 e.n.

1
6
1
1
1

8
9
13a
15a
17

RIC

80 e.n.

173
147
176

2
5
12
3
8

75 e.n.

2

238

77-79 e.n.

74 e.n.
RIC

233

RIC

131

tru Titus
1
3
3

pentru

232

RIC

RIC

69-71 e.n.
RIC

218
220

76 e.n.

T iV e s p as i a n u s,
tu s şi Domitianus

1
58
60
65
66a
67

73 e.n.
RIC

1
9
3

2 uzate
42
49
52

78-79 e.n.
RIC

195
196
197
202

74 e.n.

72-73 e.n.

4
3
3

77-78 e.n.
RIC

Vespasianus
Domitianus

69-79 e.n.

29
37
39

187
191/e

75 e.n.

122
124
124b

78-79 e.n.
RIC

76 e.n.
RIC

1
1

e.n.

1

4

1
2

2

79 e.n.

70-72 e.n.

3
RIC
3
6
3 uzate

93

75-79

5
6
9
10
9
22

89
90

RIC

29
1 uzat
3

69-71 e.n.

1
1
3
34
3
1

I

Nr. de
exemplare Bibliografie

75 e.n.
4

1
2

Vespasianus

277

13
185
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1

RIC

23
24
25
26
27
31

22a
a-b
a
a
a
a
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Nr. de
!Bibliografie
exemplare
peDtru
Titus
vus Ve sp.

Di -

80-81 e.n.

59a
60
63

RIC

1
2
12

pentru

Titus
Titi

I

Nr. de
B"bl"
I
exemplare
wgra f"ie

2
2
1
1
1

1
1
3
1
5
6
3
9
1
4
6
1
8
3

98 e.n.

Strack'

82 e.n.

3

RIC

24

91-92 e.n.

3
4

RIC

157
158

93-94 e.n.

13

RIC

3
3
6
6
2

RIC

190
191
192
193
194

5
1
3
5
2
4
1
2
6
1

96 e.n.

2

1
1
1
2

4
6
2
3
4

1
2
3
5
6
7
9

6
10
4
3
1
1
6
12
8
1

RIC

..

Cohen 2
RIC

4

196
15
16
19
21
26
27
28

Strack

35
36
29
34
33

Strack

40
41
43
44
46
47
48
49
51
52

13
14
15
29
16
20
24

1
1
2
6
8
5
1

Strack

90
93
94
98
101
102
103
104
105
107
109
112
113
124
127
130
131
132
133
138
140
144
145
147
148
149
151
153
156
157
158
159
160
161
163

11

29
5
15
11

6
4
23
12
15
16
4
14
16
10
3
4
6
2
3
3
111 e.n.

3
1
1
1

103-111 e.n.

97 e.n.

11
7
1
1
7
5
3

10

101-102 e.n.

11a

RIC

Strach

Cohen 1
Strack

100 e.n.

96 e.n.

2
3

3

98-99 e.n.

176

95-96 e.n.

N er

28
29
31
35
47

Traian

56

Domitian

I

Nr. de
Bibliografie
exemplare

Iulia

RIC

I. WINKLER

Strack

112-114

70
71
79
84
85
88
89

Strack, I, II, III.
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5
8
2
2
2
6

Strack

166
167
168
170
e.n.

172
174
175
176
177
178
179
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I

l

e:e~:l~re Bibliografie

e:e~:l~re Bibliografie

e:e~:l~re Bibliografie

4
8
5
3

9
6
5
3

1
2
5
3
3
2
3
2
3
2
1
1

184
187
193
195
196
197
212

,.

6
7
6

"

"

114-115/116 e.n.
3
l
1
"'2
t3
11

221
222
225
226
227
228
230
233
234
235

Strack

15
14
5
14
115-116 e.n.

1

241
242
243
245
248

Strack

3
2
3
6

116-117 e.n.
2

251
252
256
257
258

Strack

7
8
3

4
Hadrianus
sept. 117 e.n.

Strack

l
3

1
3
4

1
sept.-oct.
'l
2

117

4
4

4
1
l

13
14
15
16
17
28
30

ian.-oct. 118 e.n.
10

l

Strack

119-123 e.n.

1
3
5
1
2
2
1
4
2
2
2
12
2
3
11

Strack

l

3
2
5
1
1
4
13
2
2
8
1
11
3
14
7
1
1
12

..

58
59
40
46
60
61
61
63
64
69
70
74
75
79
80
81
82
84
95
97
104
105
107
108
111
112
116
117
118
121
122
124
125
127

123 e.n.

e.n.

Strack

..

35
36
38
39

4
3
3
7
123-128 e.n.

2
2
2
4

33
34

141
142
143
144

3
2

154
155
158
165
166
167

https://biblioteca-digitala.ro

168
171
172
174
175
178
179
181
183
186
187
189
128-129 e.n.
Strack

3
1
1
2
5
2
1
3
1
1
1
1
2
1
7
1
8
2
1
2
1
6
1
1
2
3
5

130-138e.n.
Strack

6

5
1
4
5
1
2
3
2

137 e.n.
Strack

i96
197
199
205
206
207
209
210
212
213
217
219
222
223
231
236
237
238
239
240
248
251
252
253
256
257
262
264
266
272
275
280
281
294
288
297
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280

I

Nr. de

exemplare Bibliografie
298
299
300
303

2

1
1
1

I

Nr. de
exemplare
Bibliografie

..

145-146 e.n.

Strack

134-138 e.n.

322
399
342
347
349
351

Strack

2
2

1
1
1
1

H a d r i a n pentru S a bina

363
368
369
375
376
379
380

Strack

l
4
2
4
l
3
3

H a d , i a n pentru L A elius Caesar

3

St rack

388
389
391

l

1
Emise

1
3

Orient

fo

Strack
variante

7

13
18

"

139 e.n.

Strack

3

fi

144

Strack

2

l
2

1

24
36
58
e.n.

82
85
87
88
89

St rack

2
2

152

190
191
192

1
1

213

7
4
3

220
229
236
238
239
240
241
242
243

Strack

5

Strack

55

..

4

Strack

1
2

252
253
254

2

145
9
3

ll6

Strack
279
242, 252, 266
sau 279
266 sau 279
280
281
282
267 sau 280
269 sau 282
244, 254, 268
sau 282

.
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310
311

314
158 e.n.

3

Strack

322

A n I o n i nu s P i u s pentru F a u s t i n a S e n i o r
139-141 e.n.

Strack

141-161

Strack

4

296
1
1
4

266
267
268
269
271

155 e.n.

13
74

Strack

1

272

148
15

292
295
296
298

157 e.n.

2

153 e.n.
3
7

Strack

1

e.11.

Strack

l
l
l
2
l
l
2

288

156/2 e.n.

151 e.n.

15

140-144 e.n.

Strack

Strack

4

Strack
2

150 e.n.

43

Strack

140-142

2

84

138 e.n.

l
2
3

Strack

l

l

156/1 e.n.

45
146
147

154 e.n.

Antoninus
Pius
2

l

149 e.n.
2

Nr. de

exemplare BibHografie

121
15
2
5

1
2

1
5
2
4

3

1

401
403
405
e.n.

422
426
445
447a
447b
448
451
452
453
467
468
469
474
475
477
479
482
483
484

Antoninus
Pius
pentru M a r c u s
A urelius 140-1Ue.n.

1
1
4

Strack

121
139
155
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147 e.n.

2

Strack

171

Nr. de
exemplare
Bibliografie

Antoninus
Pius
pentru F a u s t i n a I u nior

Nerv a

149 e.n.

1
2

147-149 e.n.

St rack

200
202

1

St rack

St rack

5

sau

155

D r a h m e e m i s e în L yc i a. D o m i t i a n

e.n.

Strack 227 sau 284
156 e.n.

1
3

Strack

301
309

157 e.n.

10

500
502
506
513
518
519

284

Strack

154

Strack

276
277

155 e.n.

116

495

1
1
127
1
5
10

264

154 e.n.

6
26

Strack
149-152 e.n.

153 e.n.

3

Strack

I

Nr. de
Bibliografie
exemplare

Nr. de
\Bibliografie
exemplare

319

Av. AYT KAIC LlOMITIANOC CEBACTOC
fERM. Capul laureat
spre dr.
Rv. €TOYC Iil YIIATOY
IZ
Două lire între care e un
caduceu înaripat. Mionnet6, III, p. 430/2. 3,30g.

Av. AVTOK N€POYAC KAICAP CEBACT.
Bustul laureat spre dr.
în cîmp A - Y.
Rv. YIIATOY - TPITOY.
O bufniţă pe două lire.
Mionnet,
III,
430/3.
3,33 g.

Traian
Av. AVT KAIC NEP
TRAIANOC C€B f€PM.
Capul laureat spre dr.
Rv. LlHMCE [YIIAT?)'
Ca mai sus.
Mionnet, III, 431/4.
3,15 g.
Variante

Vespasianus
RIC 6, dar Marte merge
spre stînga.
Titus
Coh 2 • 103, alături de delfin se află şi o pasăre,
1 ex. Coh 2 • 103, sub delfin se află două păsări,
una privind spre dr., al-ta spre st., 2 ex.

Domitian

Cohen, 594, dar trepiedul este redat altfel.
Traian

Cohen, ed. I, 196 (acest tip lipseşte la Strack şi în ediţia II-a la Cohen).
Cohen, ed. I, Av. 281; Rv. 284.
Hadrian

Strack,
Strack,
Strack.
Strack,
Strack,
Strack,
Strack,
Strack,
5

exemplare lipseşte globul.
globul.
172,
globul.
210,
globul.
213,
globul.
196 Av.; Rv. 132.
184-185. Vulturul e văzut din faţă.
254 dar aversul e cu capul laureat.

166, pe
178,

două

lipseşte
lipseşte
lipseşte
lipseşte

Mionnet, III, Paris, 1808.
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Antoninus

Pius

Strack, 280, pe un exemplar lipseşte globul.
Strack, 322, pe două exemplare cite un glob.
Gravate

greşit

Domitian

Cohen, ed. I, Av. 155-156; Rv. 246.
Cohen 2, Rv. 281 sau 284 sau 285.
Antoninus

Strack,
Strack,
Strack,
Strack,
Strack,

Pius

246 sau 252 sau 266.
279.
266 sau 279.
244, 254, 268 sa1..1 282.
269 sau 282.

Marcus

Aurelius

Strack, 274 sau 284.
Moneta

suberată

După curăţirea
statat că pe ele e

celor două plăcuţe rotunde de metal foarte oxidate, s-a conimprimat aversul şi reversul unui denar emis sub Traian.
Av. [IMP] TRAIANO AVG GER [D]AC PM TR P. Bustul laureat spre dr.
Rv. COS V P P SPQR OPTIMO PRINC. Felicitas în picioare spre st. sprijinindu-se de o coloană, ţine un caduceu.
Strack, 148.
Greutatea totală a Av. şi Rv. e de 0,2487 g.

Diametru Av.: 17-17,2-17,5-18,6 mm.
,.
Rv.: 19-19,5-20-20,2 mm.
Grosimea Av.: 0,5-0,2 mm.
Rv.: 0,2-0,3 mm.
Pe Av. lipseşte cercul de perle; pe Rv. cercul de perle e înlocuit cu o dungă
circulară foarte uşor reliefată. Se mai vede că reversul a fost îndoit în aşa
fel, incit sudarea s-a putut face pe lingă cercul de perle al aversului.
Atît Av. cit şi Rv. sînt gravate foarte plat.
Plăcile trebuie să fi servit ca înveliş unui denar suberat, de al cărui nucleu
s-au desprins. Cea mai mare parte a căldăruşei de bronz în care s-a păstrat tezaurul
fiind distrusă, se poate presupune că şi miezul de bronz al monetei, pe care
fuseseră aplicate cele două plăci de argint, s-a oxidat cu totul, iar plăcile s-au
dezlipit.
Gravarea foarte aplatizată a stanţei cu care s-a emis denarul suberat, precum
şi înlocuirea cercului de perle de pe Rv. cu un cerc simplu dovedeşte că moneta n-a fost bătută într-o monetărie imperială, ci constituie un fals antic. Raportul dintre greutatea plăcuţelor şi a monetelor ne dă o idee clară despre rentabilitatea falsurilor, arătînd că pe urma monetelor suberate, emiţătorii obţineau
un venit înzecit, căci în loc de 3,40 g argint, ei nu foloseau decît 0,2487 g, aşa
se explică de ce era atît de frecventă în antichitate falsificarea monetelor şi atît
de severe legile pentru împiedicarea acestei fraude.n
li

Th. Mommsen, Romisches Strafrecht, Leipzig, 1889, p. 91, nota 3; p. 350,

672-674.

https://biblioteca-digitala.ro

TEZAURUL DE MONETE DE LA SĂLAŞURI

283

Circa 170/o (539) din totalul monedelor datează - după cum se vede din anul 155 e.n., care poate fi admis deci ca perioadă de constituire,
precedînd doar cu trei ani emiterea pieselor cu care se încheie tezaurul. De aceea se poate admi,te că el s-a format în acest interval de timp.
Aceeru;;i constatare se desprinde şi din cercetarea gradului de uzură, între
emisiunile din timpul dinastiei FJaviHor se află mu1te piese uziate, unele
chiar foarte uzate, dar numărul lor scade printre emisiunile lui Traian şi
Hadrian, dispărînd cu totul din emisiunile lui Antoninus Pius.
Condiţiile de descoperfre, precum şi săparea sistematică a locului unde
a fost găsit tezaurul constituie o garanţie a recuperării lui integrale.
Faptul acesta ne dă dreptul să credem că data ultimei monete poate
fi considerată ca un termen fix la care se încheie tezaurul, adică
anul 158.
Dintre tezaurele cunoscute pînă acum în care monetele cele mai recente provin de la Antoninus Pius, numai cel descoperit la Viştea (care
se eşalonează pînă în anul 156 e.n.) a mai fost achiziţionat în întregime'. Dar compoziţia acestuia din urmă diferă întrucîtva de a celorlalte tezaure, deoarece după emisiunile lui Hadrian, dintre care ultimele datează dintre 134-138, tezaurul nu mai cuprinde înafara celor
două emisiuni ale Faustinei Senior (după anul 141), decît două monete
de la Antoninus Pius: una din 153 şi alta din a doua serie a emisiunilor anului 156.
Tezaurul prezintă, aşadar, un hiart de 15 ani, făcînd discutabilă data
îngropării lui. Pentru restul tezaurelor cu aceeaşi datare dispunem doar
de informaţii vagi, care nu permit stabilirea unor conexiuni în jurul
evenimentelor istorice. 8
Intrebarea dacă acest tezaur poate fi considerat ca făcînd parte din
grupul celor îngropate cu ocazia războaielor marcomanice pare să se
rezolve în sens negativ.
Starea de conservare a ultimelor emisiuni din tezaurul de la Sălaşuri
e foarte bună: multe din ele ar putea fi înserate chiar în categoria
pieselor păstrînd luciul tiparului (Stempelfrisch, â fleur de coin). Cu
toate acestea gradul de uzură al unora ar permite emiterea ipotezei
că tezaurul ar fi fost îngropat cu cîţiva ani în urma datei u1timului
denar, dar uzarea unora dintre cele mai recente monete poate fi şi rezultatul circulaţiei într-un interval mult mai scurt, ceea ce pare mai
probabil, căci într-un deceniu s-ar fi adăugat şi emisiuni mai recente.
Greutatea medie a monetelor pînă la Vespasian arată, cu excepţia pieselor emise de Otho, că ele au circulat intens, doar la monetele emise
sub Hadrian ea se apropie de cea normală (3,40 g), iar cele bătute în
timpul lui Antoninus Pius de multe ori chiar o depăşesc.
7

P. Harsanyi, în NumK, VII, 1908, p. 120, moneta Cohen 2, 317 = Strack, 398.
D. Tudor, OltR, p. 1~2 (Borascu); I. Berkeszi, TărtRegErt, XXIII, 1907, p. 4, 14
(Cerneteaz = Csermegyhaza), p. 4, 28 (Maidan = Majdan).
R
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Tabelul I

Romane republicane
~larcus Antonius
Nero
Galba
Otho
Vitellius
Vespasian
Titus
Domitian
Nerva
Traian
Hadrian
Sabina Iulia
Lucius Aelius Caesar
Antoninus Pius
Faustina Senior
Marcus Aurelius
Faustina Junior

Buc.

Greutatea

cintărite

totală

90,6
62,90
94,70
22,85
6,60
44,75
800,81
278,75
845,88
198,20
l.885,93
1.236,57
60,80
20,50
2.385,99
1.613,30
626,98
490,00

3
19
29
7
2
14
244
78
269
60
581
372
18
6
697
474
181
146

Greutatea
medie

Greutatea
min.

Greutatea
max.

3,200
3,310
3,610
3,264
3,300
3,196
3,282
3,689
3,144
3,333
3,246
3,315
3,742
3,416
3,442
3,403
3,463
3,356

2,95
2,94
3,08
3,08
3,27
3,05
2,89
2,70
2,66
2,74
2,72
2,82
3,02
2,92
2,86
2,84
2,82
2,73

3,32
3,55
3,37
3,38
3,28
3,47
3,53
3,60
4,06
3,84
3,78
3,82
3,67
3,84
4,16
4,20
4,07
4,02

Greutatea totală de 10.694,36 kg arată o mică diferenţă faţă de greutatea obţinută prin cintărirea
a tezaurului, datorită desigur faptului că monetele au fost cintărite cu patru zecimale.
Din cintărirea pieselor emise sub Antoninus Pius rezultă că în acea perioadă nu se acorda
o atenţie prea mare ajustării monetelor, căci multe piese au o greutate peste cea normală,
iar altele, deşi neuzate, cintăresc mai puţin.
globală

Tabelul II
Greutatea monetelor emise sub Antoninus Pius
Nr.

bucăţilor

1
2
11
32
65
102
110

Greutatea în g.
2,65
2,80-2,89
2,90-2,99
3,00-3,09
3,10-3,19
3,20-3,29
3,30-3,39

Nr.

bucăţilor

Greutatea în g.

110
111
86
42
13
5
1
2

3,40-3,49
3,50-3,59
3,60-3,69
3,70-3,79
3,80-3,89
3,90-3,96
3,97
4,16

Cauzele îngropării tezaurului monetar de la Sălaşuri trebuie să fi fost,
prin urmare, diferite de ale celor care cuprind şi emisiuni mult mai apropiate de războaiele marcomanice.
Numeroasele izvoare şi studii privind domnia lui Antoninus Pius menţionează că între anii 156-158 guvernatorul Daciei, Statius Priscus, a
trebuit să susţină lupte la graniţa provinciei; nu rezultă cînd anume a
fost încheiată pacea, ci doar atît că luptele n-au depăşit luna octombrie
158, căci cea mai recentă dintre inscripţiile care se referă la încheierea
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cu succes a operaţiilor militare datează între octombrie şi decembrie 159
(CIL, III. 1061).9 Cît au durat luptele în cursul toamnei anului 158 nu se
poate şti.
Dacă ascunderea tezaurului de la Sălaşuri se leagă de aceste evenimente, ar fi un indiciu că luptele au continuat şi la începutul anului
158, dar fiind singurul tezaur ce se încheie la această dată, nu poate fi
luat, fireşte, drept considerent hotărîtor, cu atît mai mult cu cît emisiunile monetare dintre anii 156-159 sînt foarte variate şi se revine
mereu la tipul care consemnează, fără referiri precise, operaţii militare
şi victorii repurtate în decursul lor. 10
Trebuie remarcat că în aceşti ani nu s-au emis nici manete nici me?alioane purtînd tipul zeiţei Pax 11 , adesea reprezentată pe seriile anterioare.
Mediul arheologic în care a fost găsit tezaurul de la Sălaşuri este
foarte bogat în urme de cultură dacică şi romană; cu toate acestea locul
de descoperire a tezaurului se află la cca 24 km de localităţi cu inscripţii romane şi urme arheologice 12 şi cca 30 km de linia castrelor de
pe graniţa estică a provinciei Dacia 1:1, încît tezaurul nu poate fi pus în
conexiune cu nici una dintre aceste aşezări. Locul unde a fost găsit tezaurul
fiind la o depărtare de cca 6 km de drumul roman 1", nu puteam căuta
nici în acest sens vreun indiciu în vederea stabilirii ocupaţiei posesorului.
Sub raport numeric tezaurul se situează printre cele mai mari depozite monetare găsite în provincia Dacia 15, atrăgînd atenţia nu numai
prin cantitatea mare de manete, ci şi prin faptul că a fost ascuns într-un vas de bronz (fig. 5), deoarece nici unul din tezaurele semnalate
pînă în prezent în provincia Dacia n-a fost îngropat în vase de bronz. Asemenea recipiente pentru adăpostirea unor tezaure se întîlnesc rar: din
n Bibliografia la W. Hiittl, Antoninus Pius, Prag, I, 1936, p. 284-287; II, 1933.
p. 79-81; V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 66;
A. Stein, Die Reichsbeamten von Dacien, în DissPann, ser. I, 12, Budapest, 1944,
p. 28-33, 34; A. D. Dmitriev, în VDJ, I, 1949, p. 80-81; D. Berciu, în SC/V, H
2, 1951, p. 83; B. Mitrea, în SCJV, V, 3-4, 1954, p. 478-482; D. Tudor, Răscoale
şi atacuri „barbare" în Dacia romană, Bucureşti, 1957, p. 28-31; B. Mitrea, în
lstRom, I, p. 450; C. Daicoviciu D. Protase, Un nouveau diplome militaire de
Dacia Porolissensis, în JRS, LI, 1961, p. 68 (ActaMN, I, p. 163-178), au arătat că
împărţirea în trei a provinciei Dacia s-a încheiat încă înainte de 133, probabil între

124-125.
10 W. Hiittl, op. cit., I, 284-285; A. Dmitriev, op. cit.; D. Berciu, op. cit., B. Mitrea.
,op. cit., se ocupă pe larg de interpretarea efigiilor monetare privind evenimentele
din anul 156-158; cf. şi P. L. Strack, vol. III.
11 Strack, nr. 364.

Ca punct de reper am luat castrul de la Inlăceni.
la sud-est şi Cristeşti la nord-vest.
H Cel mai apropiat drum roman mergea de-a lungul Tîrnavei Mici.
15
D. Tudor, OltR., p. 103, 104; Celei 4000 monete, Castranova 8000 şi Pădureţu
peste 3000, toate datează din secolul III; incit pentru secolul II tezaurul de la
.Sălaşuri e cel mai mare depozit monetar din provincia Dacia.
12
1:1

Sighişoara
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statistica întocmită de V. V. Kropotkin, rezultă că din 62 de tezaure la
care se cunoaşte recipientul, doar trei au fost îngropate în vase de bronz
şi unul în vas de argint.rn Numărul mare de monete trăsătură comună
a tezaurelor îngropate în vase de bronz - vădeşte buna stare a posesorilor. indicată şi de vase de bronz, servind ca obiect de lux sau de cult în
antichitate.
Preţurile din tablele cerate şi celelalte informaţii despre valoarea denarului în sec. II arată că cei 3.198 denari erau o avere apreciabilă.
Un interes deosebit reprezintă apariţia în tezaur a celor trei drahme
din Lycia, avind, ca şi emisiunile cunoscute in literatură 17 , o greutate
variabilă, redusă în urma unei circulaţii îndelungate.
In Dacia acesta este al treilea tezaur care cuprinde şi drahme emise
în Lycia 18 •
Tezaurul de la Sălaşuri se deosebeşte de celelalte depozite monetare
nu numai prin faptul că a fost găsit într-un vas de bronz, ci şi prin numărul mare de monete de acelaşi tip (296 buc.), ceea ce nu s-a constatat
pină acum în alte tezaure. 19
Rezultatele analizei chimice'.!O (vezi tabelul III) prezintă uneori devieri faţă de procentajul cunoscut de J. Hammer, dind cifre mai scă
zute la:
Nero
Galba
Vespasian
Domitianus
Nerva
Traian

72,4
83,3
75,8
81,6
81,8

(faţă

de 0,910 )
,, 0,921 )
,, O, 7982)
,, 0.914 )
,, 0,917)
74,4 ( ., ,, 0,7854)
( .,
(
( ,,
( ,,

Trebuie relevat faptul că în nici una dintre cele patru analize ale monetelor emise sub domnia lui Antoninus Pius argintul nu depăşeşte 800/o.
Deşi în literatură se indică şi cifre mai ridicate, considerîndu-se că procentajul de argint stabilit de Traian rămîne în vigoare pînă la domnia
Hi V. V. Kropotkin, Kladî rimskih monet na teritorii SSSR, în Arheologia SSSR,.
Svod arheologiceskih istocinikov, pod obşcei redakţiei akademika B. A. Rîbakova.
Moskva, 1961, p. 14-15.
17 Regling, Romischer Denarfund von Frondenberg, în ZfN, XXIX, 1912, p. 235237; E. J6nâs, în BpR, XII, 1937, p. 286-287.
18 M. Macrea, în A/SC, I, 1928-l!r.32, p. 131-139; B. Mitrea, Le manete urbiche e
coloniali dell'Impero romano trovate in Dacia, extras din Atti del V Congressc
Nazionale di Studi Romani, XVIII, 1940, p. 11; C. Moisil, în Biblioteca Academiei
Române, Creşterea colecţiunilor în anii 1938-1942, XLIX-LIII, Bucureşti, 1944
pag. 41 şi urm.
_w Vezi notele 17-18 şi tezaurele publicate în BSNR, SCN şi NumK.
20
Probele pentru analizele chimice au fost luate din cite două monete de acelaşi tip sau emisiuni apropiate cronologic, pentru a nu distruge piesele. Numărul
probei corespunde cu numărul de ordine a monetelor de la analizele spectrale(tabel IV).
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lui Marcus Aurelius 21 • ln acest sens, sînt interesante rezultatele analizelor spectrale (vezi tabel IV). Aurul se menţine constant în monete
pînă la moneta emisă de Traian în anii 103-111 (Tabel IV. nr. 43).
Apoi oscilează, iar de la Antoninus Pius, începînd cu anul 154 (Tabel IV, nr. 71) scade, se împuţinează aşadar în toate monetele lui Antoninus Pius.
Numărul mare de analize efectuate permite constatarea că procentajul
de aur din monete e strîns legat de cel de argint şi că astfel analizele
spectrale ne dau şi fără analize chimice posibilitatea de a aprecia calitatea monetei.

Tabelul I I 122
Nr. probei
1,2
5,6
7,8
9,10
14,15
17,19
21,22
27,28
31,32
37,39
43,44
50,51
53,54
61,62
63,64
75,76
81,82
83,84
91,92
93,94

I

Cu%

Ag%

Pb%

9,3
17,0
9,5
16,8
10,17
12,5
7,1
10,1
6,04
10,8
11,1
19,98
13,8
15, 1
13,3
14,3
19, 1
17,8
14,0
19,0

83,5
72,4
8,33
75,8
79,7
78,16
81,6
84,2
81,8
74,4
85,0
78,7
83,9
83,9
81,9
73,6
79,2
75,0
75,3
71,8

2,18
0,78
0,92
0,78
0,68
0,68
0,60
0,78
0,49
0,72
0,48
0,24
0,58
0,73
0,56
0,65
0,75
1,00
0,94
0,71

Numele

împăratului

Marcus Antonius
Nero
Galba
Vespasian

..

Titus
Domitian

..
....

Nerva
Traian
Hadrian

..
..
Antoninus Pius
..
....
..
Marcus Aurelius
..
..

Analizele metalografice executate de prof. E. Stoicovici (Univ. .,Babeş-Bolyai") conrezultatele obţinute de analiza spectrală şi chimică, arătînd că procentajul de cupru
e foarte variat în monetele emise în sec. II e.n. S-a constatat că între structura drahmelor
din Lycia şi denarii romani imperiali nu există nici o deosebire în ceea ce priveşte compoziţia metalului; cristalele de cupru, avînd mărimea de 0,005 microni, în urma stanţării rondelului se aşează în straturi oblice sau paralele.
firmă

21
J. Hammer, Der Feingehalt .der griechischen und romischen Milnzen, în Zf N,
XXVI, 1908, p. 97-98.

22 Probele au fost executate de cercetătorul stagiar Gheorghe Pop la Academia Republicii Socialiste România Filiala Cluj, Institutul de chimie, adresa
nr. 843 din 1962.
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Tii

Analiza

spectrală

a monetelor <
Compoziţi

Numele

împăratului

Nr.
probei

Marcus Antonius

1
2

Nero

3

Galba

4
5
6
7

..

..

..
..
..

..

Vespasian

..
.
..
..

12
13
14

..
..
---..
Titus
-..
..

15

16
17
18
19

..
..
..
..
..
..

..

20
21
22
23
24
25
26
27

"

28

Domitian

--

----

8
9
10
11

Nerva

..
..
..
..
..
Traian
..
..

29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ag

EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
EB
-EB

Cu

I ++++ I

Zn

Sn

Ph

Al

Bi

s

I I I I I
u
++
- - -+- -uu - --++++ -- - +
++
+

,7

u
u
++++ +
u
++++ +
+
++++ +++ u
+
u
++++ - -- - +
+
-fJ
u
++++ - -u - -++
+
+
- -- -++++ - -u - -+- -u - -u - - +
u
++++ +
++ u
+
u
u
++++ --- - - -+- - - -u - - +
++++ -- - -- - -+- -u - ++
- - ++
++++ - -- - -+- -u - ++
EH
++++ - -+- -+- -u - +- - +
u
EB
u
-EB- ++++ -- - - - -+- -u - -+- - +
++++
+
+
--- -- --++ - ++
EB ++++ u
+
- - ---- - - - - - - - -- - EB ++++ u
+
+
+ - +
EB- ++++ - -+- -+- -+- +
-EB--- +
---- -u
+
+
++++
+
-EB ++++ +
++
+
+
-- - - -- EB ++++ +
+ ++ +
EB ++++ + +-- +
-- +
EB ++++ - --- + -+- +
-u - - - u - - +
EB ++++ -- - +++
- - - - - - -- - - - - - - ++
EB ++++ u
+
+
+
EB ++++ +
+ +
+
EB ++++ u
+
+
+
EB ++++ +
+ +
+
u
EB ++++ +
+
+
+
EB - ++++ -- - +
+
+
+
- - -EB ++++ - -- - -+- +
+ -+
-u
EB ++++ +
+
+
-- -u
EB ++++ -- +
+
+
-EB- ++++ +
+
+
+
EB ++++ -- - +
+ ++ +
EB ++++ u
+ ++ +
+
-EB
++ +
++++ u
+

~

:.IJ Analizele spectrale au fost executate de cercetătorul Ion Cordiş la Acad
nr. 453, din 1962.
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IV

turul de la

Sălaşuri23

talului
[g

I

Au

I

Ni

I

Fe

I

V

I

Sb

I

Mo

I

Mn

I

Ti

I

Ca

Tipul monetei

++ u -- - -- - -- - --- --- -- - + Foarte tocită
u
+ --- -- - -- - -- - -- - -+- Tocită
--- ++
u
+
u
+ Cohen2 43
+++ - - - - - -- - - - - - - - ++
.. 314
++
- -- - -- - - - -- - -- - -u - -u - -+-- 119
+
+++
-- ++
-- -- -- ---- ---119
+
- - - - -+- -- - - - --- - - ---;- ++
76
++
- - --- -+- -- - --- - - - --- - -u- +
76
..
+
I++ - - -+- - - - - - - - - - - - u
4
..
+
+++
I- ++
----- ---- -- -- - 4
..
+
+
++ I-105
+
++
++ I.." 105
++ - --- --- --- -- - -+++ I98
++
+- - --- + - - --- -- - --- - -- - -+98
+
++ ++ +177
++ --- -+- -- - -- - --- -- - -u - +
t
u
.. 177
++
t - -- - - - -- - --- - - - - --- - +
5
+
++
+ -- -- -- ---- ---- -- -u
5
u
+
+
++
+ -- -- -- -- ----- -90
u
+
..
+
++
+
+ -- -- -- ----- -- -90
+
+
+ ++ 186
+
..
+
++
+
- --- --- - - -- - --- - - - - -++
186
+
+
+ ++ 265
u
u
+
+
+
- - - -++
--- -- ---- -- --++ -++
.. 265
++
+++
+ --- -u - -+-- -- - - --u
u
+
.. 274
++ - - + - - - - - -- -+
274
u
u
+
+ ++
u
281
u
..
+
+ ++
u
281
..
+
+ ++ +
u
5
+
+ ++
+
"
u
5
..
+
+
+ ++
u
28
+
+ ++
+
"
28
u
..
+ ++ +
u
u
53
..
+ ++
+
- - - - --u
u
53
u
..
+
++
+
- - - - -u - - - -- - - -36
Strack
+ ++
+
- - --- --- - -+36
u
+- ++
+
- -- -- -- ---- -u - -++
"
34
..
+ ++
+
+
--

..
.
..

..
.
.
..
.
..
..
.

..

ia Republicii Socialiste România -

Filiala Cluj, Institutul de chimie, adresa
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Compoziţia

Numele împhatulni

Nr.
probei

u
+
+ +
+u
-+- +++ + _+_+_1
40
EB
++++ u
+- +
-+- -+- _ . : . . : " - - - - - - - - l - - 4 _ l_ _~B_ ++++
- _-_ _+__u_ + _+_
.. _ _ _ _ _ _ _ - 42 - - -EB
+-+- -+' -+- - u u
+ - u -+- - +
_..:..;__
--1--43
EB
+
+
+
+
+
+ ++ +
-EB- + + + + 44
+
u
+
+
-45
EB
+
+
+
+
u
+
+
+
46
EB
+ + + + --- u
+
u
++ +
47
EB
++++ u
+
+ ++ +
48- 1 -EB
++++ +
+
u
++ +
--..
49
EB
+
+
+
+
u
+
u
+
+-+
_..:..;___ _ _ _ _ _ _ _I - - - - - - ---------50
~ : ++++
+
+
+
++
--------+51
++++
u
+
u
++
+
EB I
52
EB
++++ --- -+- -+- - u - -++
+
-- -+
+ -u- -++
+
_H_a_dr__~an
_______
I + +++ --++++ +
+ _+__+_+~ __+_
55
~ ++++
+
+ -u- · + - -+
56
EB
+ + ++ +
+ -+- -+- - +
_ ____;.•_•_ _ _ _ _ _ _ _ _5_7__ E_B_ + + + +
+
+ -=- _±_ _±_
-----'-'"'--------1---58__ 1_E_B_I ++++
++ +
++ +
'
59
~ , · ++++
u
+ +++ ++ +:
_ _:•__:__•_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _
6_0_ EB
++++ u
u
+ _+_+_+__+____+_·
..
61
EB
+
+
+
+
u
+ -+- ++ -+
- - - - - - - - - ----1--- ----_ _:•__:__•_ _ _ _ _ _ _ _ _6_2_
E_B_ ,_+ + + +
u
+ _u_ _±_ _±_
_ _•_•_ _ _ _ _ _ _ _ _6_3__ E_B_ + + + +
u
+ _+__+
__ _±_
64
EB I + + + +
u
+
u
++ +
_A_el_iu_s_C_a_e__
sa_r_ _ _ _ _ 1___6_5_ ~li + + + +
+
u
_±__ _±_
.. ..
66
EB
++++ u
+
u
+
+
Antoninus Pius
67
EB
++++ - _ u _ + + _ u _ ++ +·
68
EB
++++ u
+
+ _±__±_
69
~ + + + + ---=- + ++ +
+
+
--E-B- ++'++ +
++ u
++ +
__ .. ______ i--70-EB
+
- - - ..- - - - - - - 1 -71
-- - ++++ - -+- -++
- -u - ++
_ ___:_:_"_ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _
72_ _E_B_ ++++
+
++ u
++ +
_ __:_:"_ _ _ _ _ _ _ _ _::....:73=--l---=E:.:B:._ + + + +
+
+
u
++ +
1
74
EB
++++ +
++ u
++ +
____
,__
75
EB _ + + + +
+
+
u
++ +
76
EB
+ +++ +
+
u
++ +
77
EB
++++ +
+
+ ++ +
78
EB
++ ++ +
+
u
++ +
Traian

38

EB

++++

39 ~ ++++
1----1

--!~ -::

0

__
1

_j _ _

__
1

----=--

--- -------1----1

1

__:_:_
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Continuarea tabelulm IV

t a!l u 1 u i

lg

I

Au

I

Ni

I

Fe

I

V

I

Sb

I

Mo

I

Mn

I

Ti

I

Ca

Tipul monetei

Strack 34
t- ++- ++ - - -- - -- - -- - -u - --- +
u
u
41
t++ +
-+u
41
++ -+- --- --- -- - - - --- - - +
"
-tu
u
u
43
t+
++ u
+
43
t++ u
+ -++
u
I
109
+
+
+
"
109
u
u
t+
+
"
I
u
113
+
+
"
- ----113
u
t- + - - - -+- - - - - - - - - -+- +
"
u
u
228
u
u
t+
+
+
"
u
u
228
t+
++ u
+
·
"
----- -u
u
256
u
+-- ++
"
- - - -+- - - - - --- - - - - - +u
u
u
u
256
u
+
+- ++
+
-- -- -u
u
196
u
+
+- ++
+
-- -- ---u
u
u
196
u
- - - - - -+
+ ++
"
·u
u
14
+
++
+ -- - -u - -u - - - - - -+- -u
14
u
u
+ ++ u
+
"
- - - - -+
16
- -u - -- - + ++ +
+
"
u
16
u
+
+
++
+
"
---- -38
u
u
+ ++ +
u
38
u
u
+
+
++
"
- - - - - -+- - -- -- -- -,. 107
u
+ +
++ --- -u - -u - -- - -u - +
u
107
u
u
+ +
++ - - - - -+u
231
u
u
+
+ ++ --u - -- - u - - 231
u
u
+
+
- - - - - - - - -+u
380
u
+
+
+ -- + -"
- - -- - u
380
u
u
+ ++
+
- - -- - -+388
u
+ +
+
388
..
+ +
+
- - - - -- - -u- -+13
+ +
+
+
13
u
u
+- + - - - -+- - +
"
-- -u
u
253
+- -++
- - - -+- - - -+- - - - - - - +
253
+ ++ u
+ -- - + -- - --- u
+
"
u
268
u
+ +
+
+
+
u
268
u
u
+ +
+
+
+
u
u
279
u
u
+ +
+
u
u
279
u
+ + - - - -++
- - - -+- - - - - - - -+-u
280
u
+ + - - - -+- - - -+- - - - - -+- -+-u
u
280
+ +
++ - - + - - --+
11
u
282
+ -+ - - - -++
- - - -+
- - - --- - - -+-u
u
282
+ +
+
+
+
+
u

..
..
..

..
..
..

.

--

..

..
.

..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

~
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Compoziţia

Numele

împăratului

..
..
..
..
..
..

Nr.
probei
79
80

81
82
83
84
85

Faustina Senior

..

86
87

..
..

..
Marcus Aurelius
..
..
..
..
Faustina Iun.
..
Domitian (Lycia)
( ..
Nerva
Traian
..
(

)

88
89

)

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Ag

EB
EB

I

EB
EB
EB
EB
-EB
---EB
--EB
-EB
-EB
--EB
EB
--EB
EB
EB
--EB
EB
--EB
-EB--EB

Cu

I

Zn

I Sn+

I

Pb

I

Al

I

Bi

Si

I
++ -+
++ +

u
++++ - - - --- -++
- - u- ++++ +
+
u
+·+++ +
+
++ +
++++ +
+
+ ++ +
++++ +
++ u
++ +
++++ ++ ++ u
++ +
u
++++ ++ u
++ +
++++ - - u- - ++ u -++
- - -+
u
++++ ++ u
++ +
++++ - _±_ ++ u
++ +
u
u
++++ - - +
- --- --- +
-++u
u
++++ +
+
u
-- u
++++ - +
+
+
u
u
++++ +
+
+
u
- - -++++ - +
+
+ - -+- - < - - - -- - -u- - - ++++ - + - u- - +
+
++++ +
++ + ++ +
u
- - -u - - ++++ - ++
+- - - - ++
- - -++++ -- - - + - -u- ++ +
u
++++ +
++ - +u
++++ +
+
+

ED ~ dement de bază, U = urme de dement.
Semnde +, ++ ,+++ şi ++++, trebuie interpretate in modul unnlltor:
Pentru aprecierea concentraţiei, semnde +, + +, + + + şi + + + +, pot fi comparate intre ele numai pentru
acelaşi dement, de exemplu la plumb, proba l este caracterizată cu+, proba 2 cu + +, proba 3 cu + + + etc.
Nu se va putea compara ( +) de la fier cu ( +) de la plumb etc.
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Continuarea tabelului IV

talului

rlg

I

Au

I

Ni

I

Fe

I

V

I

Sb

I

Mo

I

Mn

I

Ti

I

Ca

Tipul m o n e t e i

u
u
u
.. 292
+
+
+
u
u
u
+
+
+
I ... 292
u
310
u
u
+
+
+
+
u
u
310
u
.
+
+
+
+
u
.. 311
+
+
+
+
u
.. 311
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DER ROMISCHE MUNZFUND AUS SALAŞURI
(Zusammenfassung)
Auf dem Gebiet der Gemeinde Sălaşuri, Rayon Tîrgu Mureş, Gebiet Mureş-Aut.
Magh. (Abb. 1) wurde im Jahre 1961 ein aus 3200 romischen Silberdenaren bestehender Mi.inzhort gehoben. Da an der Fundstclle schon vorher vereinzelt Mi.inzen
zum Vorschein gekommen waren, liess der Direktor des Museums von Cristuru Secuiesc Kontrollgrabungen ,·ornehmen, die zur Entdeckung des Mi.inzschatzes fi.ihrten
(Abb. 2-4). Dieser war in einem, nur teilweise erhaltenen Bronzekessel verwahrt
(Abb. 5, Taf. I, 1). Eine Anzahl von Mi.inzen lagen verstreut in der Erde, da der
obere Teil des Kessels beim Pfli.igen zerstort worden war. Der ganze Schatz wird
im Rayonalmuseum von Cristuru Secuiesc aufbewahrt.
Auf Grund der von den Verfassern vorgenommenen Einteilung konnte festgestellt
werden, dass ein kleinerer Teil der Mi.inzen aus der Zeit der Republik stammt,
die i.iberwiegende Mehrzahl aber aus der Kaiserzeit (siehe S. 275 ff). Hervorzuheben
ist der Silberbelag einer gefi.itterten Mi.inze (Taf. I, 2; siehe auch S. 282) sowie drei
Drachmen aus Lycien, je eine von Domitian, Nerva und Trajan (Taf. VII, 97-99).
Die ji.ingsten, sehr gut erhaltenen Mi.inzen stammen aus dem Jahr 158. Ungefahr
17% der Mi.inzen sind aus dem Jahr 155 u. Zr., das demnach als Zeitpunkt der
Hortung des Schatzes angesehen werden kann, also nur 3 Jahre vor der Ausgabe
der Mi.inzen, die den Hortfund abschliessen.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass 47°,' 0 aller Mi.inzen unter Antoninus Pius
gepragt sind. Die historischen Quellen und die Zusammensetzung anderer gleichzeitiger Mi.inzfunde bieten keine sicheren Anhaltspunkte fi.ir die Gri.inde seiner Verbergung.
Die chemische (siehe S. 287) und spektralanalytische Untersuchung (siehe S. 288)
des Silbergehalts der von verschiedenen Kaisern ausgegebenen Denare brachte Ergebnisse, die von den von J. Hammer vor Jahren veroffentlichten Angaben abweichen (siehe S. 286).
Die metallographischen Analysen ergeben fi.ir die lycischen Mi.inzen und fi.ir
die kaiserzeitlichen Denare eine vollkommenen gleiche Struktur und Zusammensetzung.
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CONSTANTINUS I

Este cunoscută îndeobşte importanţa ce revine lui Constantin I (cel
Mare) şi dinastiei lui în dezvoltarea istorică a antichităţii sclavagiste
şi mai ales a creştinismului incipient. Persoana şi activitatea împăratului
şi a mamei sale Elena au format obiect de investigaţii amănunţite şi de
controverse, grupate mai ales în jurul unui punct: legătura lor cu biserica creştină, asupra ei existînd o bibliografie abundentă, cu caracter
laic şi eclesiastic. Atracţia fascinantă exercitată de problema creştinis
mului la Constantinus a făcut ca erudiţia istorică-filologică şi pietatea
creştinească să se ocupe aproape exclusiv de realitatea şi sinceritatea
credinţei primului împărat creştin în legătură cu politica sa religioasă,
nesocotindu-se total problema de însemnătate nu mai mică a obîrşiei
etnice, asupra căreia nu s-a spus, afară de cîteva menţiuni fugitive.
aproape nimic concret, nu s . . au căutat precizări pe bază de documente,
care există şi sînt destul de precise, valoroase. S-a afirmat despre Constantinus că era „roman din Peninsula Balcanică", ,,moesian" ori „illir"
sau chiar ... german, eventual numai de .,spirit germanic" 1. Examinarea mai atentă a materialului documentar şi a unor realităţi istorice trecute cu vederea de cercetători permite să se găsească, pentru obîrşiile
sociale-etnice ale dinastiei constantiniene, o soluţie concretă.
Locul de origine şi ascendenţa. Tatăl lui Constantin cel Mare, Flavius
Valerius Const anti u s (Chlorus) era născut în Illyricum (,,Illyricum
1 De ex. O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Berlin I (1910).
ed. III, p. 423 „die Kaiser dieser Zeit stammen fast ausnahmslos aus den illyrischen Provinzen, die neben Gallien am dichtesten mit Inquilinen besetzt waren;
sie haben fast alle ihre Laufbahn als gemeine Soldaten begonnen und das Heer
setzte sich damals schon ganz vorzugsweise aus barbarischen Elementen zusammen. . . Jedenfalls entspricht sowohl die theoretische Grubelei Diocletians
als auch der schwărmerische Idealismus Constantins viel mehr dem deutschen
als dem romischen Charakter. Die Germanen beherrschten schon jetzt da~
Reich ... ". - Constantin ar fi, după acel „schwărmerischer Idealismus!' (!), de
sp~ţă ~er~~nică, din acei i!:quilini aciuaţi într~ hotarele imperiului, deşi lipseşte
orice md1crn documentar m acest sens. Se mţelege că asemenea criterii" si
,,raţionamente istorice" nu au nici o valoare, sînt chiar ridicule (cf. RJR,' XVI, 1946,

p. 177-178).

https://biblioteca-digitala.ro

I. I. RUSSU

296

patria fuit", Aur. Victor, Caesares, 39, 26), teritoriul vechei Dardania
(Moesia Superior, probabil în regiunea Naissus). El este considerat de
izvoarele documentare ca descendent în linie feminină din familia împăratului C 1 aud i u s II Goticus 2• Dar felul înrudirii nu este limpede,
nici sigur; după HistAug., Claud. 13,2, nepoata lui Claudius şi fiica lui
Crispus ar fi fost soţia unui oarecare „Eutropius, nobilissimus gentis
Dardanae vir", fiul lor fiind Constantius Chlorus 3• Atare genealogie pare
să întîmpine o dificultate cronologică: la moartea sa (a. 306) Constantius
era înaintat în vîrstă", servise în armată încă sub Aurelian 5. Legătura
de înrudire între dinastia constantiniană şi familia lui Claudius II, tă
găduită de cei mai mulţi erudiţi, nu are nimic surprinzător şi neverosimil, neexistînd vreun motiv hotărîtor de a fi trasă la îndoială ori considerată plăsmuire lipsită de temeiul adevărului. Dessau, Seeck, Damerau şi alţii o socotesc pură născocire a lui Constantin cel Mare sau a
celor din jurul lui, a adulatorilor şi panegiriştilor, făcută în scopul
acreditării unei ascendenţe glorioase pentru împărat. Motivul principal
pentru care înrudirea e contestată sau negată categoric este discreditul
-în care este ţinută în general colecţia de biografii imperiale din HistAug.
Dar se ştie că lucrul este amintit nu numai în HistAug., ci şi în
scriitorii mult mai apropiaţi de Constantinus I. Dessau6 arată cum
.. pretinsa descendenţă a lui Constantius şi Constantinus din familia lui
Claudius II nu este amintită cu niciun cuvînt înainte de a. 310; iar
cită vreme Constantius era încă în viaţă, nu s-ar fi ştiut nimic despre
legătura de înrudire. care nu e pomenită deloc în panegiricul V (ed.
Behrens), din a. 297 (ţinut la Augustodunum, în Gallia), precum nici
în cuvîntarea rostită din încredinţarea populaţiei aceluiaşi oraş de către
Eumenius (paneg. IV, ed. Behr.), care la rîndul său de asemenea laudă
din răsputeri pe cesarul Constantius; ambele discursuri fiind în strînsă
legătură cu diocesa lui Constantius, iar Augustodunum fiind cu deo2 Chestiunea mult contro\'ersată începînd de la Dessau (Hermes, XXIV 1889
p. 339-344, XXVII 1892, 579-582), e tratată din nou de P. Damerau, Claudius Il
Goticus, Klio Beiheft XXXIII 1934, p. 82-84, cu bogată bibliografie şi citate,
fără argumente noi.
3 Henze, RE II 2458; cf. Leclercq, DACL III 2622; J. Maurice, L'origine des
seconds Flaviens, în Comptes-rendus Acad. Inscr., Paris, 1910, p. 96-103;
N. Baynes, The historia augusta (1926), p. 59 ş.a.
,. Eusebius, vita Constantini, I 18.
·
5
Aur. Victor, Caes., 39, 28 „quanta his Aureliani Probique institutio fuit".
De aceea, Constantius Chlorus se va fi născut înainte de a. 250 (mai aproapE
de 240?). - Leclercq (DACL, III 2623) admite că la 293 el avea „la cinquantaine
ou meme un peu plus", ceea ce ar însemna aproximativ: născut pe la a. 240.
Dar presupunînd că Crispus era mai bătrîn decît fratele său Claudius, ca născui
în jurul anului 210, fiica sa Claudia putea să aibă vreo 18 ani încă înainte de 250.
dată înainte de care s-a născut caesarul Constantius. Fără a forţa aceste calcule
(c_are rămîn aproape integral în domeniul ipotezelor), se poate admite in extremiB
ca mama lui Constantius Chlorus era nepoata lui Claudius II. Mai uşor ar fi,
n?tural, a presupune că mama lui Constantius era nu nepoata, ci sora lui Claud1us, ceea ce nu intîmpină greutăţi, putîndu-se justifica prin datele din iz\·oare.
0
H. Dessau, Hermes, XXIV p. 339-344.

https://biblioteca-digitala.ro

OBIRŞIA IMPĂRATULUI

CONSTANTINUS I

297

sebire legat de numele lui Claudius II, lipsa unei menţiuni cît de vagi
ar fi un indiciu că înrudirea în chestiune ar fi fost cu totul necunoscută
în Gallia şi că cesarul nu se gîndise a face uz (pentru pretenţii de legitimitate) de ascendenţa sa imperială. Dar la asemenea afirmaţii se
poate obiecta: tăcerea izvoarelor documentare amintite poate fi ori întîmplătoare ori însuşi Constantius fire temperată şi modestă - nu
a făcut paradă de înrudirea sa cu împăratul Claudius II. Dessau adaugă
că „născocirea" cu descendenţa este ulterioară ridicării lui Constantius I,
anume după ce acesta rupe legăturile familiare cu Maximianus Herculius şi înlătură sistemul dinastic instaurat de Diocletianus. In adevăr,
paneg. VII 2 şi VIII 4 (Behr.; din a. 310-311) face prima menţiune,
pe care Dessau vrea să o prezinte cu orice preţ ca o născocire proaspătă.
Paneg. VII 2 spune ,,a primo igitur incipiam originis tuae numine, quod
p 1 e r i q u e adhuc fortasse nes ciunt, sed qui te amant plurimum
sciunt. ab illo enim divo Claudio manat in te avita cognatio". Ceea ce
pare a fi un indiciu că înrudire a era un lucru real de care numai
t î r zi u face caz Constantius I, din motive pentru noi necunoscute 7.
Inrudirea lui Constantîn cel Mare cu Claudius e atestată de mulţi cronicari, ca o realitate unanim admisă. In afară de Historia Aug., care o
aminteşte în repetate rînduri 8 şi de panegiriştii pomeniţi. lucrul este
cunoscut autorilor care vorbesc de ascendenţa familiei constantiniene!l
şi pe care îi înşiră Seeck şi alţi istorici, fără a vrea totuşi să admită
că s-ar cuprinde un miez de adevăr în aceste ştiri contradictorii. adevărat (după unii Constantius e fiu, după alţii nepot de frate sau de
fiică a lui Claudius II). dar explicabile dacă se ţine seamă de superficialitatea şi lipsa preciziei ce nu sînt rare la cronicarii şi biografii antici
şi medievali; iar în cazul de faţă încă mai uşor de înţeles fiind vorba
de descendenţa din linia feminină a lui Claudius. Toate aceste dificultăţi Seeck şi alţii le rezolvă scurt cu ,,doch ist diese Fabel erst nach
seinem [a lui Constantius] Tode im J. 310 aufgetaucht". Totuşi este cam
7 Se pare că era un amănunt cunoscut numai celor apropiaţi de familie şi de
care nu se făcuse încă paradă; aceasta nu înseamnă că trebuie declarat plăs
muire tardivă, căci în afară de apariţia relativ tîrzie, alte argumente pledează
pentru autenticitatea ei.
8
HistAug., Elag. 2, 4 „inter Constantios Claudiosque, velut maiores tuos (Constantini)"; 35, 2 „horum omnium decus tui generis Claudius"; Call. 7, 1 „Claudio
duce, principe generis Constanti caesaris nostri"; 14, 3 „Claudius a quo Constantius originem ducit"; cf. Tyr. trig. 31, 6, Claud. 9, 9 „ut Constantio caesari
nepoti futuro videretur Claudius securam parare rem publicam"; Aurel. 44, 5; mai
precis Claud. 13, 2 (supra); Anon. (Excerpta) Valesiana 1, 1 „Constantius divi
Claudi optimi principis nepos ex fratre ... "
9 Euseb., Hist. eccles. X 8, 4; vita Const. I 50 (-rije; EK 7t'CXtepwv e:uye:vdcxc; [?,cxcrtALKou
't'E
civeKcx8e:v cxtµcxtoc;
Kotvc..ivov ye:vfo8cxt ~!;twa ); Iulianus, Orat. I 6 D, II 51 C;
Caes. 313 D; Eutr. IX 22; Anon Vales. 1, 1; Zonar. XII 26; de asemenea în inscripţii: CIL, XI 9 = ILS, 699, 702, 723, 725, 730, 732 etc. Faptul că în scrierea
„De mortibus persecutorum" (atribuită lui Lactantius) lipseşte vreo menţiune în
această privinţă nu poate servi ca argument contra autenticităţii stirii date de
~elelalte izvoare şi nici ca dovadă că aceasta ar fi fost pusă în circulaţie mai tîrziu:
msăşi „de mort. pers." este o scriere destul de tîrzie.
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greu de admis c.:i atiţia autori antici scornesc, cu sau fără intenţie şi
interes, iar ,.scornitura" nu e deloc dovedită printr-o presupusă
,,Stammbaumfălschung", comodă şi expeditivă, dar nu tot atît de convingătoare. Inrudirea rămine plausibilă şi prin faptul că Claudius II şi
Constantius I erau originari din aceeaşi regiune a Dardaniei (Moesia
Superior), ca provinciali din aceeaşi masă etnică traco-romană, despre
care împăratul filozof şi scriitor Iulianus a lăsat o descriere plastică
şi autentică. Incit dacă nu se admite putinţa înrudirii familiare între
Claudius şi Constantius. rămine valabilă înrudirea în sens mai larg etnic-naţional 10 •

Constantius Chlorus (a. 293-306). Intemeietorul dinastiei, Flavius
Valerius Constantius 11 • numit mai tirziu (în epoca bizantină) .,Chlorus"
după înfăţişarea blondă 12 • era un provincial roman din teritoriul trac
al Moesiei Superioare (Dardania). Numele gentiliciu Flavius (întrucît
era o moştenire familiară din sec. I e.n.) ar fi un indiciu că strămoşii
lui primiseră cetăţenia romană de la împăraţii Flavi (Vespasian-Domitian) care au contribuit în largă măsură la răspîndirea romanismului
printre locuitorii autohtoni ai provinciei Moesia 1:1• Al doilea nume, Valerius. l-a luat de la părintele său adoptiv Valerius Diocletianus: cognomen Constantius s-a perpetuat în sinul dinastiei, sub diferite forme
(Constantinus I, II. Constantius II, Iulius Constantius, Constans, Conin Lipsesc
rnoti\·e de a \'edea în tatăl lui Constantius Chlorus, Eutropiut
(HistAug., Claud. 13, 2) un nume fic:ti,· al unui personaj scornit de imaginaţia
cronicarilor adulatori. Seeck, RE, VI 1520 spune „es muss daher mehr als zweifelhaft gelten, ob dieser E. gelebt hat" (cf. şi Gesch. des Unterg., I p. 488). întrucîtva exagerată ar putea fi numai afirmaţia că e vorba de „nobilissimo gentil'
Dar·danae \'iro".
11
Seeck, RE, IV 1040-104:1.
T! Blondă este în general coloarea seminţiilor numite indo-europene (celţi, germani, slavi, illiri, traci etc.), cf. W. Sieglin, Die blonden Haare der indogermanischen Vălker (1935), p. 29 şi 117-8: exemple de illiri şi traci. Alte mărturii:
G. I. Kazarov, Beitrăge zur Kulturgeschichte der Thraker (1916), p. 108. B 1 o n zi
erau împăraţii traco-romani: Marcianus, Iustinianus I, Iustinus II, Tiberius Constant inus, Focas etc. Caracteristică este impozanta figură cu plete blonde-roşcate
a războinicului trac Marcentius: ,,illius et fulvos cassis premit aurea crines" cum
îl descrie poetul (Corippus, Johannis, IV, 534), în luptele cu maurii din Africa.'
J:J Devenit din nou celebru prin Constantin cel Mare, numele
F 1 a viu s a
cunoscut o largă popularitate atît în masele mari ale locuitorilor imperiului, cit
şi în pătura conducătoare În cursul sec. IV şi a celor următoare, mai ales printre
barbarii (germanici) Încetăţeniţi în imperiu, fiind extrem de frecvent în documentele vremii; cf. Th. Mommsen, Neues Archiv der Gesellschaft filr ăltere
deutsche Geschichte, XIV 1889, p. 536 (= Gesammelte Schriften, VI, 476; ed.
Cassiodor, Monumenta German. hist., auctores ant. XII p. 490); Stech, RE I A,
1213, 21; Stein, Geschichte des spătrămischen Reiches, I 1928, p. 99. - La tracoromani, numele Flavius s-a bucurat de asemenea de o răspîndire largă; Flavius
Severus, Iovianus, Maximianus, Constantius III, Aetius, Marcianus, Iustinianus,
Iustinus II, Belisarius s.a. După A. M6csy, Der Name Flavius als Rangbezeichnung
in der Spătantike, în· Akte des JV. internationalen Kongresses fur griechische
und lateinische Epigraphik (1962), Wien 1964, p. 257-263, ar fi un indicativ în
ierarhia politică a sec. IV-VI (?).
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stantia). De relevat la bătrînul Constantius lipsa unui praenomen (ori
Flavius avea asemenea funcţie?). Acest provincial roman şi-a început
cariera în mod obişnuit: în armată, unde a făcut dovada unor remarcabile calităţi ostăşeşti, cîştigînd mare influenţă la curtea imperială. In
289 pare să fi ocupat demnitatea de praefectus praetorio, fiind tot
atunci logodit cu fiica adoptivă a lui Maximianus Herculius, Flavia
Maximiana Theodora 1·". Simpatizat de Maximianus, Chlorus a fost adoptat de acesta şi investit cu purpura caesariană, în Mediolanium, la
1 martie 293, în timp ce connaţionalul său Galerius era investit de
Diocletianus la Nicomedia. Constantius primi diocesa Gallia, cu misiunea de a readuce la supunere Britannia uzurpatorului Carausius,
- ceea ce noul cezar izbuti debarcînd în Albion (a. 296). Alte expediţii
întreprinse el cu succes contra francilor, alamanilor şi altor triburi
germanice 15 .
La 305 abdică Diocletianus şi Maximianus, iar în locul lor sînt proclamaţi augusti Constantius şi Galerius: cel din urmă, izbutind a impune ca caesares pe doi favoriţi ai săi: nepotul Daia (Daza) şi amicul
de petreceri Flavius Severus, îşi întăreşte considerabil influenţa, avînd,
pe lîngă aceasta, în puterea sa - ca ostatec la curte - pe fiul lui
Constantius, tînărul Constantinus, garanţie pentru conduita leală a pă
rintelui său în occident. Constantius Chlorus e înfăţişat de scriitorii din
sec. IV ca fire blajină şi paşnică, acoperit de laude, explicabile prin
popularitatea cîştigată în dioceza apuseană în urma măsurilor fiscale
uşurătoare ce le-a luat în favorul populaţiei (cf. de ex. Euseb., vita
Const. I 14), ca şi prin simpatia ce le inspira tatăl gloriosului împărat
cre1;,tin Constantin cel Mare.
Flavia Iulia Helena. Pe cînd era încă la începutul carierei sale militare, zăbovind odată în patria natală. la Naissus (Niş). pe la a. 280.
Constantius Chlorus a cunoscut o femeie de condiţie socială mediocră,
hangiţa (,,stabularia") Helena 16 . în privinţa situaţiei acestei femei
(despre a cărei familie nu se cunoaşte niciun amănunt) ştirile documenEnsslin, RE V A, 1773-4, 2.
În ce priveşte politica re 1 i g i o asă, este de relevat că faţă de creştini
Constantius a procedat cu blîndeţe, spre deosebire de străşnicia caesarului Galerius în orient, păgîn convins, fanatic. Convertirea lui Constantius la crestinism (afirmată de Lactantius, Eusebius etc.) nu e probabilă, fiind mai curînd
un adaus ulterior al scriitorilor creştini care n-au pregetat să atribuie aceleasi
sentimente religioase şi tatălui lui Constantin cel Mare. Cf. de ex. R. Andreotti,
Constanzo Claro, în Didascaleion, s.n., IX 1930, citat în Jahresbericht Bursian,
vol. 246, 1935, p. 59.
16
Asupra împărătesei Helena există o bogată literatură istorică şi religioasă,
mai ales de caracter apologetic şi polemic, în legătură cu creştinismul ei şi al
fiului ei Constantinus. Cum acest punct are o semnificaţie secundară pentru
problema originii familiei imperiale, sînt de prisos aici citate mai numeroase·
datele principale pentru biografia împărătesei în art. lui Seeck, RE VII 2820-2, 2i
d. Leclercq, DACL VI 2126-2145, articol de vastă erudiţie, eleganţă şi ingeniozitate, dar nelipsit de naivităţi şi chiar superstiţii care aparţin hagiografiei si n-au
ce căuta în istoriografie, nici chiar în cea eclesiastică.
·
11,

15
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tare sînt categorice: Ambros., obit. Theod. 42 (Patrol. Lat. XVI 1399)
,,stabulariam hanc primo fuisse asserunt, sic cognitam Constantio seniori, qui postea regnum adeptus est"; Anon. Vales. 2, 2 „Constantius
natus matre vilissima" 17• Fiind o persoană de condiţie modestă, e firesc
a presupune că ea era o localnică, din oraşul Naissus sau din împrejurimi 18• unde populaţia era în cea mai mare parte de origine tracomoesică; este îndreptăţită ipoteza că. prin urmare. de aceeaşi obîrşie
etnică era şi mama lui Constantinus I. deşi lucrul nu poate fi susţinut
cu aceeaşi siguranţă ca despre caesarul Constantius I şi despre întreaga
ramură bărbătească a numeroasei dinastii constantiniene. Flavia Helena
s-a născut (la Naissus ori într-un sat din apropiere) în jurul anului 257,
avînd la moarte (336?) aproape 80 de ani (Euseb.. vita Const. III 46).
Despre familia şi tinereţea ei neexistînd nicio informaţie documentară
în afară de cunoştinţa cu Constantius „senior". tot ce relatează tradiţiile creştine în această privinţă. ca adausuri ulterioare şi pioase mistificări populare. mai mult sau puţin evidente. sînt lipsite de valoare şi
semnificaţie documentară ... Stabularia" de la Naissus poate să fi avut
prin profesiunea ei. o situaţie materială mai bună, la data cînd a cunoscut pe ofiţerul roman Flavius Constantius. pentru care Helena nu
era soţie legitimă (cum greşit afirmă adulatorii aulici şi admiratorii
de mai tîrziu. împreună cu scriitorii creştini). ci concubină 19 . în timpul
copilăriei lui Constantinus. mama sa va fi trăit în obscuritatea provincială a tîrgului natal. cunoscută de prea puţini. probabil fără a nutri
veleităţi de a intra în sfera imperială şi a sfîrşi în pantheonul creşti
nismului20. Ajuns la conducerea imperiului roman. Constantinus aduse
pe mama sa la palat. o converti la creştinism (a. 312). îi acordă mari
onoruri. copleşind-o cu titluri: pe rînd, din vilissima ce fusese în tinereţe la Naissus. ea devine deodată o nobilissima femina, la 325 e
augusta. i se acordă diadema. se bat monede şi medalii cu numele ei;
17 Cf. Eutr. ,
3: 7osim. II 8. 2 Kwva-rcxv-rivo~ r~ oµLHcx~ yuvcxLxb~ ot', ae:µvij~ oMe:
xcx-rt\ voµov auve:),&or1a7J~ l{wvcr-rcxv-ricp 't"(Ţ1 ~cxcrLAEÎ ye:ye:v7Jµ€vo~. 3 Kwvcrtcxv-rtvrp E; ăcr€µvou µ7Jtpbr;
ye:yovo't"L.
10
· La a. 327. Constantinus I a clădit un oras în cinstea mamei sale la \'echiul

Drepana din Bithynia Asiei Mici, unde se păstrau moaştele martirului Lucian,
pentru care bătrîna împărăteasă avea un cult deosebit; noul oraş a fost numit
H0lenopolis (Seeck, RE VII 2821; Ruge, RE V 1697, 4), fapt care mai tîrziu a
provoc;:it născocirea că Elena s-ar fi născut to"mai în această localitate (Procop.,
aedif. V, 2, 1). Afirmaţia (simplă confuzie, născută din numele orasului pe care
f'restinii de mai tîrziu l-au înţeles greşit ca loc de origine a împărătesei) nu are
niciun temei de adevăr, deşi a fost admisă de unii (Ruge; Leclercq, DACL III
2624, VI 2127).
19 Oros.,
VII 25, 16 ,.Constantinum filium ex concubina Helena creatum":
Zos. II 8, 2 (supra, nota 17) ş.a. Eutr. X 2 adoptă o expresie atenuantă „Constantinus, ex obscuriore matrimonio eius (Constantii) filius", ceea ce de asemenea este greşit, nefiind de loc cazul unui „matrimonium". Nomen gentilicium
Fla\'ia, adăugat mai tîrziu, avea scopul evident să acrediteze legenda despre
legitimitatea legăturii între părinţii marelui împărat creştin.
20
La a. 306, Helena şi fiul ei Constantinus se pare că au urmat pe Constantius în Gallia; cf. A. Piganiol, L'empereur Constantin (Paris, 1932), p. 33.
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primeşte imense proprietăţi în tot imperiul, de unde îi
facă donaţii cu mînă largă bisericii, privaţilor, armatei.
mare i-a fost rolul în acţiunea de ridicare şi consolidare

venea uşor să
Pe cît de
a creştinismu
lui21, pe atît de nefastă a fost influenţa Helenei pentru soarta unei părţi
din descendenţii lui Constantius Chlorus: cei rezultaţi din căsătoria legitimă (cu Max,imiana Theodora), care au fost îndepărtaţi din viaţa
publică, iar mai tîrziu, după moartea lui Constantinus I, unii din ei
sînt asasinaţi, alţii ostracizaţi şi li se confiscă avutul.
Flavius Valerius Constantinus (306-337), fiul natural al lui Constantius Chlorus şi al Helenei, cu numele format după al tatălui său, s-a
născut la 27 febr. 280 (avînd la moarte 57 ani) 22 , în Naissus (Niş), unde
locuia mama sa 2:1. Grija deosebită ce a purtat el oraşului natal a produs
legenda că împăratul ar fi chiar întemeietorul localităţii 2 ". Aici şi-a trăit
copilăria în cadrul modest al vieţii de provincie, cum putea fi în casa
unei „stabularia", fără să fi putut avea la început vreo veleitate de
măriri imperiale, ca fiu natural al unui militar roman şi al unei hangiţe. La naşterea primului său copil, Constantius (avînd vreo 30 de
ani) nu putea să aibă un grad prea ridicat în armată, iar fiul său venea
dintr-un mediu provincial umil, despre a cărui rusticitate şi vigoare
elementară a lăsat o descriere concisă şi realistă strălucitul său nepot
21 De numele împărătesei Helena tradiţia creştină leagă multe acte de pietate
~i cîteva miracole arhicunoscute, plăsmuiri în cea mai mare parte foarte tîrzii
(medievale), care pot fi citite în cărţile populare ori în studiile asupra începuturilor crestinismului.
22 O bu nă schiţă a principalelor faze ale carierei şi domniei lui Constantinus I, în RE IV 1013-1036 (C. Benjamin); pentru punctul de vedere eclesiastir:
H. Leclercq, DACL III 2622-2695, cu documentare arheologică şi bibliografie
amănunţită.
H. Gregoire, Byzantion, XIII, 1938, p. 561 şi urm.; F. Stăhlin,
Nachlese zu Constantin, în Zeitschrift filr schweizerische Geschichte, XIX 1938,
p. 396-403; A. Alfoldi, The conversion of Constantine and pagan Rome, Oxford,
1948. Anul naşterii lui Constantin 288 admis de Seeck, RE IV 1041 este evident
greşit; 280 rămîne data cea mai plausibilă. J.-R. Palanque, Revue des etudes
anciennes, XL 1938, p. 241-5 adopta a. 282; J. Vogt, Roemische Mitteilungen,
LVIII 1943, p. 190-5: a. 285.
2
J „Apud
Naissum genitus", Firmicus Maternus, Mathes., I 10, 13; Steph.
Byzant. Ncw;cr6c;, n-6Au; 0pu.XlJc;, x-rtaµot xcxl n-ot-rplc; Kwva-ccxv-rivou -roti ~cxaiAe:wc;; Anon.
( Excerpta) V ales. 2, 2 ,.hic igitur Constantinus, natus Helena matre vilissima in
oppido Naiso atque eductus, quod oppidum postea magnifice ornavit"; e vorba
de suburbia Mediana, la est de Naissus, unde s-au descoperit ruine din importante construcţii romane: A. Nenadovic, Nis za vreme Rimljana i dea njegovog
naselja Mediana [Niş în vremea romană şi cartierul său Mediana], Niş Naroden
muzej, 1958, 12 p.; Raniji rimski nalasci u Nisu i njegovoj blizoj okolini [Descoperirile timpurii de la Niş şi împrejurimi], Limes u Jugoslaviji I 1961 169·
Lj. Zotovic, în Arheoloski pregled, IV 1962, p. 194-197.
' '
·
'
2
Historici Graeci minores, I
" Priscus, frg. 2 (Fragm. hist. Graec., V p. 25;
p. 278) Kwva-rcxv-rivov otu-rf]c; e:IvcxL olxLa-citv <potaL, după care se ia Stefan din Bizanţ
(supra, nota 23).
0
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Iulianus Filosoful (infra, p. 303)2.'i. - Cu sprijinul tatălui său (ajuns caesar), foarte tînărul Constantinus a străbătut o carieră rapidă şi plină
de succese în armată. sub Diocletianus şi Galerius, care-l tinea ca garanţie la curtea sa. Scăpat de aici prin multe peripeţii şi ajuns la tatăl
său, Constantinus e proclamat, după decesul acestuia (a. 306), augustus
de armatele din vest: dar Galerius nu-i recunoaşte decît :alitatea de
caesar şi astfel începe conflictul care a adus îndelungate războaie civile
pentru întîietate, sfîrşite prin triumful lui Constantinus I.
Numeroasa descendenţă a lui Constantius Chlorus se împarte în două
ramuri: A) copiii din căsătoria cu prinţesa Flavia Maximiana Theodora
(Dalmatius, Iulius Constantius, tatăl lui Iulianus Filosoful, Hannibalianus. Iulia Constantia, Anastasia, Eutropia) şi B) aceea a fiului său natural Constantinus I (cel Mare): cei trei augusti Constantius II. Constantinus II şi Constans. şi Crispus, Constantia şi Helena.
Flavius Claudius Iulianus (Apostata, a. 361-3) este o remarcabilă
personalitate istorică, literară, filozofică, una din cele mai originale figuri la sfirşitul lumii antice. asupra căreia există studii ample şi de
valoare tratînd viaţa, activitatea politică şi literară şi atitudinea religioasă. Studiile despre Iulianus tratează sumar, iar unele nici măcar nu
menţionează problema originii etnice şi valoarea documentară pe care
o comportă în această privinţă interesantele mărturii din cîteva pasaje
ale scrierilor sale. Acest punct interesează în primul rînd aici, după ce
fapte de ordin politic. literar, filozofic şi religios au fost elucidate mai
demult în chip exhaustiv de către erudiţFG. Născut în mai sau iunie 332
la Constantinopol, fiul lui Iulius Constantius şi al Basilinef.! 7 scapă cu
viaţă, fiind mic şi considerat inofensiv, din masacrul şi prigoana orgaE necesar a rele\'a din nou aceste lucruri şi amănunte (din cauză mai ales
au fost neglijate ori minimalizate de unii cercetători) în legătură cu obîrşia
lui Constantinus I şi a familiei sale, spre a nu confunda realităţile istorice
întemeiate pe elemente documentare cu basmele hagiografice, născociri pioase ale
fanteziei credincioşilor de mai tîrziu. Evident că tot ce se afirmă - în afară de
faptele cunoscute din iz\"oare - despre originea „nobilă" şi actele mai ales religioase (pelerinaj la Roma şi altele de acest fel) ale Helenei şi fiului ei
Constantinus (de ex. ,,incerti auctoris de Constantino magno eiusque matre Helena
libcllus" şi altele; cf. A. Coen, Di una leggenda relativa alla nascita e alla
gioventu di Constantino Magno, Roma, 1932 etc.) nu sînt de luat în seamă. Despre
figura marelui împărat roman în istoria şi legendele evului mediu: E. Gerland,
Konstantin der Grosse in Geschichte und Sage (Texte und Forschungen zur
byzantin.-neugriech. Philologie, nr. Z3, Atena f.a. [cca. 1932-3].
:!G Cf. art. lui Borries, în RE, X 26-91 şi excelenta La vie de l'empereur Julien
de J. Bidez (Paris, 1930), cu amplă bibliografie, p. '353-355; P. de Labriolle, La
reaction pa'ienne, ed. III, Paris, 1934, p. 369-436 „l'empereur Julien"; Johannes
Leipoldt, Der romische Kaiser Julian in der Religionsgeschichte (în SitzBer. der
Săchsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, philol.-hist.Klasse, Band
110, Heft I), Berlin, 1964, 75 p., cu indicaţii bibliografice mai ample.
27 J.
Bidez, Le pere de Basilinna, prefet d'Egypte, în Melanges P. Thomas,
Bruges, 1930, p. 57-63: Basilina era din familie grecească creştină; tatăl ei Iulius
Iulianus a fost prefect al pretoriului sub Licinius, apoi atras la sine de Constantinus I.
2"

că
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nizată la 337 de fiii lui Constantinus I contra urmaşilor lui Constantius
Chlorus şi ai Maximianei Theodora, cînd este executat şi Iulius Constantius. Impreună cu fratele vitreg Gallus, Iulianus a fost educat cu
severitate în spirit creştin, pentru a deveni bun „creştin", 8mui:; c:E'Y) XPLcr·rnx\loc; ~e~cxLoc;, cum spune Eunapios (vit te sophistarum, 4 7, Boiss.). In
iarna 351/2, sub influenţa lui Maximus din Efes (elevul lui Iamblichos).
el se leapădă de creştinism şi trece la păgînism. In 354, după uciderea
lui Gallus, e chemat la curtea imperială din Mediolanium şi făcut caesar
la 355, iar după moartea vărului său Constantius II (361), Iulianus rămîne
singur stăpîn asupra întregului imperiu roman. Importanţa şi celebritatea lui în istorie îi vin în primul rînd din politica religioasă: încercarea de a restaura păgînismul ce se afla în declin. puternic concurat
de religia nouă a lui Cristos, în care tînărul împărat fusese crescut împotriva voinţei sale şi pentru care el nutrea o profundă aversiune. Înzestrat
cu o vastă cultură filozofică-literară 2 ~. genialul nepot al lui Constantin
cel Mare era un entuziast admirator al ellenismului, a cărui reînviere era
idealul scurtei sale vieţi de luptă şi zbucium, sfîrşită în cursul unei campanii începute sub auspicii favorabile contra perşilor 2 !l.
în cîteva pasaje prea puţin băgate în seamă de erudiţi, împăratul
scriitor şi filozof are preţioase mărturii, directe şi lipsite de echivoc,
privind obîrşia familiei imperiale şi care aruncă noi raze de lumină
asupra unor elemente din complexa lui personalitate de monarh, ostaş,
filozof şi scriitor. Cu o sinceritate impresionantă, Iulianus scoate energic în relief originea sa rustică prin ascendenţa paternă, ca şi trăsăturile
primare-barbare ale neamului său, la care el a adus luminile şi spiritualitatea ellenismului. In „Misopogon", 348 (p. 449, ed. Hertlein), vorbind de conservarea tradiţiilor şi moravurilor antice la diferite popoare,
observă că precum atenienii păstrează vechile lor virtuţi, acelaşi lucru
se cuvine să facă şi sirienii, arabii, celţii, tracii, pannonii, ca şi m o e s i
din care îşi trage el neamul: x.cxt -ro'i:c; E\I µecrwL 0Pcxx.w\l x.cx1 Ilcxt6\lw'II i1t'cxfrrcx'i:c;
"Icr-rPou -rcxî:c; -iJ6crL Mocro'i:c; 8&e:\I a~ X.IXL "t'O yevoc; Ecr-rl µot 7trl\l &yPOLX.0\1, CXOO"'t"YJPO\I,
&ae;tov, ocvcxcpP6oL"t'OV, e:p.p.E\10\1 -ro'i:c; x.Pd)-e:'i:crtv &µe:-ro:x.t\l~"t'Wc;. & o~ 7tOCV"t'CX fo-r1 oe:lyµcx-rcx oe:wjjc; ocyPotx.lcxc;. cx,-roOµcxL "t'OL\IU'\I {meP iµcxu-roO 1tPW't'O'II cruyyvwµ 'Y)\I, E\I
µePe:t oe oµî:v \IEµw "t'OC mhPLCX ~'1JA000"L\I 30 • Iulianus spune deci limpede
28

Otmar Schissel, Kaiser Julians Schulbildung, în Klio, XXIII, 1930, p. 326-328.
w Dintre faptele lui Iulianus înainte de a. 361 este de menţionat activitatea

desfăşurată

în Gallia, unde a repurtat succese remarcabile contra alemanilor si
francilor. La cererea lui Constantius de a-i trimite trupe din Gallia pentru ră~
boiul cu perşii, armatele din vest refuză ordinul de a pleca în orient şi proclamă
la Paris împărat pe comandantul lor Iulianus, care ia succesiunea după moartea
lui Constantius intervenită scurt timp după „rebeliune".
30 Pe bună dreptate releva Bidez, La vie de l'empereur Julien, p. 6, conţinutul
acestor pasaje (,,la race Mesienne de ses ancetres du Danube. . . Une heredite
de paysans montagnards, rusticite, grossierete, gaucherie, laideur, entetement, toutes
marques d'une sauvagerie affreuse. Ce sont cependant ses ancetres de Mesie que
Julien a en particuliere veneration"), dar nu le atribuie deplina semnificaţie etnică
şi nu relevă etnicitatea tracică sau traco-moesică a întregii dinastii constantiniene.
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că neamul său (-rb yevoc;) este din moesii traci, locuitori în apropierea
Istrului, între tracii orientali şi pannoni, adică din Moesia Superior, de
la Naissus (supra, p. 296, 298, 300). Acest fapt şi felul cum Iulianus descrie pe compatrioţii săi arată că nu este deloc probabil ca strămoşii lui să
fie „colonişti•• romani sau orientali, veniţi aici din alte părţi, adică să
nu fie elemente băştinaşe ale pămîntului tracic. Genialul vlăstar al dinastiei constantiniene cunoaşte din proprie trăire şi simţire, nu din relatările călătorilor sau din parodiile dramei clasice, trăsăturile atavice
ale tracilor; le descrie plastic şi pregnant: neamul său tracic e rustic
.şi grosolan
(!yPoLxov), simplu şi auster (aocr-rl)P6v), stîngaci (&.8e~Lov),
strein de rafinamentele plăcerilor afrodisiace (&.voc<pP68L-rov), stăruitor
neclintit în hotărîrile luate (iµµevov -ro"i:c; xPL.S-c:°i:crLV &.µc:-r0txLV~Twc;), elemente pe care el le consideră dovezi ale unui cumplit primitivism:
~EL'-t:; cx.yPoLxlcxc;.
Neamul lui e tracic. dar spiritualiceşte el, Iulianus,
aparţine ellenismului. este grec: i;.icxu-rov 8e, d xcxt yevoc; icr-rl µoL 9ptixLov
-r'EAA1JV0t -roi::; E1tL"r'YJ8c:6;i.0tcrLv 61tc:1i.«iµ~:xvov
(Misop., 367, p. 474). Tracii
sint compatrioţii lui: 0Pcx~l -roi:c; iµcxu-roO 1to1i.LT0tLc; (ibid.. 350). Vorbind de
greutăţile pe care le întîmpină iarna într-o expediţie în Tracia, el arată
cum înfruntă toate piedicile şi mizeriile cu vigoarea unui trac autentic:
•(:; <X.V !X(J)'J c:ZvetL TCXOTcx 8e~CXLTO, ECXV µ~ 0Pg TLc; îl xcxt T1)PEwc; civ-rx~Loc;; (cf. şi
epist., 5;1).
Aceste relatări revelatoare nu sint înflorituri stilistice din condeiu]
unui strălucit maestru al prozei antice greceşti. ci expresia unor măr
turisiri autentice cu semnificaţie documentară sub raport etnic-social, nu
numai geografic-administrativ: în termenul „Thrax'• se cuprinde ideea
de ne am (popor. trib). nu numai aceea de teritoriu locuit de traci.
Faţă de mărturia pregnantă şi categorică a lui Iulianus. nu mai rămîne
îndoială asupra apartenenţei etnice a marei familii constantiniene, originare din Moesia Superior (Nais~us), iar un pasaj ca '1"1i.uPLol, 8-rL 1t0tP'
io:o-roi:c; yeyovcx:; (Iulianus. orat., I 4, 6d „illirii, la cari - între cari te-ai
născut··) are semnificaţie geografică-administrativă, de teritoriul ,,Illyricum ·<li_ Pe lingă informaţia despre teritoriul şi mediul de origine (Moesia
Superior), ştirile oferite de Iulianus Filozoful arată limpede obirşia etnicnaţională a familiei constantiniene, ridicată din masa populară a tracilor
romanizaţi, cu tradiţie mai puternică şi îndelungată romană, care a făcut
31 De ex. Procop., anecd., 6, 2; Zimarchus, Ditybistus (nume evident trace) şi
Iustinus din Bederiana sînt numiţi „trei tineri de neam illir". După ThPodosius I,
„Illyricum" stăpînit de imperiul răsăritean cuprindea Dacia Mediterranea, Dacia
Ripensis, Moesia Prima, Dardania şi Prevalitana (cf. Philippide, Originea românilor, laşi, I 1925, p. 310, 448). Petrus Patricius născut la Thessalonice pe la
a. 500 era numit „de neam illir" (Procop., V 3, 30). Pînă tîrziu în evul mediu,
cronicarii foloseau termenul „Illyrius" pentru izul lui arhaic: de ex. Attaliates,
p. 205 Bonn, vorbind de un slav din vestul Peninsulei Balcanice îl numeşte
Nfotopci 'tl\lot • • • â1to 'Ihl-.UpLOO\I ia 't"O yivo~ EAl(OV't"ot. Cf. P. Mutafciev, Bulgares et
Roumains, Sofia, 1932, p. 237.
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să dispară orice altă urmă ,,barbară" (elemente de credinţă, nume proprii),
ce se găsesc la alţi traco-romani care au ajuns la conducerea imperiului
roman în cursul sec. III-VII.

I. I. RUSSU

L'ORIGINE DE L'EMPEREUR CONSTANTIN LE GRAND
(Resume)
On examine le probleme de !'origine de la d:vnastie constantinienne qui n'a
jusqu'ici re~u une solution satisfaisante. Les donnees des sources antiques, malgre
l'etat fragmentaire et l'equivoque de leurs termes, permettent d'etablir la patrie
natale de Constance Chlore et d'Helene et en meme tei:nps la population provinciale dont ils sont issus. Constance est ne dans la Mesie superieure (Dardanie),
peut-etre meme dans la region de Naissus (Niş). 11 paraît etre le descendent en
ligne feminine de l'empereur Claude II, bien que Ies erudits modernes (Dessau,
Seeck, etc.) considerent telle liaison familiere comme une fiction tardive
(,,Stammbaumfalschung") datant de l'annee 310. Quoi qu'il en soit, Constance (de
meme que Claude II) etait originaire d'une region dont Ies habitants autochtones
etaient en majorite de nationalite thrace. L'imperatrice Helene, concubine de
Constance et mere de Constantin le Grand, etait une „stabularia" (aubergiste)
a Naissus et comme telle peut-etre d'origine locale, nee dans la meme ville ou
dans ses environs. Sa condition sociale etait par consequent assez modeste a
l'epoque ou elle fit la connaissance de l'officier romain Constance. De cette relation illegitime est ne a Naissus en 280 (ou peu apres) l'une des plus illustres
figures de l'histoire ancienne et du christianisme, Constantin le Grand.
Pour la nationalite de Constance Chlore on a quelques interessantes donnees
authentiques dans Ies ecrits de son neveu, le remarquable empereur-philosophe
Julien l'Apostat, qui dans „Misopogon" 348 (367, 350; cf. epist., 53) affirme que
leur famille est issue des Mysoi thraces, population rustique et primitive, inculte
et grossiere; ses ancetres et ses compatriotes sont Ies Thraces, lui-meme est
thrace par son origine (-ro yEvoc;), mais grec par l'esprit. Le terme „thrace" a une
acception ethnique, pas seulement geographique; c'est la population autochtone
thrace romanisee de la Mesie.

20 -

Acta Musei Napocensis
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EVOLUTIA
PLUGULUI IN TARiLE
ROMÂNE
'
.
IN EPOCA FEUDALĂ

Istoriografia românească nouă a întreprins, obţinînd rezultate remarcabile, cercetări sistematice în vederea fundamentării celor mai importante probleme ale istoriei poporului român. Studii special consacrate
sau lucrări de sinteză au lămurit pe rînd multe din problemele necercetate, prea puţin cercetate sau tendenţios prezentate de istoriografia burgheză. Astfel, în medievistica românească s-au realizat studii însemnate
care permit înţelegerea evoluţiei forţelor de producţie; de atenţie crescîndă se bucură cercetarea economiei agrare a ţărilor noastre în epoca
feudalismului, şi în legătură cu aceasta se cer lămurite şi o serie de probleme cu privire la tehnica de producţie, la dezvoltarea uneltelor de
producţie.
Relaţiile de producţie feudale trebuie analizate în primul rînd prin
prisma relaţiilor agrare, fiindcă pentru majoritatea covîrşitoare a populaţiei
- chiar şi pentru o mare parte a orăşenimii - agricultura constituia ocupaţia de bază. Astfel, o condiţie indispensabilă pentru înţelegerea relaţiilor
agrare complexe, a relaţiilor de producţie şi de clasă din societatea feudală, a factorilor care au determinat lupta de clasă, a formelor de viaţă,
este cunoaşterea modului de trai şi a activităţii productive a ţărănimii
- categoria socială cea mai numeroasă şi principala producătoare de bunuri materiale în epoca feudală.
Lucrarea de faţă încearcă abordarea unei probleme strîns legate de modul de producţie şi, pe cit permite materialul informativ, tratarea unor
aspecte ce se cer a fi cit mai degrabă dezbătute şi lămurite privind uneltele de producţie folosite în agricultura medievală.
Problema tehnicii de producţie, a uneltelor folosite în agricultura feudală a atras şi în trecut atenţia unor cercetători, mai ales a etnografilor,
mai puţin a arheologilor, care se ocupau de cultura materială a poporului nostru. Rezultatele lor, întregite prin concluziile desprinse din izvoarele scrise, au fost folosite în parte şi de unii istorici burghezi. Concepţia acestora privitoare la istoria mijloacelor de producţie neglija însă
un factor important, anume rolul funcţional al uneltelor agricole, cercetarea tehnicii utilizării acestor unelte.
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Istoriografia noastră a depus în ultimele două decenii eforturi pentru a completa această lacună. Este un bun cîştigat legătura realizată
între diferitele compartimente ale cercetărilor istorice, intre cele bazate
pe izvoare scrise, arheologie, etnografie etc. S-a ridicat cerinţa ştiinţi
fică a cunoaşterii şi fructificării reciproce a rezultatelor, ştergîndu-se liniile de demarcaţie dintre domeniile de cercetare, lărgindu-se metodele
proprii şi închegîndu-se o metodă complexă de cercetare.
Studierea uneltelor agricole trebuie să aibă drept criterii stabilirea
tipului şi a caracteristicilor tehnice, a datei apariţiei, etapelor de dezvoltare şi dispariţiei tipului respectiv, rolul funcţional al uneltelor, locul
ocupat de ele în tehnica de producţie a ,Temii, tehnologia părţilor lucră
toare, randamentul obţinut, schimbările (calitative şi cantitative) survenite în dezvoltarea tehnicii de producţie datorită tipurilor noi de unelte,
tehnica de mînuire a uneltelor respective. Aceste criterii sînt valabile
pentru fiecare dintre uneltele agricole medievale, şi cu atît mai obligatorii pentru cercetarea uneltelor folosite la culturile de bază ale pă
mîntului.
Examinînd problemele de bază ale agriculturii în feudalism, trebuie de
asemenea enunţaţi factorii care au o mare influenţă asupra dezvoltării
forţelor şi modului de producţie. Intre aceştia amintim mai întîi ritmul,
stabilit cu rigurozitate, după care se desfăşoară principalele lucrări şi faze
de lucru în cadrul anului agricol, rigurozitate care este mai mare în agricultura feudală decît în epocile mai noi. Mersul anului agricol hotărea ordinea cultivării plantelor, influenţată şi de stadiul relativ mai
înapoiat al modului de cultivare a solului, al îngrăşării, şi de lipsa unor
soiuri de cereale cu putere de reproducere mare. De aici şi tendinţa de
a găsi pentru fiecare plantă locul cel mai potrivit pe arie, de a satisface
deci cit mai deplin necesităţile plantelor de cultură în raport cu condiţiile
naturale (sol, lumină, umiditate, relief etc.). Aşadar, una din caracteristicile principale ale cultivării plantelor în feudalism este rolul mai mare
al premizelor naturale, care îşi imprimă pecetea pe întregul proces de
producţie.

Un rol însemnat în mersul agriculturii în evul mediu îl are şi tradiţia
pe experienţa de producţie multiseculară a cultivatorilor. Tradiţia
este mijlocul cel mai direct care pune mereu în evidenţă experienţa anterioară şi procedeele formate pe baza acestei experienţe în toate aspectele procesului de producţie din agricultură. Această tradiţie bazată pe
experienţa cîştigată în procesul muncii asigură pe lungi perioade de timp
menţinerea ritmului constant în cadrul anului agricol, ţinerea în evidenţă
a condiţiilor locale de climă şi sol, păstrarea acelor unelte care s-au dovedit mai adaptabile cerinţelor locale.
In consecinţă, apariţia uneltelor agricole - şi în primul rînd a plugului. unealtă de bază a agriculturii - dezvoltarea firească a lor, rolul lor
în producţia agricolă au fost mult influenţate de condiţiile naturale existente şi de tradiţia bazată pe experienţa proprie, mai cu seamă în evul
mediu.
bazată

https://biblioteca-digitala.ro

EVOLUŢIA PLUGULUI IN ŢĂRILE ROMANE

309

în studiul de faţă se discută caracteristicile tehnice, terminologia, tehnica de mînuire, tipurile de pluguri folosite în agricultura ţărilor române
în perioada .feudalismului. Pentru rezolvarea cît mai satisfăcătoare a
problemei au fost folosite cît mai multe categorii de izvoare, unele neutilizate pînă acum, încercîndu-se să se dea o imagine mai completă despre
această unealtă agricolă. Folosirea celor mai diverse categorii de izvoare
a avut în vedere două scopuri, anume de a aduce o bază informativă
cît mai largă în sprijinul problemei abordate şi de a se atrage atenţia
cercetătorilor asupra unei serii de categorii de izvoare (iconografice, heraldice etc.), neglijate pînă acum în cercetarea problemelor legate de
cultura materială a poporului nostru. Totuşi, în acest studiu nu s-a reuşit
expunerea tuturor categoriilor de izvoare, ci s-au ales numai datele cele
mai tipice, caracteristice pentru documentarea istorică, pe baza cărora
s-a putut face un prim pas spre elucidarea problemelor. Pentru elaborarea unei terminologii precise privind această unealtă s-a încercat fixarea unor termeni şi s-au făcut observaţii asupra altora, folosiţi impropriu
pînă acum în literatura de specialitate.
Materialul documentar prezentat aici cuprinde întregul teritoriu al României: cel referitor la Transilvania e însă mai vast, deoarece documentaţia era mai la îndemînă, ceea ce explică şi insistarea mai mare asupra lui.
<::onsiderăm că este necesar, înainte de a intra în tratarea problemei,
spre a înlătura confuziile, să dăm definiţia plugului şi să tratăm caracteristicile acestei unelte, calităţile principale care o deosebesc de celelalte unelte agricole, cum ar fi rariţa etc., precum şi noţiunile strict ne
cesare care se referă la părţile componente ale unui plug.
4

Sub termenul de plug trebuie să se înţeleagă o unealtă de arat dezvoltată, care
la acţionarea unei forţe de tracţiune execută într-un timp bine determinat mai
multe operaţii de lucru. Plugul este o unealtă compusă din mai multe elemente,
o „maşină" care pusă în mişcare execută următoarele operaţii: tăierea verticală a
brazdei, desprinderea pămîntului de pe fundul brazdei, întoarcerea pămîntului şi
răsturnarea lui în brazde succesive. Pentru asemenea operaţii, plugul trebuie să
fie înzestrat cu mai multe piese, care să asigure executarea operaţiei complexe pe
care o numim arat.
Sub raportul importanţei şi rolului pe care îl îndeplinesc, părţile componente
ale plugului se pot împărţi în două grupe: din prima fac parte acele piese de
co_ns~rucţie care formează cadrul plugului. alcătuind suportul principal al uneltei, iar din al doilea piesele care sînt în lucru (părţile lucrătoare), adică brăzdarul
fierul lung, cormanul.
'
Efectuarea aratului, cantitatea si calitatea lui, intensitatea si randamentul lucrului depind, în afară de forţa de· tracţiune, de forma, mărim.ea, calităţile tehnolo•
gice ale părţilor componente, precum şi de dispunerea şi raportul reciproc dintre . a~~stea şi nu_ î_i:1 u!tir:r-iul r~nd de posibilităţile de reglare a acestor părţi. Fără
posibilitatea reglarn parţilor direct lucrătoare, nu ar fi fost cu putinţă dezvoltarea
tehnologică şi nici evoluţia cunoscută a uneltei.
_Dată fiind ~ezistenţa ~<;>lulu~ pe care o î_ntîmpină plugul, o primă cerinţă este
asigura~ea un~i ~on~tru_cţn solide a cadrulm uneltei. Forţa care acţionează asupra
pluguim se d1stnbme intre părţile direct lucrătoare si părţile pasive în care se
fixează cele lucrătoare. Mărimea forţei care acţionează asupra plugului depinde
de greutatea sa, de forma şi mărimea părţilor lucrătoare şi a celor pasive, de
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Fig. 1. Plug simetric cu corman

schimbător.

I. grindelu!, 2. talpa plugului, 3. coarnele, 4. blree, 5. brăz
darul, 6. fienll lung, 7. cormanul, 8. băţul cu cere se schimbă
fierul lung.

materialul din care sînt făcute piesele componente, de calitatea solului, de formele de relief, precum şi de obstacolele posibile pe care trebuie să le învingă plugul în timpul lucrului. în sfîrşit, această forţă depinde de adîncimea arăturii, de
lărgimea brazdei şi de viteza plugului.
Raportul optim între piesele componente şi posibilitatea reglării lor permite învingerea forţelor care acţionează asupra plugului. Ca urmare, efectuarea muncii
devine mai eficace şi mai economicoasă, făcind posibilă folosirea unei forţe de
tracţiune mai reduse şi micşorîndu-se şi necesarul de forţă umană. în examinarea
structui-ii plugului a tipologiei lui, a tehnologiei şi morfologiei pieselor care îl compun, e necesar să se ţină seama de toate aceste considerente.
Tipul plugului este determinat la rîndul lui de poziţia simetrică sau asimetrică a celor patru părţi care formează cadrul plugului (grindei, talpă, coarne, bîrsă), precum şi
a celor trei părţi aflate nemijlocit în lucru în timpul aratului (brăzdar, fier lung, corman); forma simetrică sau asimetrică a brăzdarului, poziţia şi forma cormanului
(corman fix sau mobil). Dacă grindeiul, talpa plugului, coarnele, brăzdarul montat pe talpă cad în acelaşi ax, fiind simetric dispuse - în general - putem vorbi
de un plug de construcţie simetrică (fig. 1), iar în cazul în care părţile componente amintite sînt montate asimetric una faţă de cealaltă, forma brăzdarului fiind
şi ea asimetrică, de un plug de construcţie asimetrică (fig. 2).
Caracil'rul simetric sau asimetric al plugului - după părerea noastră - este
factorul hotărîtor în stabilirea tipului plugului. în afară de aceasta, mai ales la
denumirea tipului, trebuie să luăm în considerare şi alţi termeni legaţi de exemplu de numirile din izvoarele documentare, unii chiar foarte vechi, păstraţi şi în
limba poporului, alţii moderni, aceştia din urmă fiind în circulaţie mai ales în
literatura de specialitate.
Pentru înlesnirea expunerii materialului documentar privitor la evoluţia plugului în ţările române în perioada feudală, este necesară descrierea amănunţită a
părţilor care compun unealta (construcţia lor, poziţia în ansamblul uneltei) şi stabilirea operaţiunilor pe care le îndeplinesc ele în timpul aratului, terminologia şi
tipologia plugului urmînd să fie tratate după aceea.
Pentru ca o unealtă de arat să se poată numi plug, ea trebuie să aibă urmă
toarele părţi de construcţie: cadrul compus din patru piese, anume talpa, grindeiul,
coarnele şi bîrsa, şi trei piese direct lucrătoare, care sînt brăzdarul, fierul lung şi
cormanul.
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Fig. 2. Plug de
1. talpa

construcţie asimetrică.

plugului, 2. grindeiul, 3. coarnele, 4. blrsa, 5.

brăzdarul,

6. fierul lung, 7. cormanul.

Talpa plugului este acea parte componentă, construită din lemn, pe care culisează

înainte plugul. Ea este baza instrumentului, linia sa fiind paralelă cu fundul
brazdei şi totodată cu lotul care se ară. Paralelismul ei cu fundul brazdei dă posibilitate plugului să meargă în brazdă uniform şi în aceeaşi direcţie şi adîncime.
Cu cît este mai mare suprafaţa tălpii plugului, care se reazemă la rîndul ei pe
fundul brazdei, cu atît este mai mare siguranţa mişcării plugului. Talpa asigură
uniformitatea deplasării şi dacă este de mărime corespunzătoare, micşorează necesarul de forţă umană. Forţa umană s-ar rezuma atunci la a menţine echilibrul,
la punerea şi scoaterea uneltei din brazdă. Teoretic, operaţiile aratului s-ar executa
automat numai de către plug.
Talpa plugului este o parte principală a uneltei, pe ea aşezîndu-se coarnele,
bîrsa, care la rîndul lor susţin grindeiul. Pe talpă este montată piesa cea mai
însemnată în lucru, brăzdarul.
Grindeiul este partea componentă principală a cadrului, fiind confecţionat din
lemn. Poziţia lui este paralelă cu talpa (în cazul în care nu este reglat pentru
trasarea unei brazde mai adînci), rolul funcţional principal al lui fiind acela de
-:i ajuta la transmiterea forţei de tracţiune spre părţile direct lucrătoare, desigur
împreună cu celelalte părţi componente ale cadrului plugului. El este în acelaşi
timp suportul în care este montat direct fierul lung. Cu ajutorul grindeiului se
face reglarea adîncimii plugului, precum şi legarea uneltei de rotile, o anexă importantă a plugului evoluat.
Coarnele, din lemn, sînt a treia parte de construcţie. Cu ajutorul lor se face·
legătura între grindei şi talpa plugului şi implicit iau parte la transmiterea forţei de tracţiune spre părţile lucrătoare ale plugului. Totodată ele transmit şi forţa
umană care acţionează în jos, cu scopul menţinerii uneltei în brazdă. Cu ele se
Iace dirijarea uneltei, punerea şi scoaterea ei din brazdă. Împreună cu bîrsa, sîn1
.suportul celei de a treia părţi în lucru, cormanul.
Bîrsa este a patra piesă principală de construcţie. Rolul funcţional principal al
ei este acela de a permite legătura între talpa plugului şi grindei, asigurînd o mai
mare rezistenţă uneltei. Totodată asigură - împreună cu coarnele - transmiterea
forţei de tracţiune spre părţile direct lucrătoare. Pe ea se montează partea dinainte
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a cormanului. în cazul plugului simetric cu corman schimbător, ia parte la reglarea
uoeltei.
Pe lingă aceste patru părţi de construcţie principale, plugul trebuie să aibă
şi cele trei părţi direct lucrătoare, anume brăzdarul, cuţitul şi cormanul.
Brăzdarul, numit şi fierul lat, e confecţionat din fier forjat. In general el este
de o formă triunghiulară, în cazul plugului simetric de forma unui triunghi isoscel,
iar în cazul plugului asimetric aI"e forma unui triunghi dreptunghic. Este montat
pe partea dinainte a tălpii plugului, cu rolul de a despica pămîntul de pe fundul
brazdei, de a-l desprinde şi împinge spre corman.
Fierul lung, căruia i se mai spune şi cuţit de plug, este confecţionat tot diru
fier forjat. Se montează înaintea brăzdarului, în grindei. cu partea tăioasă în jos.
Cu ajutorul lui se face tăierea verticală a brazdei. în cazul plugului simetric, po-ziţia faţă de brăzdar se poate schimba.
Cormanul este lucrat din lemn (scîndură), de formă dreptunghiulară, uneori.
avînd şi miner. Rolul său funcţional este de a răsturna brazda, desprinsă de brăz
dar. Este montat într-un unghi ascuţit faţă de grindei şi talpa plugului.
După schiţarea părţilor componente ale plugului, trebuie amintită
şi
rotila,.
un accesoriu important al plugului evoluat. Ea constituie o parte organică, indispensabilă a plugului, existenţa ei fiind dovada unei unelte de arat dezvoltate ..

•
Cultura pămintului cu plugul, pe teritoriul ţării noastre, era cunoscută,
din epoca veche. După mărturia materialelor arheologice, dacii în
faza a treia a epocii La Tene cunosc şi folosesc un plug care era înzestrat
atît cu brăzdar cit şi cu ±ier lung. Plugul dacic era de o construcţie simetrică, avînd grindei, talpă, coarne şi bîrsă 1 • Descoperirile arheologice, în.
inventarul cărora se găseşte şi fierul lung împreună cu brăzdarul de fier,.
dovedesc un stadiu avansat al agriculturii la dacF.
Un tip de plug mai evoluat utilizat în perioada stăpînirii romane în.
Dacia este aaeverit de mai multe descopenri arheologice. Fierul de Rlug_
dacic (brăzdarul) începe să fie înlocuit cu brăzdarul roman, care, iimd
mai lat, despica o brazdă cte pămînt mai mare şi deci dădea un randament.
superior.:_i
încă

1

I. H.

Crişan,

la geto-daci),

Un depozit de unelte descoperite la Lechinţa de Mureş

(Plugul.

m SCJV, XI, 1960, p. 290-299.

SCJV, II, 1951, p. 200, fig. 21; R. Vulpe, La civilisation dace a la lumiere des
fouilles de Poiana, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 147--49, fig. 3/1-2; I. H. Crişan, op. cit.;.
I. Glodariu, Depozitul de unelte agricole de la Dedrad în SCIV, XVII, 1966, p. 19-30.
:i I. H. Crişan, op. cit., p. 298; I. Glodariu, op. cit .. Cercetătorii care au urmărit
0

evoluţia

plugului antic, în general, toţi sînt de părere că el se compunea din trei
sau patru părţi de bază, fiind înzestrat cu un cuţit lung şi brăzdar din fier de
formă triunghiulară. (DA, tom. I, part. 1, Paris, 1877, p. 353-356; H. Behlen, Der·
1-'flug und das Pflilgen bei den Romern und Mitteleuropa in vorgeschichtlicher
Zeit, Dillenburg, 1904; RE, XIX, 1461-1471; J. Dechelette, Manuel d'Archeologie pre-historique, celtique et gallo-romaine, II, 3, Paris, 1914, p. 1386-1390).
brăzdarul de plug antic roman s-au desprins şi au persistat două mari tipuri
brăzdare: provincial roman şi celtic (J. Dechelette, ibidem; L. Schmidt, Antike

Din
de

und mittelalterliche Pflugscharen in Osterreich, in ArchAustr., 19/20, 1965, p. 227-

238). După informaţiile de pînă acum, pe teritoriul ţării noastre brăzdarul de plug
de tip celtic este foarte rar întîlnit. (I. H. Crişan, op. cit., p. 291, V. Pârvan, Getica,..
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După încetarea stăpînirii imperiului roman în Dacia, pe teritoriul fostei
provincii, populaţia daco-romană îşi continuă existenţa în cadrul obştilor
ţărăneşti, formă social-economică de existenţă a populaţiei autohtone în
perioada prefeudală. Cultura pămîntului se făcea în cadrul obştei, cu
unelte de un randament satisfăcător".
Cu toate acestea, datorită împrejurărilor istorice, în perioada wefeudală tehnica agricolă în general, dar mai ales tehnica confecţionării uneltelor agricole mregistrează momente de stagnare. Cultura pămîntului
este stînjenită de nenumăratele atacuri ale popoarelor migratoare, fără a
fi întreruptă.
Cu privire la tehnica agricolă în prefeudalism ni s-au păstrat unele
date. 1Vlărturiile scrise din această perioadă atestă, indirect, folosirea
unor unelte agricole destul de dezvoltate, între care şi plugul.
Mai concludente sînt dovezile arheologice privitoare la aratul pămîn
tului cu plugul, în sec. III-IX. Descoperirile arheologice au scos la suprafaţă părţile de fier ale plugului folosit în această perioadă, şi mai ales
brăzdare de plug din fier. Un asemenea brăzdar, de formă triunghiulară~
păstrat în Muzeul de istorie din Iaşi, datînd din sec. III-IV, a fost gă
sit în timpul săpăturilor de la Cucuteni. Tot acolo se păstrează un alt
brăzdar, de formă neprecizabilă datorită unei deteriorări, descoperit la
Buţuluc în Moldova, datînd din sec. IV-VI5. In cimitirul dela Bratei
(r. ~V1ediaş), aparţinînd populaţiei autohtone, s-a descoperit într-un morBucureşti, 1926, p. 782, pl. XXXVI, fig.
însă este bine cunoscut la noi

1). Brăzdarul de plug de tip provincial
din descoperirile arheologice (V. Pârvan,
op. cit., p. 494-495, fig. 339; SCJV, IV, 195'3, p. 257, fig. 20). El era de o
formă triunghiulară, cu marginile îndoite în formă de manşon, simetric, arătînd că
şi construcţia cadrului plugului era cea simetrică (fig. 1). Acest plug simetric, cu
brăzdar triunghiular, a avut o răspîndire mare în părţile muntoase limitrofe Mării
Mediterane (l<'r. Nopcsa, Zur Genese der primitiven Pflugtypen, în Zf Ethn, 1919,
p. 234-242; M. E. Sergiejenko, ltaliski plug, în Vizantijski Vremennik, 9, 1956,
p. 117-127).
La mijlocul mileniului I e.n., el este folosit de către slavi, în sudul Ucrainei şi
la nord de Marea Neagră (P. N. Tretjakow, Die Landwirtschaft und das Gewerke,
in Geschichte der Kultur der alten Rus, Berlin, 1959, vol. I, p. 36-66; B. Bratanic, Nekoliko napomena o tehnickoi konstrukcij starog slavenskog pluga, în Ethnografia Polska, III, 1960, p. 78-120.) El n-a lipsit nici din părţile muntoase ale
Europei centrale, unde l-au folosit popoarele germanice, pretutindeni fiind apreciat
ca un instrument excelent pentru lucrarea pămîntului pietros din regiunile deluroase, care prezenta dificultăţi şi cerea folosirea unei unelte mai rezistente (H. Behlen, ibidem; H. Koren, Pflug und Arl, Salzburg, 1950. Vezi pentru aceste probleme
şi materialele Congresului internaţional ţinut la Copenhaga în 1954, în vederea
alcătuirii unui atlas privitor la plugurile folosite în antichitate şi evul mediu).
Plugul simetric cu brăzdar triunghiular a fost întrebuinţat şi în perioada de
la retragerea romană pînă la constituirea primelor formaţiuni politice din feudalismul timpuriu pe teritoriul ţării noastre.
1
P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orîn• P.
duirea feudală, Bucureşti, 1964, p. 21-27.
5
Piesele se păstrează în Muzeul de istorie din Iaşi. Vezi şi M. Petrescu-Dîmboviţa et Al. Andronic, Le musee d'histoire de la Moldavie, în RevRHist., 1965,
nr. 1, p. 112.

roman
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mînt un fier de plug care se datează în sec. V 6 • Un fier de plug de tip
roman s-a găsit apoi la nord de bazilica de la Garvăn-Dinogetia, în ruinele unei clădiri care datează din sec. IV-VI. 7
Piesele găsite pînă acum din perioada prefeudală în cursul săpăturilor
arheologice fac dovada. pe de altă parte, atît prin nivelul ,prelucrării lor
cit şi prin numărul descoperirilor, a unui regres nu numai în privinţa
agriculturii, dar şi a extracţiei şi metalurgiei fierului, în sec IV-IX .

•
In epoca

feudală agricultura a constituit, fără îndoială, ocupaţia de
a poporului român. Practicată în zonele de cîmpie, ea s-a extins
în regiunile deluroase subcarpatice, practicarea ei în regiuni de altitudine completîndu-se în mod firesc cu păstoritul. De aceea, între uneltele agricole rămase din epoca feudală, un loc central îl ocupă plugul,
ţinut la loc de cinste în gospodăria ţărănească. De el se leagă o întreagă
producţie folclorică, el constituie obiectul a numeroase reprezentări artistice de-a lungul întregii epoci feudale.
Puţin dezbătută pînă în prezent, problema evoluţiei plugului în ţările
române în epoca feudală ridică în momentul de faţă o serie de probleme
ce trebuie lămurite. Cercetările de pînă acum, istorice, etnografice, lingvis1ice etc., cu toate că au adus în discuţie material informativ, n-au rezolvat tocmai problemele fundamentale în legătură cu unealta de bază a
agriculturii. Dificultăţile studierii acestei unelte mai proveneau pînă astăzi şi din faptul că nu s-au strîns la un loc datele pe care le puteau furniza diferitele categorii de izvoare, cu toate greutăţile pe care o asemenea
încercare le-ar fi întimpinat.
In studiul de faţă încercăm prelucrarea celor mai importante date privitoare la evoluţia plugului în evul mediu la noi, date fie de natură
documentară, arheologică,
etnografică sau lingvistică, fie de altă natură, cum ar fi cele iconografice, neglijate de către cercetătc.rii de pînă
acum.
bază
pînă

I:::t'uarele documentare atestă existenţa plugului cu părţi de fier şi utiliza:·ea lui
in agricultura noastră, sau menţionează termenii de „plug", ,,aratrum", ca măsuri
de suprafaţă. Alteori, cultura pămîntului cu plugul e menţionată indirect. Aceste
informaţii însă nu dau detalii pri\·itoare la construcţia, forma sau tehnica de utilizare a plugului. Astfel, în 1181 sînt amintite între predillc primite atunci de mă
năstirea de lîngă Someş (?) 33 de gospodării de slugi, cnrc au „12 pluguri, îO de cai,
100 de vite, 200 de porci" 11 •
6 E. Zahada, Sondajele de la Bratei, în Materiale, VIII, 1962, p. 626, fig. 7/3;
I. Nestor, Arheologia perioadei de trecere la feudalis-:n, în Studii, an. XV (1962),
nr. 6, p. 1432.
7
SC/V, VI, 1953, p. 257 şi fig. 20.
8 Documente, C. Trans., veac. XI-XIII, p. 6-8, text latin la Szentpetery, Az
Arpcid-hcizi kircilyok okleveleinek kritikai jegyzeke, I, p. 44. (,,ln hiis omnibus supra.dictis prediis sunt XXXIII mansiones servorum, duodecim aratra, septuaginta equi,
-ccntum pecora, CC porci cum pastore nomine Pud, CCC oves").
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Un alt izvor este şi registrul judecăţilor purtate în faţa capitlului de la Oradea, în care e consemnată, în anul 1208, măsura de suprafaţă „jumătate de plug"
(,,fiul lui Opşa are dreptul în pămîntul acela la un funicul de o jumătate de plug") 9 •
în acelasi registru, la 1221, oamenii cetăţii Sătmar, din satul Voda (aproape de
Carei, astăzi dispărut), învinuiesc pe cineva care e judecat atunci, că a cuprins „o
bucată de pămînt de şapte pluguri şi a alipit-o la pămîntul său de cincisprezece
pluguri" 10• Tot atunci, Mog din satul Păcureni (Poca, r. Tg. Mureş) şi alţi iobagi ai
cetăţii Cluj merg în faţa capitlului din Oradea, ,,văzînd că o parte de două pluguri
din suszisul pămînt al cetăţii a fost luată pe nedrept de nişte străini". 11
Termenul de „aratrum" folosit în aceste documente are accepţiunea de unitate
de suprafaţă, determinabilă pe teren, determinată de întinderea de pămînt ce se
putea ara cu un plug într-o unitate de timp. Concluziile ce se pot trage de aici
privesc randamentul uneltei, el putînd fi în acest caz cu aproximaţie stabilit;
datele privitoare la unealta propriu-zisă însă lipsesc din aceste documente scrise.
în acelaşi timp, izvoarele fac mărturie despre o întinsă cultură a pămîntului pe
care se cultivă cereale, ceea ce presupune utilizarea unui plug destul de evoluat. Rogerius, în ,,Carmen miserabile", vorbeşte de secerişul cerealelor, muncă
la care au fost puşi locuitorii din părţile Transilvaniei de către tătari în 1241 12•
în diploma dată Cavalerilor ioaniţi la 1247, sînt atestate „morile dintre hotarele
teritoriilor amintite" 13, în sudul Carpaţilor meridionali, dovadă şi ele a folosirii
unor unelte agricole dezvoltate pentru o cultură de asemenea proporţii a pămîn
tului, unelte despre care însă nu se face menţiune. Din secolul următor (al XIV-lea)
despre uneltele şi tehnica agricolă nu avem, iarăşi, decît foarte puţine informaţii
scrise, ele rezumîndu-se la constatarea că anumite semne de hotar „au fost stricate
cu plugul" (aşa la 1315), că s-a făcut arătură cu plugul, sau vorbind despre terenurile de arătură 1 "'. Un singur document din cele cunoscute pînă acum, de pînă
la sfîrşitul secolului al XIV-iea, dă unele date privind părţile plugului. Magistrul
Teuteus se plînge de abuzurile fostului palatin Emeric şi ale voievodului Transilvaniei Ştefan, ai căror oameni au luat cîteva perechi de boi şi „fiare de plug"_ i.;
ceea ce confirmă existenţa şi răspîndirea în sec. al XIV-iea în agricultura Transilvaniei a plugului cu părţi de fier (probabil brăzdar şi fier lung).
Despre cultivarea cerealelor - care fără plug nu este posibilă, - se vorbeşte
şi în cel mai vechi act intern al Ţării Româneşti. Vladislav I, în privilegiul dat
mănăstirii Vodiţa, din octombrie 1374, dăruieşte acestei mănăstiri „găl:eţile de la
satul lui Costea". 16 Despre acelaşi lucru vorbesc şi actele referitoare la una dintre
cele mai vechi dări care se percepea de la ţărani, ilişul sau cîblăritul,- în natură.
Astfel, la 1385, Dan I dăruieşte mănăstirii Tismana grîul din judeţul Jaleşului:
„Patru sute de cîble în fiecare an si cine va fi cîblar să nu mai întrebe ... ci să-l
trimită" 1 i.

·

în secolul al XV-iea documentele atestă existenţa terenurilor de arătură, animalelor de jug folosite la arat şi chiar a aratului cu plugul, însă nu dau detalii
despre tipul, dimensiunile părţilor componente. Aşa de exemplu, în unul dintre
cele mai însemnate acte ale perioadei, a doua înţelegere dintre ţăranii răsculaţi
9

10
11
12

Ibidem, p. 42 (,,ius unius funiculi ad dimidium aratrum").
Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 140.
G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor, voi. V, Buc., 1935, p. 49 (,,Quo

facto cum essent tempora messium, fruges unanimiter collegerunt, et eas ac stramina, et fenum et alia ad horrea congregabant").
13
11

Documente, C. Trans., veac. XI-XIII, p. 329-333.
Ibidem, doc. nr. 234; E. Lazea, Agricultura în Transilvania în sec. XIV, în
Studii, XVII, 1964, nr. 2, p. 271.
15
Codex diplomaticus comitum Zichy, voi. III, p. 622-623, 624 (1376, IV, 9 şi
1376, IV, 29); E. Lazea, op. cit.
:~ Documente, B. Ţara Românească, XVI, voi. I, p. 27.
Ibidem, p. 39.
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(la Bobîlna) şi nobili încheiată la Apatiu în 6 octombrie 1437, în partea unde se
stabilesc îndatoririle iobagilor, este pomenită doar unitatea de un „plug întreg"
sau o „jumătate de plug" precum şi boii sau caii de jug. 11!
După cercetările de pînă acum, primul izvor scris în care sînt amintite unele
părţi ale plugului este Glosarul de la Bistriţa. în el sînt date unele detalii despre
brăzdarul şi fierul lung, coarnele plugului şi despre alte noţiuni în legătură cu
aratul. Apariţia unor termeni consacraţi în legătură cu părţile plugului şi cu aratul, în primele documente cu caracter lingvistic, ne dovedeşte folosirea şi răspîndi
rea largă în agricultura ţării a plugului perfecţionat, cu brăzdar şi cu cuţit lung
de fier, cu mult înainte de secolul al XV-lea, de cînd este datat glosarul de la
Bistriţa 1 ~.

uneltele agricole încep să ia caracte!· de marfă în Moldova şi Ţara
în secolul al XIV-iea. În timpul domniilor lui Vladislav în Ţara
Românească şi Alexandru cel Bun în Moldova, cele două ţări româneşti importau,
printre altele, brăzdare de plug din fier:!1 1• în alte documente de la începutul secolului al XV-lea se solicită cit mai mult fier (desigur şi unelte de fier gata făcute)
din Transilvania 21. Din Sibiu, micii negustori duc în Ţara Românească în mod frec,·ent unelte agricoJeZ!_ în registrele de vigesimă şi tricesimă ale Sibiului, din anul
1500, alături de coase (în valoare de 7.450 dinari), sape, securi, figurează şi fiare
de plug (t·omeres), unelte agricole care urmau drumul spre Ţara Românească 23 •
Fiarele de plug sînt aduse în Ţara Românească intre 30 iunie şi 7 iulie 1500, desigur în vederea arăturilor de toamnăv.. Din locurile de producere deci negustorii
,·ind ţăranilor fiarele de plug, aşa cum făcea, printre alţii, un negustor din Cluj
pe la 1565. Din registrul acestuia, aflat la Arhivele Statului Cluj, intitulat Debitores
matris meae, collecta armo 1565, reiese că el vindea şi fiare de plug.2.:i
Textele maramureşene, cele dintîi texte de limbă română, nu cunosc, din pă
cate, în terminologia agrară, cuvîntul „plug". Numai în Codicele voroneţean plugarul e numit „lucrătoriul"; sînt prezenţi alţi termeni agricoli, ca a „sămăna" (în
Psaltirea scheiană), hrana locuitorilor însă fiind prin excelenţă „grîul"w.
Pentru secolele XVI-XVII, izvoarele scrise dau tot mai multe date referitoare
la uneltele agricole, do,·edind răspîndirea pe o arie mai largă a cultivării pămîn
tului cu plugul. Pămînturile arabile, animalele de jug, instrumentele de lucru sînt
atestate într-un număr însemnat de documente, în ele găsindu-se chiar date mai
amănunţite asupra plugului. Datorită importanţei sale, această unealtă agricolă
este trecută cu mare grijă în inventarele gospodăriei ţărăneşti, întocmite cu diferite ocazii (decese, ,·inzări, moşteniri etc.). Alături de plug, în aceste inventare,
Griul

şi

Românească încă

18 Şt.

Pascu, Bobîlna, ed. li, Buc., 1963, p. 174-175.
în glosar, la cuvintul vomer (fierul lat, brăzdar), se află dată traducerea în
lb. maghiară: lemez vas. Termenul culter (fierul lung, cuţitul), este tradus chorozlouas, adică csoroszlya i·as, cuvînt folosit şi de populaţia românească din unele
părţi ale Transil\'aniei
(ciorozglan). Cu privire la acest glosar vezi Finaly H.,
A beszt~rcei sz6szedet latin-magyar nyelvemlek a XV szcizadb6l, Budapesta, 1892,
ii,

p. 31.
:!O

E.

Fischer,

Die

Kulturarbeit

des

Deutschtums in

Rumănien,

Sibiu, 1911,

p. 176-177.
21 V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească
Moldova (sec. XIV-XVII), Buc., 1957, p. 28-36.
22 R. Manolescu, Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Sibiul la începutul
veacului al XV 1-lea, în Anal. Univ. ,,C. I. Parhon" Bucureşti, Seria Şt. Soc., Istorie,
1956, nr. 5, p. 233.
23 Ibidem, Quellen zur Geschichte Siebenbilrgens aus Săchsischen Archiven. I.
Rechnungen aus der Archiv der Stadt Hermannstadt, Sibiu, 1880, p. 288-294.
· 2~ Quellen, p. 290; R. Manolescu, op. cit.
25
S. Golde~herg, Clujul în sec. XVI, 1958, p. 69.
2
r, P. P. Panaitescu, lnceputurile scrisului în limba româna, m SMJM, voi. IV,
p. 128; Idem, lnceputurile şi biruinţa scrisului în limba română, Buc., 1965, p. 73.
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se găseşte căruţa şi alte unelte agricole. Astfel, în 8 aprilie 1557, între lucrurile
de preţ date boierului Cîndea, alături de cai şi haine de preţ este înregistrat şi „un
plug cu fier" 2i.
Din secolul al XVII-lea cunoaştem şi mai multe documente de această natură.
într-un inventar din 4 aprilie 1675, pe lingă alte unelte agricole din fier, mai sînt
trecute multe brăzdare, fiare lungi, sînt menţionate pluguri cu rotile, în două cazuri fiind specificat chiar tipul plugului2ll.
Alte documente de la începutul secolului al XVIII-iea dau informaţii asupra
€xistenţei în gospodăriile ţărăneşti sau nobiliare a două tipuri de pluguri, care
aproape în toate cazurile sînt amintite împreună cu rotila, fiind menţionate şi alte
părţi componente ale uneltei ca grindeiul, cormanul, fiarele:?'.'. Tot în acest secol
apar şi manuale, cărţi, diferite tipărituri care vizează introducerea metodelor şi
perfecţionarea uneltelor agricole în cultura pămîntului. în 1770-71, la îndemnul
Societăţii agricole (Societas Agriculturae) din Sibiu îşi scrie lucrarea, special consacrată culturii pămîntului, I. Fridvaldszky, descriind şi tipurile de pluguri folosite
în agricultura Transilvaniei, furnizînd date comparative şi pentru secolele pre-cedente:m_ Ceva mai tîrziu, în 1806, se tipărea la Buda lucrarea atribuită lui Gh. Şin
cai, Povăţuire cătră economia de cîmp, şi ea un preţios manual de agricultură.: 11
Arheologia feudală fiind la noi încă tînără, nu poate furniza deocamdată date
precise şi ample referitoare la problema în discuţie. Cîteva descoperiri arheologice au scos totuşi la iveală un material preţios, la care se poate apela. Astfel,
un brăzdar de plug din fier, încadrat în rîndul celor de tip meridional (înălţime
·0,26, lătime 0,18 m) databil în sec. X-XI, a fost găsit la Capidava:1~. Din aceeaşi
perioadă, dacă nu mai devreme, se datează si fragmentul de cuţit de plug din
fier, găsit în incinta I-a a cetăţii din Dăbîca (r. Gherla), în timpul campaniei de
:săpături din 1955:J:i_ Plugul pe care se găsea montat acest cuţit dădea un randament
apreciabil şi trasa brazde destul de adînci, deoarece cuţitul reconstituit poate
atinge o lungime de 0.45 m. Printre piesele aparţinînd depozitului descoperit între
satele Şelimbăr şi Bungard, lîngă Sibiu, datat cu probabilitate la mijlocul sec. al
XIII-lea, se află şi două fiare lungi de plug.:v. Ele sînt produse - împreună cu alte
obiecte de fier - ale atelierului de fierărie existent în unul din cele două sate
şi îngropat probabil odată cu invazia tătarilor din 1241. Asemenea ateliere ale fierarilor în satele din Transilvania trebuiau să făurească fiarele plugurilor pentru
aratul ogoarelor şi alte unelte agricole cerute de nevoile culturii pămîntului. Acest
fapt a ridicat fierăria la rangul de cel mai important meşteşug sătesc în această
perioadă:1.·,. Tot în sec. XIII se datează 2 fiare de plug descoperit la Bîtca Doamnei
(Piatra Neamţflli.
n Documente, B., Ţara Românească, XVI, vol. III, p. 55.
Inventarul bunurilor găsite la Mihail Makkai în casa lui din Dej, în 4 aprilie
1675, în Arhiva istorică a filialei Acad. Republicii Socialiste România din Cluj,
28

-col. Borbely Samuel.

w Inventarul bunurilor găsite la Toldalagi I. şi Inczedi S. din Corunca, 5-6 ian.
1724, fond. fam. Toldalagi, fasc. 29, nr. 12, şi Inventarul bunurilor lui Petky D. din
Aruncuta (comit. Cluj), 17 nov. 1728, fond. fam. Kornis, fasc. 73, ambele inventare

în Arh. ist. a Acad. Republicii Socialiste România fil. Cluj.
:m Csetri E., Engel K., Prima lucrare despre agricultura din Transilvania (Dissertatio de agris fimandis et arandis ... de Fridvalszky), (în manuscris).
31 Gh. Şincai, Povăţuire cătră economia de cîmp, Buda, 1806, 223+15 p.
32
Gr. Florescu, R. Florescu şi P. Diaconu, Capidava, I, Buc., 1958, p. 233-234 si
JstRom., vol. II, p. 21.
·
33
Piesa se găseşte în Muzeul de istorie din Cluj.
3
" Şt. Pascu, Meşteşugurile în Transilvania pînă în sec. XVI, Buc., 1954, p. 24:25, şi fig. 2; K. Horedt, Eine sachsische Schmiede des 13. Jahrhunderts, în EmlKel.,
1957, p. 337, nr. 42, 45 şi fig. 4/42, 5/45.
35
Şt. Pascu, Meşteşugurile ... , p. 14-31.
36
Piesele se găsesc în Muzeul de istorie din Piatra Neamţ.
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fiarele de plug scoase între 1895-1904 de

K. A. Romstorfer de pe platoul din faţa cetăţ!i de la Suceava (păstrate în Muzeul

din Suceava), produse ale meşteşugarilor fierarP'.
Existenţa acestui meşteşug şi a meşterilor fierari este menţionată de cele dintîi
documente cunoscute din Transilvania. Astfel într-un act de danie din anul 116!?
pentru mănăstirea Sîniob (r. Oradea), se pomenesc alături de gospodăriile ţără
neşti şi casele meşteşugarilor, din zece asemenea case două fiind de fierari. 38
Fierăria e meseria care s-a rupt cel mai mult de agricultură, fiind o muncă
nu numai complexă, dar şi foarte necesară, care oferea de lucru meşteşugarului
fierar în tot timpul anului39. Locul de frunte pe care îl ocupau fierarii în viaţa
satelor în sec. XIII-XIV este menţionat de mai multe documente. Cu prilejul
împăcării din anul 1380 între satele Vurpăr şi Vereşmort (r. Sibiu), este pomenii
numele fierarului Gheorghe din Noul-Săsesc (r. Sighişoara), care ar fi intervenii
pentru restabilirea înţelegerii între cele două sate. 40 Un alt fierar, Martin din Lita
(r. Turda), reprezintă satul alături de jude şi alţi fruntaşi, într-un proces cu Deseu,
maltratat de locuitorii din Lita0 .
Prelucrarea fierului, confecţionarea diferitelor unelte era o îndeletnicire nu numai a meşterilor săteşti. Din privilegiul regelui Andrei al III-lea din anul 1291 dat
oaspeţilor din Rimetea (r. Turda) cunoaştem existenţa lucrătorilor de la minele de
fier (cultores ferri fodinari), dar şi a meşteşugarilor care prelucrau minereul extras. Aici în 1291 lucrau şi fierarii (ferri fabri), turnătorii de fier (ferri fusores), şi
alţi lucrători (laboresJ" 2 , deci meşteşugari care făureau cele mai importante piese
din fier cerute de agricultorul vremii: brăzdarul de plug, fierul lung, piese prezente
de altfel şi în sigiliul localităţii" 3 • Din păcate, pînă în prezent nici Rimetea şi nici
alte centre de prelucrare a fierului n-au fost cercetate arheologic, cu toate că
efectuarea unor săpături pe locul fostelor bute şi ateliere identificabile pe teren pe
baza documentelor existente ar promite rezultate.
Confecţionarea uneltelor agricole se făcea aproape în toate localităţile de extracţie a minereului de fier (Hunedoara etc.), dar şi în oraşe. Fierarii clujeni confecţionau în sec. XVI, dintre uneltele agricole, fiare de plug (cuţite lungi, cu spatele curbat şi plăsea masivă în întregime din fier, apoi brăzdare late, cormane)
ele fiind confecţionate şi la comandă""· Din locurile de producere negustorii vină
apoi ţăranilor aceste unelte agricole.
Pentru cunoaşterea mai detaliată a tipurilor de pluguri folosite în ţara noastră
trebuie cercetate plugurile păstrate în diferite muzee din ţară. Cele mai multe
din ele însă sînt de dată mai recentă (sec. XVIII-XIX) şi nu pot da decît analogii pentru tipul şi construcţia plugului din secolele anterioare. Este necesară df'
asemenea şi alcătuirea unui catalog, cu toate datele, al tuturor plugurilor (şi uneltelor agricole), aflate în muzeele de la noi, catalog care se poate face numai prin·
tr-un efort colectiv.
Autorii prezentului studiu, cu toate greutăţile întîlnite, au încercat să aducă şi
material de muzeu, îndreptîndu-şi atenţia mai ales asupra aceluia unde nu există
K. A. Romstorfer, Cetatea Sucevii. Descrisă pe temeiul propriilor cercetări
publ. în trad. de Al. Lepădatu, Buc., 1913, p. 84.
:li' Documente, C. Trarzs., veac. XI-XIII, vol. I, p. 5; Şt. Pascu, Meşteşugurile . .•
p. 22-23.
:m Şt. Pascu, Meşteşugurile ... p. 24.
0
'•
Zimmermann, Werner, Miiller, Urkundenbuch, vol. II, p. 521-530; Şt. Paşcu.
Meşteşugurile .. . , p. 29.
H Code.1: diplomaticus patrius, VII, p.
320-321; Şt. Pascu, Meşteşugurile ...•
p. 30.
2
'•
Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, I, p. 182-4.
t,:J Zsak6 Gyula, Egy XVIII. szazadi toroczkoi napl6, în ErdMuz, 1944, nr. 1-4.
p. 157.
,,.,. S. Goldenberg, op. cit., p. 69, 273. Vezi şi Szabo Gy., A falusi kovacs a XVXVI. szazadban (Fierarul sătesc în sec. XV-XVI), în FolArch, VI, 1954.
·17

făcute între anii 1895 şi 1904,
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prezentîndu-se piesele considerate ca cele mai im-

portante.
· se gaseşte
•
• M uzeu 1 d e 1s
· t orie
· Cl UJ,· anun
· t't
·
d a t·a
Un brăzdar simetric
m
1 prima
de K. Kos 45 , care consideră că acest brăzdar ar fi provenit de pe domeniile principelui Mihail Apaffy. în registrul de intrare al obiectelor de muzeu, la 7 iulie
1899, brăzdarul e amintit împreună cu un otic, atribuit tot lui Apaffy (sub nr. inv ..
I. 293-297). Obiectele au fost donate Muzeului de oraşul Dumbrăveni.
Altă piesă, precis databilă, este şi un fier lung de plug, aflat tot în Muzeul
din Cluj, care are încrustat în partea superioară anul 1735"';.
Pe lingă piesele separate cunoaştem şi pluguri întregi. Unul dintre aceste pluguri este asimetric, de dimensiuni apreciabile, aflat în Muzeul etnografic al Transilvaniei (publicat în 1958 de K6s"î). Datarea lui este posibilă datorită fierului
lung ce poartă cifra 1790 şi brăzdarului datat din 1800, deci în orice caz înainte
de 1800. Piesele lucrătoare, confecţionate din fier, puteau fi folosite mai multe la
acelaşi plug, fiind schimbate după deteriorare. Un plug tot de dimensiuni mari,
,,plug al satului", se găseşte în Muzeul din Sighişoara, făcînd parte însă din categoria plugurilor simetrice. Datarea lui se poate face cu ajutorul grindeiului p('
care se află incrustat anul 1846, piesa fiind probabil cu mult anterioară acestei
date." 8
Alte pluguri expuse în muzeele din ţară pot fi datate cu ajutorul altor piese
sau al ansamblurilor gospodăreşti de care aparţin. De exemplu două pluguri simetrice aflate în Muzeul satului din Bucureşti, expuse la casa şi gospodăria din
Şanţ (r. Năsăud), sau la gospodăria din Ieud (r. Vişeu) s-ar putea data la sfîrşitul sec. XIX, cu ajutorul ansamblului gospodăresc din care fac parte."n
După cum s-a văzut, izvoarele arhivistice, arheologice şi piesele de muzeu sînt
foarte preţioase pentru cunoaşterea uneltelor agricole utilizate în epoca feudală.
Aceste informaţii însă nu dau lămuriri amănunţite asupra plugului, mai ales
pentru primele secole ale feudalismului. Izvoarele arhivistice, cu toate că se gă
sesc pentru întreaga perioadă feudală, sînt zgîrcite în a da date amănunţ.ite, care
în parte pot fi întregite de către arheologie. Obiectele muzeale, pe de altă parte,
sînţ de dată mai recentă şi nu pot umple acest gol în cunoaşterea uneltei. Pentru
studiul plugului întrebuinţat în agricultura perioadei cuprinse între secolele XVXVIII, trebuie cercetate, din punctul de vedere al evoluţiei plugului, izvoarele iconografice, o categorie de izvoare neglijată de cercetătorii de pînă acum ai pro~
blemei, cu toate că ele întregesc celelalte informaţii.
Reprezentările iconografice ale plugurilor sînt de cele mai felurite categorii.
Plugul e prezent în pictura murală din bisericile de lemn din Maramureş, în cel<!
din nordul Moldovei, Bucovinei cit si în Muntenia, cu deosebire în scenele care
înfăţişează „muncile iadului". Meşterif zugravi ai acestor biserici lucrau după scene'
tip în tratarea tematicii religioase, însă individualizau după modele vii; la executarea plugului şi a altor unelte agricole le aveau în vedere pe cele folosite în
epoca respectivă şi în regiunea de unde proveneau ei sau unde pictau. Aceste picturi murale datează din secolele XVI-XVIII, unele dintre ele fiind atunci repictate.
Reprezentări de pluguri mari găsim pe blazoane nobiliare şi diferite steme, păstrate
din Transilvania. Odată cu înnobilarea oamenilor credincioşi regilor sau principilor,
se dădea şi un blazon ca semn al nobleţei, unele blazoane reprezentînd un plug
în timpul aratului. Plugul e găsit apoi ca motiv ornamental pe obiecte de uz casnic
din metal sau ceramică, lucrate în atelierele meşteşugăreşti.
" 5 Kos K., Az Erdelyi Nemzeti Muzeum neprajzi tcircinak faekei, Cluj, 1947,
p. 11, fig. 17.16.
46 Această piesă provine de la un „plug al satului" şi are cca. 8 kg. în prezent în
expoziţie, fără număr de inventar.
" 7 Kos K., ,,Plugul satului" din colecţiile Muzeului etnografic al Transilvaniei, în
AnMuzEtnTrans, 1957-1958, p. 295-302 .
.;s Sub numărul de inventar 424.
9
"
Plugul de la Şanţ sub nr. inv. III.A.343., iar cel de la Ieud fără nr. inv_
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Există apoi o altă categorie de izvoare care au ca motive decorative plugul şi
mai ales părţile lui de fier: lespezile de mormint. Transpunerea lor, cu toate greutăţile datorate tehnicii cioplirii, e de bună ţinută artistică. Uneori asemenea motive
împodobesc faţada caselor ţărăneşti. Uneltele agricole sint prezente şi pe peceţile
aplicate pe unele acte. Ele nu lipsesc nici din filigranele şi miniaturile cărţilor.
Alte mărturii bibliografice atestă decorarea ouălor de paşti cu asemenea reprezentări de fiare de plug. Deosebit de importante sînt gravurile şi stampele care înfiiţisează muncile agricole, cele mai multe redind scena aratului.
Diversitatea reprezentărilor artistice de plug este mărturia importanţei şi ariei
de răspindire întinse a acestei unelte în viaţa economică a ţărilor noastre, aceste
reprezentări fiind o preţioasă categorie de izvoare istorice pentru studiul evoluţiei
uneltelor si a tehnicii agricole în epoca feudală. O parte din aceste reprezentări
~tau la baza studiului de faţă.

•
Despre folosirea plugului simetric stau mărturie o serie de reprezentări icono~rafice cunoscute de la noi. Un plug uşor, de construcţie simetrică, este înfăţişat
de cea mai timpurie reprezentare de pluguri din Transilvania, din sec. XV (din
jurul anului 1460), păstrată pe o cheie de boltă a sanctuarului bisericii din DîrjiuOdorhei (fig. 3). Reprezentarea este cunoscută istoriografiei noastre, iar importanţa
ei pentru studiul uneltei subliniată de studii speciale''°. Plugul de pe această reprezentare face parte din categoria plugurilor simetrice construite din patru părţi
esenţiale, după regulile obişnuite. Talpa, grindeiul şi bîrsa sint de o construcţie
solidă, sugerînd rezistenţă considerabilă. Coarnele plugului au fost cioplite dintr-un
lemn bifurcat, aceasta fiind una din particularităţile plugului simE:•tric transilvă
nean. în reprezentare se obsen·ă clar brăzdarul, de dimensiuni nu prea mari,
precum şi fierul lung ieşit mult din partea de sus a grindeiului. Tot în partea de
sus a grindeiului se vede înfipt un mai de lemn care folosea probabil la bătutul
icurilor şi era fixat de grindei pentru a fi la îndemîna plugarului. Maiul, de
forma unui cui de lemn cu cap enorm, putea să servească şi la fixarea băţului
elastic care - trecînd pe lingă fierul lung şi ataşindu-se de bîrsă - folosea probabil la schimbarea poziţiei fierului lung.
Judecind după masivitatea şi construcţia grindeiului, plugul de la Dîrjiu aparţine categoriei plugurilor cu rotile. Un asemenea tip de plug este figurat şi pe
o reprezentare din secolul al XV-iea din Germania=>l. Comparînd plugul de la
Dîrjiu cu unul din sec. XV din Franţa (din reprezentarea de pe calendarul ilustrat
al fraţilor Limburgf;~. putem afirma că, prin construcţie, cel de la Dirjiu este
superior. Plugurile amintite, deşi au o construcţie mai primitivă decît cel de la
Dîrjiu, au în schimb reprezentate cormanul şi rotilele, fapt care permite atribuirea
acestor piese şi plugului de o construcţie atît de evoluată cum este cel de la
Dîrjiu, deşi ele nu sint figurate aici.
Din analiza reprezentării de la Dirjiu se pot trage interesante concluzii cu
privire la reglarea adîncimii mersului plugului. Pe capătul din faţă al grindeiului
se ,·ede un singur punct (gaură?) care ar putea fi indiciu pentru o parte de legătură intre grindei şi rotile, ceea ce ar dO\·edi că sistemul de reglare a adîncimii
arăturii nu depindea de lungimea porţiunii de grindei fixate la rotile, ci ea
se
făcea printr-un alt sistem. Pe reprezentare se vede clar că bîrsa intră în grindei,
iar grindeiul la rîndul lui intră în scobitura cîrmei. De aici rezultă că adîncimea
arăturii se regla prin ridicarea sau coborîrea grindeiului pe bîrsă, lucru posibil cu
r,o Domanovszky, Magyar Miivelodestortenet, II, p. 155; Orban B., Szekelyfold
leirdsa, I, p. 178-181; Kovacs Laszl6, A Neprajzi Muzeum magyar ekei, vol. 11,
p. 225, fig. 7; Şt. Pascu, Bobilna, ed. II, Bucureşti, 1963, p. 11 şi planşa Plug din
sec~ al XV-lea, între p. 32-33.
01
H. Th. Bossert, W. F. Storch, Das mittelalterliche Hausbuch, Leipzig, 1912,
pl. 28.
52 Die Monatsbilder der Brilder von Limburg, Berlin, 1962, p. 20-21.
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ajutorul icurilor de lemn la a căr or fixare
servea maiul de lemn. Acest sistem a fost sesizat de altfel, şi de H. Koren şi K. Rhamm
în Stiria si Carintia53 , iar Obreski a observat
acelaşi sistem la plugurile simetrice din Bal•
cani 54 . Rezultatul procedeului semnalat mai
sus este desfiinţarea paralelismului dintre
grindei şi talpă, adîncimea arăturii depinzînd
de mărimea unghiului care ia naştere între
talpă şi grindei, după reglare. Aceste particularităţi ale plugului de la Dîrjiu au fost observate şi de M. Belenyesy55•
În reprezentarea de la Dîrjiu însă lipseşte una din principalele piese ale tipului de
plug evoluat, anume cormanul. Belenyesy susţine că acest lucru ar pleda pentru interpreFig. 3. R eprezentarea de plug de pe
tarea uneltei de la Dîrjiu ca un fel de rariţă
cheia de boltă a bisericii din Dîrjiu(Arl). De aici se ajunge la concluzia că tipul
Odorhei, din jurul anu lui 1460
de plug folosit în Transilvania în sec. al
XV-lea fiind lipsit de corman, ar fi fost de
tipul rariţei (de tipul Arl-ului din Carintia şi Stiria), folosită numai după ce
solul era scurmat de o unealtă înzestrată numai cu un fier lung de tipul Rissului, folosit în Carintia, Stiria, Suedia etc. 56 • În afară de acestea, în studiul amintit,
concluziile cu privire la reprezentarea de plug în discuţie devin şi mai in~cceptabile
datorită faptului că ele sînt susţinute pe baza unei citiri eronate a unui pasaj dintr-un document în care nici nu se vorbeşte despre un instrument de arat57•
Plugul de pe reprezentarea de la Dîrjiu aparţine mai degrabă tipului de plug
s imetric cu patru părţi componente. Grindeiul scurt şi drept atrage atenţia asupra
unui plug cu rotile, dar rotilele lipsesc din reprezentare. Plugul are un fier lung
:ş i un brăzdar; fierul lung este îndoit spre înainte, fapt caracteristic ·plugurilor cu
corman schimbător. Alungirea şi arcuirea înainte a cuţitului lung permitea o mai
mare pendulare a acestuia. Nu este deci probabil ca înainte de folosirea unui ase•
menea plug, cu un puternic fier lung a cărui poziţie poate fi schimbată, - deci
care avea un randament considerabil - pămîntul să fi fost scurmat de un alt
instrument prevăzut la rîndul lui numai cu un fier lung de tipul Riss-ului. Ni se
pare mai plauzibil ca meşterul lapicid să fi omis reprezentarea cormanului, reducînd întreaga reprezentare la figurarea uneltei tip. Reprezentarea cormanului ar
fi ridicat dificultăţi şi în redarea plugului în piatră, ar fi redus din claritatea
53 H. Koren, op. cit., p. 40-41, fig. 15, 16; Rhamm, Ethnographische Beitrage zur
germanisch-:slawischen Altertumskunde, Braunschweig, 1908, II. I, p. 987, t. 2, fig. 6,
(cf. Belenyesy M ., Talajmegmunkci.lci.s Szolnok-Doboka, Kolozs, Torda es Als6-Feher
megyekben a XV . sz.-ban, în Ethn, 1957, nr. 4, p. 601-602.
54 J. Obreski, Rolnictvo wshodniej czesci polwyspu Balkanskiego, Lud. Slawianski,
I, 1929-1930, p. 10-14, 148-187 şi ilustraţiile.
55 Belenyesy M., Talajmegmunkci.lci.s ... , loc. cit.
5G Ibidem, p. 603-605.
57 Ibidem, p. 599, aici aducîndu-se drept argument registrul de quinquagesimă
din 1461, se vorbeşte despre aratul cu plugul. Transcriind obligaţiile din 9 sate,

autoarea studiului citat descifrează în felul următor textul : ,,Lydwa (Als6-Feher m.):
Siculorum, cum pertinentiis tenetur solvere oves per medium Ic et LXXXIII, pro dec imis fl. LV Ic, lo birca I, nonam plebano I, arare aratro I, f erro I". Citirea corectă a pasajului însă este următoarea: ,,Hydas Siculorum cum pertinentiis tenetur
solvere oves per medium I et LXXXIIII pro den. fl. LIII, lo birca 1 juvencam
plebano 1. Marcam argenti 1 fertonem 1" . Vezi si Z. Pîclişanu, Un reaistru al
quinquagesimei din 1461, în Fraţilor Al. şi I. I . Lapedatu, Buc., 1936, p. 596 (fotocopia după registru, p. 1).
21 - Acta Musei Napocensis
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operei. Un alt cercetător al
acestei reprezentări a rămas
ş~
el surprins de faptul
ca nu este figurat cormanul.
prevăzînd
că
întreaga construcţie a plugului şi mai ales
maiul de lemn fixat în grindei
ar face loc unor controverse58 •
Acceptînd că plugul de la
Dîrjiu avea un fier lung arcuit
înainte, schimbător, sîntem
siliţi să admitem implicit că
- deşi nu e reprezentat el avea şi un corman de asemenea schimbător, rezultînd
că avem de a face cu un plug
dezvoltat, compus din patru
părţi
constructive, cu fier
lung, bră zdar simetric şi corFig. 4. S tampa lui Houfn agel d e la sfîrşitul sec. a l
man schimbător, care perX I-lea reprezentînd cetatea Orăzii şi munci agricole.
mite nu numai scurmarea solului aşa cum face rariţa, ci
trasarea unei brazde net demarcate · pămîntul tăiat de fierul lung şi desprins de
sol d e către brăzdar este întors succesiv, brazdă peste brazdă, de către corman.
O asemenea pregătire a pămîntului arabil dovedeşte însă un relativ înalt nivel
al tehnici i agricole, încît randamentul acestui plug era la nivelul general al tehnicii agricole a epocii. Evident, acest fapt nu exclude cu des ăvîrşire folosirea rariţei în Transilvania în sec. al XV-lea. Trebuie specificat însă că pe reprezentările
artistice de pluguri din cele trei ţări româneşti, cormanul e relativ rar figurat,
din motive de claritate a desenului, sau din pricina dificultăţilor de redare pe care
le ridica materialul (piatră, lemn), aşa că de cele mai multe ori se face abstra cţie
de el. Lipsa figurării cormanului pe reprezentări persistă şi în secolele XVIIXVIII, cînd materialul arhivistic nu mai lasă nici o îndoială asupra existenţei şi
folosirii lui. Acest fapt poate fi amplu susţinut de materialul pe care îl prezentăm în continuare.
O reprezentare preţi oasă cu privire la munca cu plugul în Transilvania este
ş i gravura lui Houfnagel, datată la sfîrşitul sec. XVI, reprezentînd oraşul Oradea 5g
(fig. 4) . Dimensiunile reduse ale reprezentării şi lipsa unui exemplar original îngreunează stabilirea tipului de plug reprezentat. Analiza făcută poate stabili doar
că terenul de arat este neregulat, nu are forma obişnuită a parcelelor (patrată sau
dreptunghiulară), lotul indicînd că aratul se face de la dreapta spre stînga, cu
brazdele succesiv culcate una peste alta, deci nu prin înconjurarea lotului, ci prin
sistemul de dus-întors în aceeaşi linie, cum se şi ară de fapt cu un plug simetri~
cu corman schimbător . Tehnica de arat ar indica deci un plug simetric, în favoarea acestei interpretări pledînd şi faptul că instrumentul de arat din gravură
foloseşte ca forţă de tracţiune puterea a numai doi cai, fiind vorba de un plug
uşor, lesne de tras. în sfîrşit, putem observa prezenţa rotilei, fapt care subliniază
caracterul evoluat al instrumentului pe care îl reprezintă Houfnagel, un bun cunoscător al realităţilor din Transilvania.
Pentru cunoaşterea uneltelor de bază ale culturii pămîntului şi a părţilor lor
componente, preţioase sînt şi diplomele de înobilare sau de danie. Pe o diplomă de
68

Laszl6 Gy., Szekely faeke a XV. sz.-b6l, în Ethn., LXII, 1951, nr. 1-2, p. 157-

159; Belenyesy, Talajmegmunkcilcis ... , passim.
59

Magyar Miivelodestortenet, vol. 3, p. 223.
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emisă

la 2 febr . 1583 de

Ştefan Băthory.

_,,,.

înnobilare omisă la 2 februarie 1583 din cancelaria lui Stefan Bathory 60, se poate
vedea reprezentată pe blazonul acordat cu acest prilej , partea superioară a unui
plug (fig. 5).
Ilustrarea muncii cîmpului îşi găseşte o altă exemplificare pe blazonul diplomei
de înnobilare din 1608, dată unui mic nobil din Bihor6 \ din care se pot culege o
serie de date asupra unui instrument de arat complex, inclusiv asupra forţei de
tracţiune folosite (fig. 6). Plugul înfăţişat este asemănător celor descrise pînă aci,
adică de construcţie uşoară, simetrică, avînd grindeiul scurt, cu partea dinainte aşe
zată pe patul rotilei. Fierul lung are o uşoară îndoitură spre înainte, iar partea
de sus trece mult dincolo de partea de sus a grindei ului. Brăzdarul nu se vede,
plugul fiind reprezentat din stînga, în lucru, pătruns în pămînt. Coarnele sînt asemănătoare cu cele ale plugului de la Dîrjiu. În dreapta se vede şi partea superioară a cormanului, parte spre care se îndreaptă şi se răstoarnă brazdele unui
teren în pantă. Roţile rotilei, după observaţiile noastre, sînt de aceeaşi mărime.
Plugul este tras de o singură pereche de boi, plugarul are pe cap o căciulă, poartă
barbă, cojoc, iţari şi cizme. Întreaga reprezentare are un caracter autohton, fiind
o redare autentică a muncii cu plugul în părţile transilvănene.
Pentru cunoaşterea plugului simetric utilizat la noi, ne furnizează informaţii şi
alte reprezentări, unele dintre ele găsite pe sigiliile şi ştampilele aplicate unor documente, altele în pictura bisericilor, pe obiecte de uz casnic, biloguri, pietre de
mormînt etc.
Şt. Bathory către Szinnyei Mate, Niepolomice, 2 febr. 1583. Orig. în Arh. Ist. a
Acad. R. S. România, Fil. Cluj, Diplome. Diploma a fost publicată cu greşeli de
Koncz I., în Geneal6giai Fii.zetek, II, an. 1904, p. 28.
61 Orig. în Arh. Ist. a Acad. Republicii Socialiste România, Fil. Cluj, Diplome.
60

Gabriel Bathory către Kis Szaniszl6 şi Kis Balazs, datată în Alba Iulia, 29 iunie
1608. Pentru prima dată reprezentarea a fost reprodusă în IstRom, vol. III, p. 149,
fig. 29.
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Diplomă

de înnobilare cu blazon,
nobil din Bihor {1608).
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Fig. 7. Pecetea satului Dedrad, r. Reghin.

Reprezentarea unui plug de construcţie simetrică şi-a găsit locul ş1 m cîmpul
sigiliului satului Dedrad 62 (r. Reghin) (fig. 7). înfăţişarea uneltei este simplistă,
dînd numai esenţialul, ceea ce este important pentru tipul uneltei. Cadrul plugului
este compus din patru părţi - ca şi la alte pluguri sime trice. Caracteristică este
redarea coarnelor (dintr-un trunchi bifurcat) ş i forma triunghiulară a brăzdarului.
Grindeiul este scurt şi drept, iar bîrsa iese mult din partea de sus a grindeiului.
Fierul lung nu este reprezentat. După mărimea brăzdarului se poate presupune că
este înfăţişat un „plug al satului", folosit pentru trasarea ş anţurilor, deci cînd de
obicei se poate lipsi de fierul lung. Reprezentarea datează din 1641, dată grav ată
pe sigiliul ·în discuţie, şi reprezintă un plug simetric, dezvoltat, din sec. XVII,
folosit în părţile mureşene.
O însemnătate aparte o au reprezentările de plug de pe picturile murale din bisericile de la Dragomireşti, Poienile Glodului, Cuhea, toate în r. Vişeu.
Reprezentarea de plug din Dragomireşti datează din 1722 şi face parte dintr-o
pictură murală de pe pronaosul bisericii vechi de lemn, înfăţişînd „muncile iadului" (fig. 8) 63 . Plugul de aici este apropiat de cel de la Dîrjiu în ceea ce priveşte
tipul, proporţiile şi _ piesele care îl compun. Coarnele plugului sînt şi aici cioplite
dintr-un singur trunchi cu două ramuri. Grindeiul se prinde de coarne, iar bîrsa
62 Originalul pe un Atestat din 11 mai 1811, în Arh. Ist. a Acad. Republicii Socialiste România, fil. Cluj, fond. comit. Cluj, Acte necatalogate.
63 At. Popa, Biserici vechi de lemn româneşti din Ardeal, în ACMIT, 1930-31,
Cluj, 1932, p. 276; Idem, Biserici de lemn din Ardeal, ibidem 1932-38, vol. IV, Cluj,
1938, p. 127-154. Biserica de la Dragomireşti se află în momentul de faţă în Mu-

zeul satului din

Bucureşti.
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Fi g . 8. R eprezenta rea d e plug din biserica d e la Dragomir e şti , r.
işe u, 1722 .

Fig. 9. R eprezentarea de plug din biserica de la Poienile
Glodului, r, Vişeu, începutul sec. XVIII.

în gr indei. Curbura fierului poate fi bine observ ată . Atît fierul lung cît şi b îrsa se
prelungesc mult peste grindei, permiţînd schimbarea po z iţiei fierului lung. E clară
şi forma brăzdarului. Lungimea reală a părţii din faţă a grindeiului nu se poate
stabil i din cauză că este acoperită de braţul unui diavol.
Comparîndu-1 cu plugul de la Poienile Glodului 64 (fig. 9), se observă încă de la
prima vedere lungimea grindei ului a cestuia din urmă, el depăşind spatele figurii
diavolului. Plugul de la Poienile Glodului, d up ă mărturia figurii, aparţine tipului
de plug cu grindei curbat, fapt care poate indica l e gături cu regiunile sud ş i sud-est
europene65 . Avant ajul grindeiului curbat constă în aceea că se aşează mai bine p e
pat ul rotilei, proporţionînd forţa de tracţiune cu greutatea plugului şi facilitînd
6" Biserici de lemn din Maramureş, în BCMI, an. XXXV, 1941, fas c. 107-110,
Buc., 1941, p. 87-94.
65 Gunda Bela, Delkeleteuropai kultu.rreteg a magyar mezogazd6.lkod6.s szersz6.manyag6.ban, în Neprajzi Ertesito, XXIX, an. 1937, nr. 3-4.

https://biblioteca-digitala.ro

EVOLUŢIA PLUGULUI IN ŢĂRILE ROMANE

327

mişcările acestuia. în cazul plugului „jugular"66, grindeiul curbat uşurează înjugarea
unor animale de statură mai scundă. Reprezentarea de la Poienile Glodului este databilă la începutul sec. al XVIII-lea67 şi ţine
de tipul plugului simetric, cu fierul lung şi
b r ăzdarul bine dezvoltat.
Pe ambele reprezentări cormanul lipseşte,
din acelaşi motiv al nereprezentării lui de
către
artist. Nefigurarea corrr,anului s-ar
mai putea explica şi prin faptul că în definitiv, el nu este decît o anexă a plugului,
nefiind organic legat de acesta. în Muzeul
satului din Bucureşti se găsesc două pluguri
din Ma ramureş, datate - după cum s-a vă 
zut - la sfîrşitul secolului al XIX-lea, asemănătoare cu cele de pe reprezentările din
picturile maramureşene. La aceste două pluguri nu sînt montate cormanele, însă la baza
coarnelor şi pe bîrsă se vă d găurile în care
in tra cormanul68 •
în picturile murale ale unor biserici de
lemn din Maramureş este reprezentată şi rotila. Dintre aceste picturi intenţionăm să
scoatem în evidenţă pe cea de la Cuhea, exec utată în anul 1718 69 . Biserica din Cuhea este
una dintre cele mai frumoase biserici de Fig. 10 . Reprezentarea d in biserica de
la Cuhea (Ma r am ureş), datînd din 1718 .
lemn româneşti din Transilvania, pictura ei
avînd un deosebit iz popular. Reprezentarea
de plug de aici, după canonul pictural al acestor biserici, se află înca drată între
scenele care înfăţişează „muncile iadului" (fig. 10). Plugul este unul simetric, cu
grindei scurt, al cărui capăt este aşezat pe patul unei rotile. Fierul lung are o
accentuată îndoitură în faţă, partea de sus ieşind mult din grindei. Roţile rotilei
sînt de aceeaşi mărime, coarnele plugului fiind ţinute de un diavol. Plugul este
tras de plugarii „păcătoşi".
O reprezentare a unui plug de factură asemănătoare întîlnim şi într-o altă parte
a Transilvaniei, pe o cană de cositor de la Bistriţa din anul 1736 70 (fig. 11). Este

Termenul de „plug jugular" (ung. ,,igaeke") se foloseşte acum pentru prima
în terminologia problemei, semnificînd o unealtă de arat al cărei grindei face
corp comun cu oiştea, deci este mult prelungit, animalele fiind înjugate la capătul
superior al grindeiului, fără intermediul rotilelor.
67 Biserici de lemn din Maramureş, în BCMI, an. XXXV, 1941, fasc. 107-110.
Buc., 1941, p. 87-94.
68 Aceste pluguri aflate în Muzeul satului din Bucureşti sînt de o construcţie
masivă, asemănătoare cu cel de la Dîrjiu, fapt ce dovedeşte cît de puternică este
tradiţia în agricultura medievală de a păstra un timp mai îndelungat un tip de plug
de acee~i construcţie.
69 At. Popa, Biserici vechi de lemn româneşti din Transilvania, în ACMJT,
1930-31, p. 204-227; Idem, Biserici de lemn din Maramureş, în BCMI, an. XXXIV,
1941, fasc. 107-110. Buc., 1941, p. 99-107.
7
Cana de cositor se găseşte în Muzeul de istorie din Cluj, (nr. inv. I. 4946).
După registrul de inventar, ea a fost colecţionată din Bistriţa. Locul de confecţionare a ei, după mărturia unei stampile aplicate pe partea inferioară a capacului,
este chiar Bistriţa. Pentru identificare vezi Csanyi K., Onjegyek. . . DolgCluj, 1919,
66

dată

°

p. 88-109.
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Fi g. 11 . Reprezent a r e d e plug de p e o
pro ve n i t ă de l a Bi striţ a.

can ă
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Fig. 12. Bilog p entru marcat animale
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la Fofeldea, r. Sibiu.

ş1 m acest caz v orba de un plug simetric, cadrul plugului fiind compus din cele
patru părţi caracteristice şi înzestrat cu fier lung şi brăzdar. Stilizarea desenului
face şi mai clară tendinţa de simplificare, de a reda numai esenţialul, fapt explicabil prin greutatea execuţiei în metal.
O redare şi mai stili z ată a plugului simetric se află pe bilogul cu care locuitorii satului Fofeldea (r. Sibiu) marcau în secolul al XVIII-lea animalele mari7t
(fig. 12).
O categorie de izvoare pentru cercetarea plugului medieval sînt monumentele
funerare, mai ales cele dedicate agricultorilor. Reprezentările de scene a gricole de
acest gen sînt destul de n umeroase, iar meşterii care le-au făurit sînt ieşiţi chiar
din sînul poporului. Asemenea monumente trebuie depistate mai ales în mediul
rural, iar cele mai semnificative cole c ţionate de muzeele noastre şi păstrate ca
preţioase surse de informare istorică.
Piese de genul acestor reprezentări se găsesc şi în Muzeul de istorie din Cluj.
Dintre ele, trei au cioplite părţi ale plugului simetric. Toate trei sînt datate
în prima jumătate a sec. al XVII-lea. Pe piatra funerară cu nr. inv. VI. 1717 se
redă o rotilă, roţile ei fiind lucrate în partea de jos a pietrei 72 (fig. 13). Dup ă
observaţii ele par să fie de aceea ş i mărime. Deasupra rotilei se zăreşte un scut
cu talpa rotunjită, în al cărui cîmp, în partea stîngă, este aşezat un fier lung, cu

71 Abbildung der in den Săchsischen Ortschaften bestehenden Viehbendzeichen
nach den einzelnen Stilhlen und Districkten geordnet. Leschkircher Stuhl, Fofeld,
Sibiu, 1826.
72

Provine din biserica ref. de pe str. Kogălniceanu, Cluj.
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Fig. 13. L esped e d e m ormint din
prim a jum ă t a t e a sec . X VII.

P. GYULAI

Fi g. I 4. L esp ede de mormint din
1633 .

spre stînga. în colţul de sus, în dreapta, se vede o stea şi o
- simbol des folosit în reprezentările cu caracter agricol iar deasupra
scu tului o bandă pentru inscripţia mortuară rămasă nescrisă. Monumentul a fost
ridicat probabil în cinstea unui agricultor, datarea lui putîndu-se face cu ajutorul
unei alte pietre de mormin t care are şi ea reprezentat un fier lung, asemănător,
datat în 1633; 3 (fig. 14). Altă piatră de mormint din 164674 are pe partea superioară
un medalion format din frun ze, în interiorul lui un scut cu talpa ro tundă, de factura renaşterii. în cîmpul scutului se vede un brăzdar triunghiular de o formă evol ua tă ş i peste el un cuţit lung, uşor curbat spre dreapta. Trei spice de grîu cresc
din partea superioară a scutului, unde se găsesc iniţialele „F.G." (fig. 15). Această
reprezentare dă imaginea clară a părţilor de fier ale plugului folosit în sec.
XVIII-lea în împrejurimile Clujului. Fierul lung este asemănător celor văzute pînă
acum: piatra funerară în discuţie prezintă un desen cît se poate de corect al
brăzdarului folosit la plugurile simetrice cu corman schimbător.
O asemenea imagine a părţilor de fier ale plugului o dau şi alte reprezentări din
aceea şi perioadă sau mai noi. Tiparul sigiliului familiei Thoroczkay din Trascău,
de la mijlocul secolului al XVIII-lea, înfăţişează, între alte unelte agricole (coase
o

uşoară îndoitură

semilună

73
74

De aceeaşi provenienţă . Nr. inv. VI. 1697.
Provine din cimitirul Hajongard-Cluj, Nr. inv. IV. 9444.
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Fi g . 15 . Lespede de mormînt din anul

1646.

Fi g. 16 . Sigiliul familie i Thoroczkay d in
s cău (m ijlocu l sec. XVIII)

Tră

,etc.) ş i un brăzdar de plug simetric, din fier (fig. 16). Altă asemenea reprezentare se găseşte pe frontispiciul casei cu nr. 790 din Miercurea Sibiului, unde sînt
redate două fiare lungi şi un br ăz dar simetric din 1800 (fig. 17). Inter esantă este
ş i r eprezentarea aflată pe sigiliul datat din 1830 sau 1839, aparţinînd comunei
.Sopor, din Cîmpia Transilvaniei75• în cîmpu:l sigiliului este înfăţişat un fier lung
.ş i un brăzdar asimetric (fig. 18). Acest plug asimetric este prezent şi în sigiliul
comunei Mocirla . (din raionul Zălau), databil din a doua jumăta te a sec. al
XVIII-lea76 (fig. 19). Aici sînt scoase în evidenţă mai ales părţile de fier; se poate
•observa destul de bine forma brăzdarului, a fierului lung, precum şi a grindeiului,
,drept, a coarnelor pornite din două baze diferite.
75

Orig . .pe un inventar

iobăgesc

din 4 sept. 1844, în Arh. ist. a Acad. R . S. Româ-

nia, fiL. Cluj, fond comit. Cluj, Material neordonat.
76

Tiparul în Muzeul de istorie din Cluj, nr. inv. VI. 2959.
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1800

Fig. 17. Reprezentarea d e pe frontonul casei cu nr. 790 din com. Miercurea,
r . Sibiu.

Prezenţa brăzdarului simetric pe sigiliul familiei Thoroczkay, a celui asimetricpe pecetea comunei Sopor şi figurarea unui plug întreg pe cea a comunei Mocirla
atestă într-un mod neîndoielnic existenţa în agricultura ţării noastre şi a plugului
de tip asimetric, confirmind datele furnizate ch iar de documentele din secolele·
precedente.
Pluguri de tipul celor utilizate în agricultura Transilvaniei erau folosite şi înt
Moldova şi Ţara Românească în epoca feudală. Existenţa lor este dove dită atît de
documente cît şi de o serie de reprezentări iconografice dintre care prezentăm doar·
cîteva, pentru exemplificare.
De o importanţă istorică deosebită pentru studiul problemei este scena pictată
în pronaosul bisericii Sf. Ilie de lîngă Suceava, fiind de o rară frumuseţe. Biserica, zid i tă în 1488, este pictată, aşa cum se prezintă ea astăzi, mai tîrziu. Reprezentarea surprinde mai întîi prin complexitatea ei. în ea este înfăţişat plugarul
din părţile Sucevei împreună cu unealta sa prin cipală şi cu animalele de jug. Reprezentarea este plină de viaţă şi de autenticitate. După cercetările de pînă acum, ect
poate fi socotită ca prima şi unica reprezentare din centrul şi sud-estul Europei.
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Fig. 18. Sigiliul com . Sopor, r . Turda.

Fig. 19. Sigiliul com. Mocirla, r . Zălau
(a doua jumătate a sec. XVIII).
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in care este înfăţişat un plug tras de opt boi. Pictura se datează în deceniul III
al sec. XVI. 77
Plugul înfăţişat este înzestrat cu brăzdar şi fier lung. Grindeiul este aşezat pe
patul unei rotile, prezenţa acesteia dovedind un instrument de arat perfecţionat.
Tipul plugului de pe reprezentare este în schimb de tranziţie, între cel simetric
şi asimetric. Spre această încadrare ne îndeamnă analiza părţilor care compun
cadrul şi forma brăzdarului. Talpa plugului este cea caracteristică plugurilor simetrice, aici însă de o mărime accentuată (mai gi-osolan şi mai mare). Grindeiul
este şi el solid construit, c!rcpt şi scurt. Bîrsa este aşezată pe talpă, trece prin
grindei, ieşind mult în afară pe partea superioară. Acest plug se deosebeşte de
cele simetrice prin construcţia coarnelor. Ele nu mai sînt făcute acum dintr-un
ll•mn bifurcat, ci din două părţi separate care sînt înfipte separat pe o parte şi
pe cealaltă a tălpii, ca la plugurile asimetrice. Brăzdarul - cel puţin aşa reiese
din reprezentare - e de formă simetrică, deşi se pare că e tot mai puţin folosit
la aratul pe partea stingă a uneltei. Fierul lung este dezvoltat, curbat înainte şi
ieşit mult din partea de sus a grindeiului.
Pe reprezentare nu e figurat cormanul, însă existenţa lui poate fi admisă.
Acest plug, după cum se pare, este unul de tranziţie, între plugul simetric şi cel
asimetric. Pentru aceasta ar pleda şi alte pluguri din această regiune, publicate
de G. Bungescu în lucrarea special consacrată istoriei plugului 78, aproape identice
cu cel de pe reprezentarea de la Sf. Ilie de lingă Suceava. Unul dintre ele provine din fostul judeţ Vaslui 79, fiind de o construcţie simetrică, cu cadrul în formă
patrulateră, cu grindei evoluat, scurt şi drept. Cormanul cît şi plugul dau, în
general, impresia unui instrument mare. Şi mai caracteristic este plugul provenit
din fostul judeţ Romanaţil'O, care după construcţie aparţine tipului simetric-. Cu
toate acestea se poate observa destul de bine cormanul fixat pe bîrsă şi talpă
într-un mod organic, nedînd posibilitate schimbării cormanului.
Aceleaşi particularităţi prezintă şi plugul descris de G. Bungescu ca fiind un
„plug vecni" provenit din judeţul Ilfov 81 • Este confirmată aşadar existenţa unui
plug înzestrat cu rotilă, care după sistemul de construcţie al cadrului ar indica
tipul simetric, însă existenţa cormanului fix, a coarnelor din bucăţi de lemn diferite, a unui brăzdar de forma unui triunghi şi la care putem observa deja o dezvoltare spre un brăzdar asimetric, indică un tip de tranziţie. Posibilitatea existenţei
unui plug de tranziţie la noi pare dovedită şi de un plug din Muzeul regional
Sfîntu-Gheorghe, care, cu toate că este un plug de construcţie simetrică, e înzestrat cu un corman fix 82 •
Date deosebit de preţioase asupra istoriei plugului furnizează scena laică a
aratului, de pe exteriorul bisericii Sf. Gheorghe din Voroneţ. Zidirea ei s-a terminat în acelaşi an cu cea de la Sfîntul Ilie de lingă Suceava (1488), dar exteriorul
bisericii este pictat la mijlocul secolului al XVI-leall3.
Aici se disting bine cele patru părţi care compun plugul, precum şi fierul lung şi
brăzdarul. Fierul lung, ca şi bîrsa, depăşesc partea superioară a grindeiului. Brăz
darul are o formă accentuat triunghiulară, dar care totuşi tinde spre forma dreptunghiulară a celui asimetric. Coarnele sînt separat montate pe talpă şi se distinge
bine îmbinarea grindeiului cu braţul sting - cum se montează de obicei la plugurile
asimetrice.
77 Kozak, lnschriften, p. 128; G. Balş, Bisericile lui Ştefan, p. 27; V. Vătăşianu,
Istoria artei feudale, I, p. 650-651.
78
Bungescu, G., Evoluţia plugului din cele mai vechi timpuri pînă astăzi, Buc .•

1934.
79
80
81
82
83

Ibidem, p. 46, fig 100.
Ibidem, p. 46, fig. 101.
Ibidem, p. 47", fig. 102.

Fără număr de inventar, în expoziţia de bază a Muzeului din Sfîntu-Gheorghe.
Romstorfer, Woronetz, p. 43; Henry, Voroneţul, p. 1 şi urm.; G. Balş, Bisericile lui Ştefan, p. 31; V. Vătăşianu, Istoria artei feudale, I, p. 649.
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Fig. 20. Reprezentarea de plug din exteriorul
bisericii

Voroneţ.

în această reprezentare rotila nu este tratată, boii sînt înjugaţi direct la capătur
prelungit al grindeiului. Sistemul acesta de înjugare l-am presupus şi în Transilvania în reprezentarea de la Poienile Glodului. în concluzie, reprezentarea de·
la Voroneţ indică un plug „jugular" din sec. XVI, asemănător cu cel de la Sf. Ilie
de lingă Suceava, făcînd parte din tipul de tranziţie de la cel simetric la cel
asimetric. Execuţia picturii este de o claritate şi colorit viu, dînd o frumuseţe rar
întîlnită în picturile murale de la noi (fig. 20)84.

sr.

Voroneţ.

Fresques des XVe et XV/e siecles,

Bucureşti,
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O reprezentare asemănătoare ca impresie de ansamblu u cea de la Voro neţ,
întîlnim pe unul din stîlpii bisericii sf. Nicolae domnesc de la Curtea de Argeş
{fig. 21)s.;_ Prima fază picturală de la Curtea de Argeş datează din anii 1370-138086,
pentru ca după mai bine de trei eacuri biserica să fie repictată. între anii
1747-1751, zugravul Radu, fiul lui Mihai din Tîrgoviş te, a pictat peste zugră 
veala eche bolta naosului, tîmpla etc. şi a introdus, ca nou, - după c ercetările
de pînă acum - scene din iaţa sf. Filofteia (cinci scene în total) 7• Reprezentarea
plugului face parte di ntre aceste scene.
Tipul plugului reprezentat nu se poate stabili cu precizie, deoarece fierul lung
şi bră zdarul sînt în lucru, pe jumătate înfipte în pămînt_ din care motiv nu se
vede nici talpa plugului. Grindeiul este lung, confecţionat dintr-o bucată cu
o i şte a . A ceastă reprezentare este mai simplistă decît cea de la Moldoviţa. Lipseşte
cu totul bîrsa şi unul din coarnele plugului. Este însă prima reprezentare pe care
se vede bine cormanul. Profilarea mînerului pe partea superioară a cormanului
ar fi dovada unui plug simetric.
în lumina a cestor date, nu mai poate fi a cceptată in terpretarea da tă de V. Canarache în studiul privind uneltele agricole de pe teritoriul ţării noastre în epoca
, ·eche88. Avînd la dispoziţie o sch i ţă anexată studiului amintit, în care elementele
plugului sînt schematizate p î nă la denaturare, se vorbeşte de un plug primitiv d e
lemn tras de un cal în loc de o pereche de boi, şi se susţine că „timp de peste
85 Şt.

Meteş,

Zugravii

bisericil or

române,

în ACMIT, 1926-1928,

Clv.j,

1929,

fig. 33.
86
87

88

Ib idem, p. 25.
Ibidem, p . 69.

V. Canarache, Unelte agricole pe teritoriul R.P.R., în epoca veche, în SCIV,

I, 1950, nr. 2, p. 83-109.
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Fig. 22 . Icoana sf. Ilie,

pictat ă

de Radu Zugrav ul în 1795

(detaliu) .

1700 de ani a celaşi tip de plug primitiv a continuat să funcţioneze în părţile dună
rene ale strămoşilor noştri " 89 , ceea ce neagă cu totul posibilitatea de evoluţie a
acestei unelte de-a lungul întregii epoci feudale.
O reprezentare izbutită a plugului cu rotilă avem din 1795 de pe o icoană care
înfăţişează pe sf. Ilie, pictată de Radu zugravul 90 . Plugul redat aici (fig. 22) este
de o construcţie evoluată, cu toate părţile de construcţie caracteristice unui plug.
inclusiv cormanul. Prezintă un cadru tipic unui plug simetric, grindeiul fiind
scurt şi drept, aşezat pe rotile. Coarnele sînt construite dintr-un lemn bifurcat; bîrsa
iese mult afară din grindei. O particularitate a acestui plug este aceea că el se
prezintă cu un cadru simetric pe care sînt montate un brăzdar asimetric (dreptunghiular) şi un corman fix care are mînerul pe partea superioară, caracteristice
plugului de construcţie asimetrică . Pe reprezentare sînt înfăţişate cu claritate rotilele, care par a fi de aceeaşi dimensiune. Plugul este tras de o pereche de boi,
fiind mînuit de doi oameni.
O schiţă de plug de aceeaşi construcţie s-a păstrat între hîrtiile marelui agă Gr.
Otetelişeanu, din sec. XIX, la această schiţă-desen fiind alăturate şi denumirile
părţilor componente (fig. 23)9 1.
89
90
91

Ibidem, p. 108-109.
Orig. în Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, nr. inv. T.
T. Pamfile, A gricultura la români, Bucureşti, 1913, p . 34, fig. 8.

22 - Acta Musei Napocensis
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Fig. 23.

Schiţă

de plug din prima jumătate a sec. al XIX-iea,
marelui agă Gr. Otetelişeanu.

P. GYULAI

f5

păstrată

între hîrtiile

în limitele oferite de un studiu restrîns ca cel de faţă, nu putem aborda toate
problemele pe care le ridică c:erc.etarea de adîncime a tuturor aspectelor legate de
evoluţia plugului în ţările romăne în epoca feudalismului. Pe baza materialului
prezentat, a fost documentată în mod satisfăcător prezenţa şi folosirea largă în
agricultura ţării a unui plug cu calităţi ridicate, începînd cu primele secole ale
feudalismului. Rezultă că a fost folosit un instrument de arat de construcţie superioară. adaptat cerinţelor naturale ale pămîntului cultivat, fiind la nivelul general al tehnicii de producţie a epocii. Tipurile de plug simetric şi asimetric făcînd
parte din categoria plugurilor al căror cadru este compus din patru părţi esenţiale
şi fiind înzestrat cu fier lung, brăzdar şi corman, nu pot fi confundate sau asemuite cu nici un tip de rariţă, mai cu seamă că ele sînt înzestrate şi cu rotile, o
anexă principală a plugului e\'oluat.
După mărturia izvoarelor, o mai mare răspîndire teritorială în agricultura ţă
rilor române a avut-o plugul de tip simetric. Cel de tip asimetric este atestat şi
el destul de timpuriu, mai cu seamă în documentele arhivistice, ca fiind folosit
cu precădere în regiunile de şesuri, în albia rîurilor mari.
Existenţa plugului simetric are o durată apreciabilă în timp. După mărturia
descoperirilor arheologice el este prezent în agricultura dacilor, persistă în epoca
stăpînirii romane şi în cea prefeudală şi continuă să fie folosit în agricultura evului
mediu. Caracteristicile lui tehnice au făcut ca acest plug să-şi găsească apreciere
la ţăranii noştri, fapt dovedit de neabandonarea lui nici în perioada de progres
industrial de la începutul epocii capitaliste. Dimpotrivă, inovatorii din prima jumă
tate a sec. al XIX-lea au încercat să aducă îmbunătăţiri tocmai acestui tip de
plug. Un asemenea plug simetric îmbunătăţit a obţinut locul întîi la un concurs
de pluguri care a avut loc la Cluj în 1845 (fig. 24r12•
Această unealtă agricolă cu toate calităţile ei - la un moment dat s-a
dovedit a fi depăşită, tehnica de producţie dezvoltîndu-se mult şi în agricultură în
prima jumătate a secolului al XIX-iea. Pentru a face faţă cerinţelor pieţei interne
şi externe se introduc îmbunătăţiri şi în tehnica agricolă, îmbunătăţiri ce vizează
în primul rînd uneltele de producţie, între care un loc dominant îl are plugul.
în această epocă de prefaceri economice şi sociale cresc şi cerinţele faţă de caii92

Orig. în Arh. Ist. a Acad. Republicii Socialiste România, fil. Cluj, Doc. Soc.
E.G.E. Vezi şi I. Kovacs, Apariţia primelor maşini agricole perfecţumate în Transilvania, în ActaMN, I, 1964, p. 381.
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Fig. 24. Plug cu corman sc himb ător
din 1845) .

imbunătăţit

(desen

tăţile tehnice ale
să necesite o forţă

uneltei. Plugul trebuia să fie de o greutate nu prea mare ş i
de tracţiune mai mică şi ma· rapidă, să aibă o stabilitate mai
mare decît o avea plugul simetric, cu piesele care îl compun substanţial îmbunătăţite. Un asemenea plug îmbunătăţit e reprezentat pe pecetea lui Kelemen
Benjamin (fig. 25) 93 , fiind tras de doi cai puternici. Plugul a păstrat rotilele şi
are un corman confecţionat probabil din fier, alcătuind corp comun cu brăzdarul.
Fierul lun g nu mai are forma obişnuită pînă acum la plugurile simetrice sau asimetrice.
Cercetările etnografice, pe de altă parte, dovedesc întrebuinţarea plugului simetric, cu corman schimbător, pînă în pragul secolului XX, şi chiar şi după aceea,
în agricultura zonelor deluroase (fig. 26) 94 .
S-au păstrat mai multe ştiri, din diferite descrieri, din această perioadă. îmbunătăţirile după cum s-a văzut în această primă perioadă de transformări
au fost făcute de indivizi izolaţi, interesaţi în mărirea randamentului producţiei
proprii. Curînd însă la aceste îmbunătăţiri iau parte şi atelierele mari, fabricile,
care produc pluguri cu calităţi tehnice superioare, însă activitatea acestora se încadrează într-o nouă epocă a dezvoltării societăţii de la noi, epoca modernă .

•
Problema terminologiei şi tipologiei plugurilor folosite în agricultur.a ţărilor
române în evul mediu nu a fost abordată în chip deosebit î,n cercetările istorice
de pînă acum. în unele lucrări care se ocupau cu agricultura în general, cum ar fi
lucrarea lui T. Pamfile (Agricultura la româniJ 95 , sau a lui P . Cancel (Termeni
slavi de plug în daco-romană) 96 , aceasta din urmă de interes lingvistic, sau chiar
93 Orig. în Arh. ist. a Acad. Republicii Socialiste România, fil. Cluj, Doc. Soc.
E.G.E., Obligaţiuni, nr. 144. Pentru activitatea lui Kelemen Benjamin în această
direcţie vezi Csetri E., Kelemen Benjamin, a halad6 gazda, în EmlKel, p . 158-178.
94 T.
Păpan·agi, Irriages d'ethnographie roumaine, tom. I. Buc., 1928, p. 60;
N. Dună re etc., Arta populară în Valea Jiului, Buc., 1963; I. Chelcea, Cercetări
etnografice în bazinul Zlatnei şi valea Ampoiului, în Apulum, V, p. 455-7.
95 T. Pamfile, op. cit:, p . 29-45.
96
P. Cancel, Termeni slavi de plug în daco-romană, Buc., 1921, p. 8-24, 33-34.
Tot aici putem aminti şi lucrarea lui Al. Bocăneţu, Terminologia agrară în limba
română, în Codrul Cosminului, an. n şi III (19-25.- 1926), Cernăuţi, 19-27, p. 123-174.
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Kiittl

Fig. 25. R eprezentarea d e plug de pe
p ece t e a lui K e lemen Benj a min, 1844 .

Fig . 26. Plug d e lemn cu brăzdar şi cuţit de fier, din Sohodol-Pădureni
(Hunedoara)
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într-o lucrare cu referire specială la evoluţia istorică a plugului, datorată lui
G. Bungescu (Evoluţia plugului din cele mai vechi timpuri pînă astăzi/! 7 , această
problemă nu era decît în mod sumar tratată.
Cu toate că nu a existat un studiu special închinat terminologiei plugurilor de
la noi, în literatura de specialitate s-au întrebuinţat termeni dintre care unii deja
consacraţi. Folosirea unora însă nu acoperă întotdeauna o realitate, fiind improprii.
Pe baza materialului utilizat în studiul de faţă, credem că se pot face unele
precizări sau propuneri pentru fixarea termenilor în legătură cu tipurile de pluguri
folosite în agricultura medievală a României.
în primul rînd dorim să punem în discuţie termenii folosiţi în mod neadecvat
în literatura problemei. Termenul de „plug de lemn", de pildă, folosit adesea, nu
are nici o justificare şi nu poate preciza vreun tip de plug. In agricultura ţării
noastre nu s-au folosit pluguri numai din lemn, ci - după cum s-a demonstrat dacii şi apoi populaţia românească au folosit un plug care avea părţile lucrătoare
din fier, din lemn fiind construit numai cadrul. Termenul „plug de lemn", în
această situaţie, trebuie sau abandonat, sau întregit astfel: ,,plug de lemn cu brăz
dar şi cuţit de fier", în acest caz el înfăţişînd o realitate.
Un alt termen folosit şi el des în literatura de specialitate, fără precizări, este
acela de „plug greu" (,,nehezeke"). Nici în acest caz nu se indică caracteristicile
vreunui tip de plug. Unii cercetători înţeleg sub termenul de „plug greu" o unealtă
de construcţie similară celei dintr-o reprezentare de pe o diplomă de înobilare din
1456 emisă în Ungaria, unde de fapt este înfăţişat un plug asimetric. Alţii se gindesc la acest termen atunci cînd în izYoare sînţ...amintite animalele de jug într-un
număr mai mare (8-10-12), folosite la tracţiunea uneltei. Folosirea unei asemenea
forţe de muncă însă nu poate fi pusă în legătură cu vreun tip de plug, fiindcă în
asemenea cazuri nu este vorba de un instrument de dimensiuni mai mari, deci
de un plug greu. După mărturia documentelor, dintre care nu amintim aici decît
două, în cele mai multe cazuri sporirea numărului de animale la tracţiune nu se
datoreşte mărimii deosebite a uneltei, ci accelerării vitezei de deplasare a plugului
în timpul aratului şi măririi adîncimii brazdei, crescînd astfel productivitatea
muncii. Acelaşi plug tras de 2-4 boi „umbla" mult mai încet decît dacă el era
tras de 6-8 boi. într-o unitate de timp, de pildă o zi de muncă, cu 6-8 boi, cu
acelaşi plug se putea ara o suprafaţă mai mare decît cu 2-4 boi. Acest lucru este
arătat limpede în cea de a doua înţelegere între ţăranii răsculaţi şi nobili încheiată
în 1437, unde la sarcinile iobagilor faţă de nobili se statornicea ca ,, ... fiecare om
de condiţie iobagă sau ţăran să fie dator să plătească stăpînului său de moşie, pe
un an întreg, pentru un plug întreg, socotit cu opt vite de jug, un florin de aur ...
şi (pentru un plug) cu doi boi sau cai de jug, 25 de dinari" 98 • Tot aşa, în urbariul
satului Chiochiş din anii 1785 şi 182099, iobagii fiind întrebaţi asupra datoriilor şi
slujbelor pe care trebuie să le presteze stăpînului feudal, la capitolul prestaţii în
muncă se specifică: ,,Noi iobagii, ori cu boii ori cu pălmile 3 zile în săptămînă
~lujim, dară care mergem la plug de putere numai 2 zile în săptămînă slujim" 100•
In mod convingător se dovedeşte faptul că în majoritatea cazurilor atunci cînd în
documente se aminteşte un număr mai mare de animale de tracţiune nu trebuie
înţeles un aşa numit „plug greu", ci mai cu seamă un oarecare tip de plug cu care
datorită folosirii unei forţe de tracţiune mai mari se mărea randamentul uneltei.
Trebuie specificat însă că în agricultura noastră au fost folosite şi pluguri de
dimensiuni mai mari, care s-ar putea într-adevăr numi pluguri grele. Pentru desţelenire se folosea adesea un plug mai solid, ,,mai greu". Alte pluguri numite
„grele" au o funcţie cu totul specială în viaţa feudală de la noi, fiind folosite la
97

G. Bungescu, op. cit., p. 60-65.

98 Şt. Pascu, Bobîlna, p. 174.
99 Csetri Al., Conscripţiile urbariale

ale satului Chiochiş din anii 1785 şi 1820, în

AIIC, tom. VII, 1964, p. 239-266.
100 Ibidem, p. 248.
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marcarea hotarelor între sate sau diferiţi proprietari, constituind un obiect comun
al întregii obşti, de unde şi denumirea lor de „pluguri ale satului" 101 • Plugurile satului însă nu au aceeaşi construcţie, unele fiind asimetrice, dar altele de construcţie simetrică. Termenul de plug greu nu are, deci, o accepţiune legată de construcţia uneltei şi el nu se poate folosi pentru designarea vreunui tip de plug. 1n
ceea ce priveşte „plugul satului", în cazul în care există certitudinea că el acoperă
realitatea despre care a fost vorba, termenul poate fi utilizat, mai ales că aminteşte de un aspect referitor la viaţa obştilor ţărăneşti din trecut.
Din materialul prezentat pînă acum reiese cu claritate că în agricultura ţării
noastre, în epoca feudală, au fost folosite două tipuri fundamentale de plug: cel
de construcţie simetrică şi cel asimetric. Documentele vremii însă nu le amintesc
sub această denumire, ea nefiind folosită de ţăranii noştri. Acest lucru se va face
abia din secolul al XVII-lea, odată cu conscripţiile de bunuri, şi mai cu seamă
în secolul următor, cînd se vorbeşte de două tipuri de pluguri care fac parte dintre
uneltele de cel mai mare preţ. Se aminteşte astfel „plugul schimbător" sau „plugul
cu două brazde" (,.valt6 eke" ), alături de „plugul cu o brazdă" (,.kerillo eke")wi_
Fiind termeni întrebuinţaţi în perioada feudală, ei trebuie respectaţi. Se îngăduie
- şi este bine acest lucru - ca termenii în discuţie, pentru a se evita confuziile,
să fie completaţi cu noţiuni bine fundamentate, care au în vedere caracteristicile
de construcţie ale uneltei, ceea ce la rîndul său implică luarea în consideraţie şi
a tehnicii de mînuire a uneltei, de unde poate deriva o terminologie mai completă
şi corespunzătoare.

La determinarea tipului de plug trebuie avute în vedere principalele trăsături
ale uneltei, anume cadrul, cu elementele şi forma lui (patrulateră), construcţia
lui simetrică sau asimetrică, forma şi caracteristicile tehnice ale părţilor direct
lucrătoare. Denumirea care trebuie dată uneltei (tipurilor) este în corelaţie directă
cu caracteristicile tehnice de construcţie, cu tehnologia părţilor componente, dar
ţinînd seamă şi de termenii folosiţi în epoca respectivă de către mînuitorii acestor unelte, denumire care să fie în acelaşi timp confirmată de izvoarele scrise ale
perioadei.
Ţinînd seamă de cele expuse mai sus, pentru tipul de plug care în documente
este denumit plug schimbător şi care este identic cu plugul simetric, termen pe
care noi l-am folosit deja, credem nimerit să se folosească denumirea de „plug
simetric cu corman schimbător", care ar reda mai bine realitatea. Acestei denumiri
îi corespunde şi înţelesul termenului folosit pînă astăzi de către ţărani, anume „plug
cu

două

brazde"_ 103

Termenul de „plug asimetric" utilizat la descrierea unei unelte de construcţie
asimetrică şi cu brăzdar asimetric, dreptunghiular, are aceeaşi accepţiune cu termenul din documente de „kerlllo eke", sau „plug cu o brazdă". Denumirea completă a unui asemenea plug ar fi „plug asimetric cu corman fix", parţial folosită
deja în literatură 101 • Această denumire ni se pare mai firească, deoarece se referă
la caracteristicile uneltei, ea derivă din particularităţile constructive şi nu din modul în care unealta era pusă în mişcare.

În concluzie, în momentul de faţă, pe baza izvoarelor istorice, putem
afirma că în ţările române în evul mediu au fost folosite două tipuri fundamentale de pluguri: plugul simetric cu corman schimbător şi plugul
asimetric cu corman fix. Cel simetric continuă în linii generale tradiţiile
unui instrument de arat utilizat la noi în epoca veche. Acest tip de plug
este prezent în materialul arheologic din perioada prefeudală şi feudalism, apare în sec. XV în cel iconografic şi este apoi atestat nominal în
101
rn 2

to:I
101

Kos K., .,Plugul satului" ... p. 298.
Vezi notele 28 si 29.
Vezi şi I. Chelcea, op. cit., p. 456.
Vezi studiile lui K6s K., Csetri Al., I. Chelcea, citate în acest studiu.
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cel arhivistic. Acest lucru permite concluzia că el a fost o unealtă de o
mai largă răspîndire la noi. Acest tip, atît de frecvent în izvoarele vremii,
face parte din categoria plugurilor construite din patru părţi de bază
- talpa, grindeiul, coarnele şi bîrsa - fiind înzestrat în tot cursul evului
mediu cu un fier lat şi unul lung, precum şi cu corman care se schimba
de pe o parte pe cealaltă a plugului. In cele mai multe cazuri, se ataşează şi rotilele.
Plugul asimetric cu corman fix face parte din aceeaşi categorie de pluguri cu patru părţi, înzestrat cu un brăzdar asimetric şi fier lung. Cormanul este întotdeauna aşezat pe partea dreaptă a uneltei, fiind organic
legat de bîrsă şi de talpa plugului. După sistemul de mînuire - trasarea
brazdei făcîndu-se prin înconjurarea lotului - acestui tip ţăranii noştri
i-au spus „plug cu o brazdă". 105
Pe lîngă aceste două tipuri de plug, în agricultura ţării noastre au fost
întrebuinţate şi tipuri de tranziţie, care la rîndul lor derivă din plugul
simetric cu corman schimbător şi adaptat cerinţelor locale. In sfîrşit, trebuie să amintim instrumentul cu o folosire specială, anume „plugul satului", a cărui denumire rămîne valabilă pentru un plug special, el putînd
fi de ambele tipuri.
.0 fixare definitivă a terminologiei şi tipurilor de pluguri întrebuinţate
în agricultura feudală pe teritoriul ţării noastre nu poate fi făcută însă
decît în urma unor cercetări şi mai amănunţite asupra evoluţiei uneltei
în această epocă istorică.
N. EDROIU-P. GYULA/

DIE ENTWICKLUNG DES PFLUGES IN DEN RUMANISCHEN
LANDERN IM FEUDALISMUS

(Zusammenfassung)
In der vorliegenden Arbeit nahmen die Verfasser sich vor, em1ge, die Entwicklung des Pfluges in den rumanischen Landem im Mittelalter betreffende Fragen
zu behandeln, die bis jetzt in der rumanischen Geschichtsschreibung nur wenig
besprochen wurden.
Nachdem der allgemeine Rahmen der Entwicklung des Pfluges bis zum Beginn
des Feudalismus behandelt wurde und die mit den Bestandteilen des Werkzeuges
verbundene Fragen vorgetragen wurden, sind die wichtigsten Quellenkategorien
angezeigt, die bedeutende Angaben tiber den Pflug als Grundwerkzeug des Ackerbaues liefern konnen.
Die Verfasser rufen die Aufmerksamkeit besonders auf die kilnstlerischen Pflugdarstellungen auf verschiedenen Denkmalem auf, die von den - bis jetzt beschrankten - Forschungen dieser Art nicht bentitzt wurden, Darstellungen die wertvolle
Angaben ilber den Bau, den Bestandteilen, der Bentitzungstechnik des Pfluges biern:; I. Chelcea, op. cit., p. 455-456.
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ten. Die schriftlichen Quellen geben in diesen Fragen nur selten Auskunft, und
dann stammen sie aus năheren Perioden. Die junge mittelalterliche Archăologie
bietet noch nicht geniigend Angaben iiber dieses Werkzeug, und die ethuographischen Forschungen, sowie das Studium musealer Stiicke beziehen sich, ndch dem
Alter des Informationsmaterials auf eine jiingere Periode. Deshalb legten die Verfasser dieser Studie auf Grund der beniitzten Information die vom den auf dem
Gebiete Rumăniens bewahrten ethnographischen Darstellungen gelieferten Angaben. Es sind die Pflugdarstellungen von Dîrjiu-Odorhei (XV. Jh.), von den Adelsdiplomen aus Transsylvanien (XVI-XVII. Jh.), die Ackerszenen von den Wandmalereien der Moldauer Kirchen (XVI-XVIII. Jh.), Sf. Ilie neben Suceava, Voroneţ.
aus der Walachei (Curtea de Argeş), oder aus der Maramuresch, sowie von
anderen Monumenten.
Die Verfasser versuchten anderseits die Zusammenstellung einer Typologie des in
der Landwirtschaft der rumănischen Lăndern im Mittelalter beniitzten Pfluges.
Die beiden Haupttypen der verwendeten Pfliige sind asyrnetriscnen Baues mit
fixem Streichblatt, die in den ebenen Zonen beniitzt werden und syrnetris.:he, mit
wechselnden Streichblatt, fiir die Hiigelgegenden. Eine spezielle Anwendung hatte
der „Dorfpflug". Neben den dargestellten Pflugtypen sind auch einige Ubergangsformen angezeigt.
Wăhrend der Behandlung der Fragen erhoben sich vor den Vertassern mit der
Fachbenennung verbundene Schwierigkeiten, wie die Benennung der jetzt festgestellten Pflugtypen, der Bestandteile, Benennungen die wăhrend eines Zeitalters
von einem Gebiete zum anderen bemerkbare Verănderungen erleiden. Die Verfasser versuchen die Losung der Terminologiefrage des Werkzeuges in seinem allgemeinen Rahmen.
Bei der Behandlung der Entwicklung dieses Werkzeuges wurde - soweit es
rnoglich war - das Entwicklungsstadium des Pfluges in den benachbarten und
sogar entfernteren Gebieten Europas vor Augen gehalten. Es konnteu so wertvolleSchlussfolgerungen gezogen werden, aus denen die Tatsache hervorgeht, dass das
Grundwerkzeug des Ackerbaues in den rumănischen Lăndern im Feudalismus„
sowie die Landwirtschaftstechnik auf dem allgemeinen Niveau. der Zeit .standen.
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DIN ISTORIA IOBAGIMII ROMÂNE TRANSILV ANENE.
IOBAGI ROMÂNI lN POLONIA lN SEC. XVI.

După stingerea Iagellonilor prin moartea lui Sigismund II August în
1572 şi după scurta domnie a lui Henric de Valois, tronul Poloniei a fost
ocupat, în 1576, de Ştefan Bathory, care cu cinci ani mai înainte, în
1571. ajunsese principe al Transilvaniei. In aceste împrejurări, relaţiile economice, politice şi culturale mai vechi dintre Transilvania şi Polonia s-au
intensificat mult în anii 1576-1586, cînd p~incipele transilvănean a domnit în Polonia.
Dacă facem abstracţie de frecventele achiziţionări de vin unguresc de multe ori transilvănean - pe seama Curţii regale polone şi ne referim
la relaţiile comerciale cu caracter mai larg, constatăm un viu trafic comercial între Transilvania şi Polonia, îndeosebi cu oraşele comerciale din
sud (Cracovia, Liov). In anii 1578-1579, negustorii transilvăneni, mai ales
din Braşov, au cumpărat la Liov, în afară de coase, cositor etc., 141 de
postavuri diferite (Lunski, german, carasia, szifftuch, de Breslau), adică
5640 coţi pol. (= 3098,61 m). 1 La Cracovia, în 1584, se aminteşte că negustori din Oradea Mare au cumpărat 22 bella (= cca 21.120 coţi pol.) de
postav de Gorlitz (Silezia) şi 25 bella (= circa 24.000 coţi pol.) de postav
simplu 2, ceea ce dă un total de 45.120 coţi pol. sau 24.788,92 m, socotind
valoarea cotului polon (lokiet) cu 54,94 cm. Acestea sînt doar cîteva exemple, izolate, dar nu mai puţin grăitoare pentru existenţa relaţiilor comerciale polono-transilvănene în vremea lui Ştefan Bathory, după a cărui
moarte ele aveau să ia o mare dezvoltare, aşa cum o dovedesc registrelevamale (Ksiţgi celne) ale Cracoviei, din ultimii ani ai secolului al XVI-lea 3 •
Frecvente au fost de asemenea legăturile politice dintre Transilvania
şi Polonia în acel timp. Nenumăraţi slujitori mai mari ori mai mici, din
serviciul lui Ştefan Bathory, au fost transilvăneni, nenumărate au fost
1 R. Rybarski, Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, II, Poznan~
1929, p. 255-256.
2 Ibidem, p. 204-205.
3 Cracovia, W ojew6dzkie Archivum Panstwowe (ul. Sienna 16), Ksi~gi celne.
Mss. Nr. 2116 (1592), 2117 (1593), 2118 (1594), 2119 (1595), 2120 (1597), 2121 (1599).
2121 (1600). Aceste materiale arhivistice le-am folosit în lucrarea noastră în mss.
Relaţiile comerciale ale Clujului cu Cracovia la sfîrşitul sec. al XV I-lea.

https://biblioteca-digitala.ro

:346

M. P. DAN
- - - - ---~-

soliile care au făcut atunci drumul între Polonia şi Transilvania, în diferite afaceri economice şi politice.
Pe linia acestor intense legături polono-transilvănene, au ajuns în Polonia, în timpul lui Ştefan Bathory, nu numai nobili ardeleni, ci - ceea
-ce e mai important - numeroşi iobagi români, unguri şi secui din Transilvania, care au slujit fie la Curtea lui Ştefan Bathory, fie ca mercenari în armata polonă. De iobagii şi nobilii unguri din Transilvania, află
tori în Polonia în anii 1576-1586, s-a ocupat istoriografia burgheză maghiară (Szadeczky-Kardoss Lajos", Veress Endre 5, Diveki Adorjan 6), care
însă nu s-a interesat aproape deloc de românii transilvăneni aflători în
Polonia în aceeaşi perioadă de timp. De altfel, nici istoriografia burgheză
română nu a dat o atenţie deosebită acestei chestiuni. Singura contribuţie în această problemă o datorăm lui Nicolae Iorga, care s-a mulţumit
să întocmească o listă de 113 nume de români transilvăneni care au slujit în Polonia pe timpul lui Ştefan Bathory7 • La întocmirea listei sale,
N. Iorga s-a folosit de socotelile curţii lui Ştefan Bathory, editate de Andrei VeressR.
De asemenea, trebuie menţionat faptul că, cu excepţia lui Iorga şi Szadeczky, istoriografia mai veche ori mai nouă nu pomeneşte nimic despre
românii transilvăneni aflaţi în slujba lui Ştefan Bathory, mulţumindu-se,
în cazul mercenarilor din oastea polonă a epocii, să vorbească doar de scoţieni. italieni, nemţi şi unguri!l.
Informaţiile privitoare la românii transilvăneni, aflaţi în slujba polonă în timpul lui Ştefan Bathory, s-au păstrat în Arhiva centrală a actelor vechi (Archiwum Glowne akt dawynch, abr. AGAD) din Varşovia,
în secţia Archiwum skarbu koronnego (Arhiva vistieriei regale) fondurile Dzialy skarbowe (Regestra perceptorum et distributorum de privatis
proventibus S.M.R. Serja gl6wna 1507-1605) şi Rachunki kr6lewskie,
oddzial 1388-1792. Din aceste fonduri extrem de mari (primul are peste
350 vol., iar al doilea 391 vol.), o serie de tomuri se referă la perioada lui
,. Bathory Istvan lengyel kircily magyar katonai az 1580-i orosz habaru.ban (Ostaşii maghiari ai regelui polon Şt. Bathory în războiul cu ruşii din 1580), în Hadtărtenelmi Kăzlemenyek, 1931, XXXII, p. 1-30. El dă doar numele următorilor
9 mercenari români transilvăneni: Radul, Nagoy, Mureşan, Opra Damsul (!), Stanczyl Olah, Dumşa (!), Ztepaniga, Lupul Kardos (ibid., p. 11).
5 Lengyelorszagi adalekok hazank s fâleg Erdely XV I-XV II I. szazadi tărtenete
hez (Contribuţii polone la istoria patriei noastre şi mai nles a Transilvaniei din

sec. XVI-XVIII). Budapesta, 1896.

G Les hongrois en Pologne a l'epoque d'Etienne Bathory, în Etienne Bathory, roi
de Pologne, prince de Transylvanie, Cracovia, 1935, p. 105-132.
7 Ştiri mărunte de istorie românească, în Hevista Istorică, 1921, VII, 10-12,

p. 209-210.
8 Infra, nota 11.
9 Vezi, între alţii, M. Bobrzyriski, Pfehled di5jin polsk11ch. Pfelozil Jaroslav Bidlo,
Praga, f.a., p. 265; I. Macurek, Dejiny polskeho nciroda. Praga, 1948, p. 139-140;
S. Arnold - I. Michalski - K. Piwarski, Historia Polski od poJowy XV w. do r.
1795, Varşovia, 1955, p. 85; O<~erki istorii SSSR. Period Jeudalizma. Konec XV. v. nacalo XV II v., Moscova, 1955, p. 390.
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Ştefan Bathory. Materialele privitoare la Transilvania au fost extrase şi
publicate de Andrei Veress, atît [n contribuţia sa din 1896, amintită mai
înainte, 10 cît şi - mai ales- într-un volum cuprinzînd socotelile Curţii
lui Ştefan Bathory 11 • Aceste materiale au fost cunoscute şi utilizate şi de
istoriografia polonă, de exemplu de istoricul Adolf Pawinski, care a editat registrele de socoteli ale tezaurariatului regatului polon 12 • In cele de
mai jos, ne vom folosi de materialele editate de A. Veress, pe care le vom
completa cu unele date mărunte, extrase de noi din cele două fonduri
de arhivă amintite mai sus, din care am parcurs circa 70 tomuri, în toamna
.anului 1956, cu ocazia cercetărilor noastre în Arhiva centrală a actelor
vechi din Varşovia.
Iobagii români transilvăneni, care au ajuns în Polonia în timpul lui
Ştefan Bathory, au fost folosiţi unii la Curte, ca grăjdari (agasones) şi
vizitii (aurigae), iar alţii, în armata polonă, ca mercenari.
Încă

din primul an de domnie al lui Ştefan Bathory, se amintesc iobagi români
la Curtea lui. Astfel, în 1576, printre grăjdari întîlnim pe Luca Olah,
Gheorghe Manea (Mamnia), iar ca vizitii (aurigae et rhedarii) pe Vlasie Radul
(Blasiu Raduly) şi Petru Orgovan 1:i_ Ultimii doi figurează şi în 1578, printre vizitii, alături de ceilalţi doi grăjdarii". în 1578 printre cei „noviter ex Transilvania
<:um equis Suae Maiestatis Regiae venientes et ·fo servitium suscepti" aflăm pe
Radu din Beclean (Bethleni) şi Lucaci din Făgăraş ( Fogorosi Lukcics) 15• în 1580,
numărul iobagilor români, grăjdari şi vizitii în serviciul lui Ştefan Bathory, a
crescut foarte mult. Printre grăjdari aflăm în acest an şi în anii 1581-1583 pe
următorii: Oprea (Opra), Oprea cel Mic (Kis Opra), Oprea cel Bătrîn (Stary Opra),
Oprea din Drid (Dridi Opra) 11i, Stoica din Făgăraş (Fogorasi Stoyka), Oprea din Făgă
raş (Fogorasi Opra), Matei Corbea (Korba), Stoica cel Mic (minor), Stoica cel Bătrîn
(stary), probabil cel amintit mai înainte sub numele de Stoica din Făgăraş 1 7_ Mai numeroşi sînt vizitiii amintiţi în registrele polone de socoteli în anii 1580-1583. La 10
mai 1580, au fost primiţi în slujbă la Vilna următorii iobagi români printre „aurigae
hungari cum equis ex Transilvania venientes": Radu cu tovarăşul (Raduly cum
socio), Ştefan din Ruscior (Ruşor, Rîuşor) (Stephanus Rosczwri), Guţă Oprea (Gucza
Opra), Barbu din Sărata (Szaratai Barbo), Radul Stanciu (Raduly Sztanczul), Stoica
Barbul (Sztojka Barbul), Stanciu! Pepele (Stanczul Papele), Stoica Ropad (Ztoyka

transilvăneni

10

11

Vezi mai sus, nota 5.

Rationes curiae Stephani Bathory regis Poloniae historiam Hungariae et Transylvaniae illustrantes (1576-1586). Budapesta, 1918. (Fontes Rerum Hungaricarum,
III).
12
Ksi{?gi podskarbinskie z czas6w Stefana Batorego (1576-1586), Varşovia, 1881
(Zr6dla dziejowe, IX). Exista un podskarbi koronny = thesaurarius regni şi un

podskarbi nadw6rny = thesaurarius curiae regiae.
i:i A. Veress, Rationes curiae, p. 15.
H
15
16

Ibidem, p. 8-9.
Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 90.

17
_ AC?AD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe, Regestra perceptorum
€t d1stnbutorum ... , t. 260 (1580), ff. 150 r., 153 v., 158 r.; t. 261 (1581), ff. 127, 130130 V., 132 V.; 263 (1582), ff. 134 V., 139-139 V., 142 V, 146; t. 268 (1583), ff. 164 V. 165, 166 V, - 167, 169 V. - 171, 173 V.; t. 269 (1583), ff. 182-182 V., 184 V. - 185,
187 v. - 188, 190 v.; t. 352 (1580), ff. 193, 195 v., 200, 202 v., 204-204 v.; A. Veress,

Rationes curiae, p. 88-90, 194-196.
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RopadJIH. Tot in 1580, printre vizitii se amintesc: Radu, Oprea din Făgăraş (Fogorasi Opra) Stanciu, Stoica, ambii din Făgăraş, Radul cel Mic (Kis Radul), Barbu
(Barbo), I~an Conea (Konya), Ştefan Mocea (Mocha), Manu din Lisa (Leszai Mano),
Barbu Hofai (?), Ştefan Olah. în acelaşi an, Radu cel Mic este arătat ca „a curia

dimissus". 19
In 1581-1583 se amintesc, pe lingă ciţiva trecuţi în registrul de socoteli în anul
1580, ca: Radu, Stanciu din Făgăraş, Barbu, Stoica:,:i, şi unii noi, care au venit în
Polonia în 1582, aducînd cai din Transilvania, şi fiind lăsaţi să se înapoieze (aurige
sive kocsisi hungari ex Transylvania cum equis venientes et iterum dimissi). Aceştia
sînt: Ioan Cioară (Chorra), Oprea Cioară (Opra Chora), Oprea Bar, Stan Sulu,
Stanciu Brinză (Stanczul Bryndze), Stan Novac (Nova.k), Oprea Răspop (Opra Rospop), Radu Barbu 21 • în 1583, printre cei care s-au înapoiat în Transilvania (gui
Transilvaniam discesserunt) se află şi Cociş Jurj (Kotczysz Dziurcz) şi Matei din
Făgăraş (Fogorcisz Math.)2 2 • în anii 1585-1586 în registrele polone de socoteli apar
iarăşi nume de români transilvăneni folosiţi ca grăjdari, vizitii sau îngrijitori de
cai la curtea lui Ştefan Bathory. Printre grăjdari se află amintiţi: Băncilă (Bancilla), Stoica cel Mic (Kis Sztojka), Oprea din Făgăraş (Fogoraszy Opra), Coza
( Koza), Ioan din Făgăraş ( Fogorassy), Nicolae din Făgăraş 23 • în 1586, în afară de
Oprea din Făgăraş, este înregistrat un Stoica (Stoyka) şi un Lăudat (Laudath), îngrijind, se pare, de caii lui Ştefan Bathory rămaşi la Grodno după moartea regelui.2"

Din numele date mai sus, se vede că iobagii transilvăneni, înregistraţi
ca grăjdari şi vizitii la curtea polonă în timpul lui Ştefan Bathory, au
fost relativ numeroşi. Deşi fonetismul polon ori maghiar ce s-a dat numelor lor de către slujbaşul polon sau maghiar, care i-a trecut în registre,
le-a alterat numele, cei de mai sus pot fi consideraţi sigur români. Ală
turi de ei - aşa cum rezultă din registrele de socoteli ale vistieriei polone - au slujit ca grăjdari şi vizitii, la curtea lui Ştefan Bathory, şi unguri, poloni, cehi, sîrbi ori alţii. Aceleaşi registre ne permit să aflăm şi
plata ce o primeau acolo grăjdarii şi vizitiii români ardeleni şi soroacele
cînd li se făcea plata. Fiecare grăjdar şi vizitiu primea, obişnuit, pe un
trimestru (pro quartali uno integro) 12,6 fl., adică, pe lună 4,2 fl., deci
4 fl. şi 2 groşi. Vom vedea mai jos, cînd ne vom ocupa de mercenarii din
18

AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 253 (1580) f. 126; A. Veress, Rationes curiae,

p. 9.
19 AGAD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe,
et distributorum ... , t. 260 (1580), ff. 150 v., 152 r., 159 r.,
201, 203-203 v., 204 v.; A. Veress, Rationes curiae, p. 88-90.
20 AGAD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe,
et distributorum ... , t. 261 (1581), ff. 128-128 v., 130-133

Regestra perceptorum
161 v.; t. 352, ff. 194,

Regestra perceptorum
v., 133-133 v.; t. 263

(1582), ff. 135 V. 136, 137, 140-140 V., 143-143 V., 146; t. 268 (1583), ff. 165 V.,
167-168, 169 v. - 171; t. 269 (1583), ff. 188-188 v., 191 v. (Iacob Giorgi), f. 304304 v.; A. Veress, Rationes curiae, p. 194.
21 AGAD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe, Regestra perceptorum
et distributorum ... , t. 263 (1582), ff. 149-149 v.; A. Veress, Rationes curiae, p.

171-172.
22

AGAD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe, Regestra perceptorum
et distributorum ... , t. 269 (1583), f. 183 v.
23
AGAD, Rachunki krolewskie, t. ~78 (1586), ff. 59-59 v.; A. Veress, op. cit.,
p. 224.
24

AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 344/345, f. 8 v.
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Ştefan Bathory, ce
căruţaşilor şi vizitiilor se făcea

reprezenta această sumă. Plata grăjdarilor,
de 4 ori pe an, tot la trei luni (5, 1.-5. IV.,
5. IV.-5. VII., 5. VII-5. X. şi 5. X-5. I. anul următor) 25 . Se întîmpla
uneori să se plătească o dată pentru două trimestre (,,pro quartalibus
utrisque") 26 . În afară de plata în bani, grăjdarii şi vizitiii români, ca şi
alţi slujitori şi servitori de la curte, mai primeau şi postav, obişnuit carasie27, din care îşi confecţionau uniformele. Primeau însă şi alte postavuri: fainlundiş, semiscarlat, postav de Moravia 28 •
în vreo două cazuri se întîlnesc nume de români printre pueri sive
clientes, adică aprozii de la curte. Astfel, în 1581, printre pueri figurează un Kortvelyesi 2!l, probabil român din Curtuiuşul Chioarei. In 1586.
la Grodno. printre aprozii lui Ştefan Bathory, aflăm şi pe românul Brînză
(Brindza)3°. Aprozii erau plătiţi cu 6 fl. pe trimestru. erau îmbrăcaţi de
rege, primind postav (fainlundisz, carasia) pentru haine, şi încălţăminte
(pro caligis), mîncau la bucătăria curţiP 1 . Aprozii primeau şi piei de vulpe
sau, în locul lor, bani 32 , ceea ce dovedeşte că aceste piei făceau parte din
dotaţia lor.
Printre pedestraşii din garda regelui (pedites praetoriani) am aflat numai un singur ostaş pe care-l considerăm român: Gheorghe Goii 33 . Prin
urmare N. Iorga:V, greşeşte cînd, referindu-se la iobagii români transilvăneni trecuţi în registrele polone, îi socoteşte pe toţi „soldaţi ai gărzii
ungureşti a regelui". De fapt, e vorba de mercenari români, slujind în
oastea polonă.
Românii transilvăneni, înrolaţi în armata polonă ca mercenari, în timpul
lui Ştefan Bathory, au fost mult mai numeroşi. Prezenţa lor în Polonia.
alături de mercenari scoţieni, nemţi, italieni, unguri, secui, sîrbi, ruteni
~i alţii, trebuie pusă în legătură cu reforma militară a numitului rege.
Prin al treilea sfert al sec. al XVI-lea, forţele armate ale statului polonolituan erau relativ modeste. Nucleul armatei polone îl forma din vechime
şi mai ales din timpul lui Cazimir cel Mare, aşa numita mobilizare generală (pospolite ruszenie), cînd, la invazia duşmanului, întregul „popor"
adică în concepţia de atunci şleahta, venea la oaste. De la începutul sec.

armata lui

25

AGAD, Archiwum skarbu koronnego, Regestra perceptorum et distributorum

... , t. 261 (1581), ff. 127, 130-131; t. 263 (1582), ff. 134-148.
26

AGAD, Archiwum skarbu koronnego, Regestra perceptorum, t. 261 (1581), ff.

133-134.
27
AGAD, ibidem, t. 269 (1583), f. 290 v. Carasia era un postav care semăna cu
abaua din Transilvania din care îşi fac haine ţăranii.
28 A. Veress, Rationes curiae, pp. 91-134, 173, 205. Fainlundişul era un postav
mai bun, englez, olandez sau german.
29 Ibidem, p. 135.
30 Ibidem, p. 223.
31 Ibidem, pp. 4, 32, 172 (1582).
32
33

Ibidem, p. 173.
Ibidem, p. 24 (1576) şi p. 24 n. 1, unde A. Veress scrie că, neputînd identifica

caracterul unguresc al numelui, l-a scris
34

literă

cu

literă.

Op. cit., p. 209.
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al XVI-lea, sistemul acesta se dovedi falimentar, deoarece mobilizarea
generală (pospolite ruszenie), trebuie proclamată de dietă. Se purtau discuţii interminabile, şleahta căuta să evite plecarea la oaste şi de multe
ori mai înainte ca nobilimea anarhică să fi luat o hotărîre, inamicul pă
trundea în ţară şi jefuia ţinuturi întregi. Dar în sec. al XVl-lea, sistemul acesta se dovedi falimentar şi sub alt raport: deobicei armata era
înarmată cu arme primitive, nu avea o disciplină severă, nu era capabilă
de acţiuni importante şi adeseori se aduna numai pentru a smulge re-

gelui noi privilegii în interesul de clasă al stărilor medievale. Din aceste
motive şi ţinînd seama de marea dezvoltare luată pe atunci de arta militară europeană, era necesară organizarea forţelor armate pe o altă bază.
Era nevoie de o armată permanentă şi disciplinată. In acest scop, în prima
jumătate a sec. al XVI-lea, s-a recurs la cetele de mercenari alcătuite în
majoritate din străini (cehi, nemţi, sîrbi), înarmaţi cu redutabilele arme
husite. Dar detaşamentele de mercenari erau insuficiente pentru apăra
rea ţării şi se impunea cu necesitate organizarea unei armate permanente polone. încercările făcute în acest scop, în sec. al XVI-lea, au fost
compromise de egoismul de clasă al şleahtei, care nu s-a arătat dispusă
să sacrifice mijloace materiale pentru apărarea ţării. O adevărată reformă
militară s-a realizat abia sub Ştefan Bathory. El a întreprins modernizarea armamentului cavaleriei grele (husarii), la care a adăugat detaşamen
tele de cazaci zaporojeni şi, pentru prima oară, aşa numita piechota lanowa sau wybraniecka, recrutată din iobagii şi tîrgoveţii de pe domeniile·
regale (fiscale) care, în schimbul slujbei militare, dobîndeau scutire de
obligaţiile feudale. Cea mai mare forţă a armatei polone, pe vremea lui.
Ştefan Bathory, o constituiau mercenarii străini (circa 40.000-50.000) ..
instruiţi de specialişti militari italieni.r,
În rîndurile mercenarilor apar şi numeroşi români transilvăneni.
Chiar din primul an al domniei sale, 1576, Ştefan Bathory a adus din Transilvania iobagi pe care i-a întrebuinţat în războiul împotriva GdanskuluiJG. între cei
530 de mercenari, care au luptat în 1576-1577 pentru înfrîngerea cerbiciei patri-ciatului din Gdansk, care refuza să recunoască pe noul rege, alături de unguri
din Transilvania, din Partium şi din comitatele Ungariei superioare, au fost şi
iobagi români din Transilvania. 37 Astfel, ca ostaşi de rînd sînt pomeniţi: Todor
cel Mare (Nagy), Simion din Făgăraş (Fogorasi Simon), Simion Cioti (Chyoti) (?),
Bîrlea (Berla) Mihai, Ştefan Bălăeşti (Balaesti), Gheorghe Isăcuş (?) (Iszakos =
ung. Băutorul, cel care bea), Barb Vlasie, Crista (Christo) Ion, Sindi (Szindi) Ion„
Ganea (Kanya) Ion, Crăciun (Kracsun) Dragul, Manea (Manyi) Adam, Raţ (Rci.cz)
Simion, Gîrba (Girba) Pavel, Nandra Lupu (Farkas), Stanciu (Sztci.ncsul) Mihai,
Todor Vlasie, Lobodă Lupul (Laboda Farkas), Moldovan (Moldovai) Petru (decurion), Lugojan Nicolae, Radu Gheorghe, Morar Drăghici (Molnci.r Dragics), Olexa
Alexandru, Moldovan (Moldovai) Ion, Popa Ion, Sereni (Szerenyi) Radu (probabil:
Radu din Severin), Cosma (Kozma) Mihai, Baltazar din Şomcuta (Somkuti) (?),.
35

I. Macurek, op. cit., p. 137-140; S. Arnold I. Michalski K. Piwarski.
op. cit., p. 85; M. Kukiel, Zarys historyi wojskowosci w Polsce. Cracovia, 1929„

p. 58-59.
36
37

Veress E., Lengyelorszci.gi adalekok, p. 24-25.
Ibidem, p. 26.
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Gherguţ (Gergucz) Gheorghe, Ştefan din Curtuiuş ( Kurtvelyesi), Mircea (Mirese)
Damian:Jll. Tot în 1576 mai întîlnim pe: Poenar (?) Vlasie (Pienar Blasiu) şi Voina
(Vajna) Andrei 39• în 1578, la 31 ianuarie, în lista de plată a mercenarilor „unguri"
(Solutio peditum hungarorum die 31 ianuarii 1578 facta) sînt trecuţi şi următorii
români transilvăneni: Ion Gaiţă (Kayczia), Andrei Leuştean (Lestcin), Iacob Olah,
Dragul Crăciun (probabil tot cel din 1576/1577), Niţă Neacşul (Nixa Nexul), Nandra
Lupu (Wolfgangus) (probabil cel din 1576/1577), Mihai Stanciu (probabil cel din
1576/1577), Nicolae Săcăşan (Sagasan), Ioan Podar (Podor), Petru Moldovan (Moldovai), Drăghici Morar (Molncir), (probabil cel din 1576/1577), Gheorghe Rada,
Alexandru Olexa (şi în 1576/1577), Ion Moldovan ( Moldovai) (şi în 1576/1577), Ion
Popa (şi în 1576/1577), Mihai Simion (Simiovan), Radu Sereni (Szereni) (şi în
1576/1577), Petru Gaiţă (Kaiczya), Mihai Cosma (Kozma) (şi în 1576/1577), Nicolae
Petrică (Petriki),
Ciubotă (Zubota)
Ion, Ciubotă Lupu (Wolfgang), Matei Gaiţă
( Kayczya). 40 în 1580, la Vilna, în lista de plată a pedestraşilor (Solutio peditum
mensis octobris usque 26 diem mensis decembris 1580) apar: Gaspar Moldo\'an
(Moldovai), Olexa, Ştefan Oprea (Opra), Nicolae Pan, Mihai Şolean (Szolean),
Petru Gaiţă ( Kaycza), (probabil cel din 1578), Ştefan Costa ( Koszta), Ion Voica,
Nicolae Săcăşan ( Sagasan), (şi în 1578), Gherasim Şeulia (Hcirazym Szewle, Szeuele),
Ion Ciorba (?) (Csorba), Matei Codre (Codri), Iacob Olah (şi în 1578), Ilie Olah,
Nicolae Bogdan (Bogdani), Fodor Olexa, Petru Moldovan (Moldovai) (şi în 1578),
Mihai Simion (Simiowan), Ioan Dan, Andrei Leuştean (Lestcin) (poate cel din 1578),
Petru Dan, Petru Olah, Iacob Stoica (Sztojka), Ion Ruja (Ruzsa). La Grodno, tot în
1580, este menţionat din nou Nicolae Pan, iar la Newel, următorii: Bucur din Fă
găraş (Fogorasi Bukur), Petru Ciucur (Chyukof), Raţ (Rcicz) Radu, Ion Fodor,
Oprea Danciu (Opra Dancsul) (decurion), Stanciu Olosac (?) (Stanczil Olosak), Mihai Puluţ (Pulucz), Vlasie Petraşcu (Petrasco), Nicolae Pap, Ion Cosma (Kozma),
cu toţii în decuria (grupa) lui Oprea Danciu 41 • Tot la Newel, în 1580, întîlnim
două decurii formate aproape în întregime din iobagi români transilvăneni. în
decuria lui Nicolae Szlovan (?), se aflau Oprea Danciu (Dancsul Opra), Nicolae
Pribeagu (Pribek)li 2, Dumitru Raţ (Rcicz), Mihai Ştefănică (Sztepaniga) 43 , Lupu Murăşan (Wolfgang Mumasan), (de sigur scris greşit); iar în decuria lui Martin Pribek (?) pe: Ioan Borbolea (Borbolya)li4, Stan Cosma (Sztcin Kozma), Toma Manea
(Manya), Laurenţiu Gruban, Ion Cneazul (Kenezi}4 5 • În aceeaşi garnizoană şi în
acelaşi an apar încă: Petru Cocan (Kokan)"u, Matei al lui Ilea (Illei), Gheorghe
Vlad, Ion Creţa ( Kresa), Trifa Chinez ( Kenez), Ion Gaiţă (Kaijcsai, amintit şi în
1578) 47 • în garnizoana Zawolocz, în 1580, întîlnim de asemenea două decurii formate aproape în întregime din iobagi români. în decuria lui Mihail Biderre (?),
figurează: Petru Ciorla (?) (Csorla), Martin din Crişcior (Kriscs6ri), Ion Baloş,
Dragomir Stanciu (Dragumer Stanczil), Ion Bălan, Alexandru Oprea (Opra); iar
în decuria lui Gheorghe Nopcea (Nopcse), următorii: Matei Dărăbanţ (Drabant)'• 8 •
38
39

Ibidem, p. 27-31.
A. Veress, Rationes curiae, p. 27.
40 Ibidem, p. 58-62. Numele de Kayczya poate fi o transcriere greşită pentru
numele făgărăşan Gaiţă, dar poate fi şi numele de familie secui Kajcsa.
1
" Ibidem, p. 95-109; Archiwum skarbu koronnego, Rachunki kr6lewskie, t. 259
(!580), ff. 4, 14 v., 15. Numele de familie Raţ poate fi şi de altă origine, de pildă
s1rbească,

dar atunci numele de botez ce-l însoţeşte este sîrbesc: Racz Zsivko.
Numele poate fi şi străin. în Făgăraş se întîlneste în sec. XVII numele de familie Pribakul, Pribeagu (Şt. Pasca, Nume de persoane şi nume de animale în.
Ţara Oltului. Bucureşti, 1936, Indice, p. 307).
43 în Făgăraş Ştefănucă · (lbid., p. 330).
~ La Şt. Paşca, op. cit., Indice, p. 193; Burbulea, Burbulja (1633).
0
"
A. Veress, Rationes curiae, p. 109.
46
La Şt. Paşca, op. cit., Indice, p. 211, numele de familie: Cocan.
7
1,
A. Veress, Rationes curiae, p. 110-111.
1,s La Şt. Paşca, op. cit., Indice, p. 222: Dărăbanţ.
42
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Gheorghe Radu, Martin R!ida, Neagoie Groza, Gheorghe Dona, Andrei Cerbu
(Cserbi), Ion Filea (Fiile)" 9• In garnizoanele Grodno şi Vilna, în 1580-1581, întîlnim tot printre pedestraşi pe Ion Vlad, Iacob Stoica (amintit şi mai sus), Ion
Bălan (probabil cel de mai sus), Nichita Simion (Niekita Simon) şi Petru Gorşa 50 .
în sfîrşit, tot în 1580, in garnizoanele Newel şi Zawolocz, întîlnim cîţiva romam,
probabil boieri, în rîndurile ca,·aleriei: Pap Ionaş, Ştefan Stepan (Ztepan), Nicolae
Şoldan (?) (SzoltcinJ şi Petru Garda"'· în anul 1581, primăvara şi vara, la Grodno,
Uscib6w si Vilna. se aflau următorii pedestraşi români, cei mai mulţi întîlniţi şi
în anul p·recedent, tot in acele părţi: Ioan Voicu, Andrei Ban, Ştefan Oprea, Ion
Vlad (decurion), Mihail Popa, Mihail Ban, Ion Ban, Petru Dan, Ion Dan, Olexa
( Alexa) Fodor, Gheorghe Nicola, Nicolae Bogdan, Iuon (sic!) Gruban, Simion Costa,
Anton Costa, Alexa, Nicolae Săcăşan, Nicolae Pan, Stoica Petru, Ciucur (Chywkor)
Ion.;, 2

Mercenarii români erau recrutaţi de fratele lui Ştefan Bathory, Cristofor Bathory, locţiitorul său la conducerea Transilvaniei.5:1 Se pare că
mercenarii din diferite părţi ale Transilvaniei erau strînşi la un loc şi
îndrumaţi apoi spre Polonia. Ei nu erau duşi în Polonia cu forţa. ci erau
recrutaţi în oastea polonă aşa cum vom arăta mai departe în cadrul
obligaţiei de a presta serviciul militar. obligaţie la care erau supuşi iobagii de pe domeniile fiscale. In Transilvania. la Alba Iulia, li se plătea
ceva la plecare, un fel de avans asupra soldei. restul achitindu-li-se în
Polonia:;". Acolo erau organizaţi în companii sau centurii de infanterişti
(pedites) în frunte cu un căpitan (capitaneus), ajutat de 2-3 vicecăpi
tani (vicecapitanei). O companie (centuria, rota) de mercenari cuprindea
circa 100 de ostaşi, împărţiţi în 10 decurii, fiecare în frunte cu un decurion (desiatnik, tizedes). comandînd obişnuit 9 puşcaşi (pixides). Fiecare
companie mai avea 1-2 stegari şi 1 toboşar. Un regiment de mercenari
consta din circa 20 companii, cu un efectiv de 1987 oameni. Armamentul
mercenarilor pedestraşi era lancea sau suliţa şi puşca (rusznice) 55 •
Plata mercenarilor se făcea în bani şi în natură şi ea varia în funcţie
de grad şi de vechimea în slujbă. Mercenarii de rînd, soldaţii, primeau,
dacă erau pedites veterani. 4 fl. pol. pe lună; iar dacă erau novicii, primeau de obicei numai 3 fl. Căpitanii primeau 10, 20, 32 fl. pol. lunar,
da1· avem şi cazuri. ca acela al căpitanului Dimitrie Kiss de la Oradea,
cînd s-au plătit 50 fl. lunar, o soldă foarte mare, ce nu poate fi explicată
decît prin aceea că D. Kiss era unul din cei mai apropiaţi colaboratori ai
lui Ştefan Bathory. Vicecăpitanii primeau 5, 6, 8 sau 10 fl. pol. lunar.
"9

A. Veress, Rationes curiae, p. 114; cf. însă şi porecla ung. Fiile = ureche.

so Ibidem, p. 119, 127.
51

Ibidem, p. 116.
AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581), ff. 72-79 v., 82-90; A. Veress,
Rationes curiae, pp. 146-148, 154-156.
5J A. Veress, Lengyelorszcigi adalekok, p. 26.
;,i A. Veress, Rationes curiae, p. 74 urm.; cf. şi A. Pawinski, op. cit., p. 293.
55
K. G6rski, Historya piechoty polskiej. Cracovia, 1893, p. 30-32. Efectivele
date mai sus însă variau si la centurii si la decurii. Date se găsesc în AGAD, Rachunki krolewskie, t. 259 (1581) ff. 94 v. -· 101 v.
52
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Decurionii, 5-. 6 fl. pol. pe lună. Stegarii erau plătiţi cu 2-5 fl. pe lună56 .
Cavaleriştii erau plătiţi cu 6 fl. lunar. 57
Solda se achita lunar pentru perioada de la 26 a unei luni pînă în
ziua de 26 a lunii următoare, dar au fost şi cazuri cînd pe unii i-au plătit
odată la 3, 4 şi 5 luni58 . In timpul lui Ştefan Bathory tocmai pentru
a da mai multă eficienţă sistemului său militar - soldele s-au mărit şi
pentru ostaşii poloni şi pentru mercenari59 , ele fiind duble faţă de cele
plătite pe atunci în Ungaria şi Transilvania, şi anume 2 fl. pentru un
pedestraş şi 3 fl. pentru un cavalerist60 • Pentru a ne face o idee despre
nivelul soldelor mercenarilor, în raport cu plata altor categorii, amintim
că în timpul lui Ştefan Bathory, în Polonia, aşa cum reiese din registrele
de socoteli ale Curţii, un lucrător la construirea de eleştee primea 2-3½
groşi pe zi (1586), dulgherii (carpentarii bipennales et securiales) primeau
3-5-6 groşi pe zi61 , iar lucrătorii zidari care au lucrat (în 1601) la castelul Malborg au primit pe zi 6-10-12 groşi 62 , în timp ce mercenarii
transilvăneni, simpli pedites, primeau pe zi 5 groşi şi cavaleriştii (equites),
6 groşi pe zi.
Pentru a ne da şi mai bine seama, cît reprezenta joldul achitat mercenarilor ·ardeleni în Polonia de atunci, să dăm şi preţurile medii ale cîtorva
mărfuri. La Cracovia, în 1578, un cot (lokfec) adică 54,94 cm de postav
lunski costa 34 groşi, deci un mercenar pedestraş şi-l putea procura cu
solda pe 8 zile şi jumătate. In 1577, 1 cal costa la Cracovia 240 groşi, adică
solda unui mercenar pedestraş pe 2 luni, sau a unui mercenar cavalerist
pe 1 lună şi jumătate; 1 bou, la 1579, 120 groşi, adică solda pe o lună a
unui pedestraş. In 1582, 1 porc costa 135 de groşi, deci solda unui mercenar pedestraş pe 34 zile63 • La Varşovia, în 1582, un bou costa 180 groşi,
deci solda unui mercenar pedestraş pe 1½ lună sau a unui cavalerist pe
1 lună; 1 cal, în acelaşi an, costa 390 groşi, adică solda unui cavalerist
pe 2 luni şi 5 zile; 1 cot de pînză costa în 1584 2 groşi, adică jumătate
din solda zilnică a unui mercenar pedestraş; 1 cot de postav, în 1584,
costa la Varşovia 6,5 groşi; iar 1 pereche de ghete costa 15,3 groşi, adică
cu solda pe 4 zile un mercenar pedestraş îşi putea procura o pereche de
ghete6". Că mercenarii transilvăneni erau bine plătiţi, se poate afirma cu
atît mai mult, cu cît, în afară de solda în bani, mercenarii mai primeau
postav şi hrană. In campanie, ei primeau hrană gratuit; dar în timp de
5

AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581), ff. 70-75 v., 117.
Ibidem, f. 129-129 v.
58 Ibidem, ff. 139, 160.
5n K. Gorski, op. cit., p. 22-23.
no A. Veress, Lengyelorszagi adalekok, p. 32-33.
fit AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 278 (1586), ff. 101 v. 103, ff. 104-105 v.
62
AGAD, Archivum skarbu koronnego, Dzialy skarbowe, t. 355 (1601), ff. 84, 85.
Pentru plata dulgherilor şi zidarilor la Cracovia în acest timp, vezi Iuljan Pele,
Ceny w Krakowie w Jatach 1369-1600, Liov, 1935, p. 90-91.
63
I. Pele, op. cit., Anexa, p. 48, 74-76.
6
" W. Adamczyk, Ceny w Warszawie w XVI i XVII wieku, Liov, 1938, p. 19-20,
43-44, 47.
i;

57
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pace, hrana li se vindea de către comandant, care o procura pe preţ maximal şi aşa o vindea mercenarilor, car~ o plăteau_ din soldă. Postavul pentru uniformă li se distribuia gratuit60 • Postavul era procurat de comandant de la negustorii cracovieni (Montelupi, Lucea del Pace, Gutteter,
Waxman etc.) 66 ori de la cei din Varşovia (Andrei Winieczki). Mercenarii
primeau carasie albastră (cerulea), albă sau roşie (rubea) ori postav lunski
albastru sau roşu în cantităţi variabile. De pildă, la Vilna, în 10 mai 1581,
pedestraşii din centuria căpitanului Ştefan Lazar au primit postav lunski
albastru cîte 4 şi cîte 8 coţi de persoană 67 • E probabil că, pentru unii din
mercenari. condiţiile materiale ce li s-au oferit în Polonia au exercitat o
anumită atracţie şi poate că pentru solda obişnuită acasă „nu s-ar fi dus
atiţia în ţară străină pentru a sluji o cauză străină" cum afinnă
A. Veress68. In tot cazul, credem că afirmaţia lui Veress nu poate fi extinsă, după cum vom vedea, şi asupra iobagilor transilvăneni, mercenari
în armata lui Ştefan Bathory.
Dacă însă condiţiile materiale în care erau înrolaţi mercenarii transilvăneni în armata polonă erau avantajoase, condiţiile în care ei îşi
duceau viaţa la o atît de mare depărtare de casă erau dintre cele mai
grele. Pe lîngă faptul că uneori solda nu ajungea la timp şi plata ei întîrzia, clima umedă, cu toamne aspre şi ierni timpurii şi lungi69 , ca şi greutăţile legate de campaniile militare şi primejdiile la care erau expuşi în
orice clipă, au făcut foarte greu traiul mercenarilor români transilvăneni
în regiunea Mării Baltice. Mulţi erau răniţi, ori se îmbolnăveau, degerau
sau rămineau pe drum, cum o arată frecventele lustraţii (treceri în revistă) din anii 1581-1582 70 • In vara anului 1581, din 2489 de mercenari
pedestraşi, 68 erau bolnavi (intre ei şi decurionul român transilvănean
Ion Vlad) şi unul rămăsese pe drum 71 • Ca unii care nu aveau nimic comun cu politica de expansiune a şleahtei polone în bazinul Mării Baltice,
mercenarii transilvăneni adeseori dezertau. Ii determina la aceasta, pe
lingă cele expuse mai sus, şi disciplina aspră la care erau supuşi, numeroase abateri - unele relativ uşoare - sancţionîndu-se cu pedeapsa capitală, potrivit regulamentului 72 • Aşa se explică numeroase cazuri de dezertori (fugitivi), care se întilnesc frecvent în registrele de socoteli în anii
G.'j Informaţia o deţinem de la regretatul prof. Kazimierz Lepszy de la Universitatea Jagiellonă din Cracovia.
66 Vezi despre ei, Krystyna Pieradzka, Handel Krakowa z W{:'grami w XVI w ...
Cracovia, 1935, Indeks, s.v.
67 AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581), f. 102 v.

68

Lengyelorszagi adalekok, p. 32-33.

69

Cf. în acest sens, Historia Polski, I. 2. Pod redakcjQ. Henryka Lowmianskiego.
Varşovia, 1957, p. 501.
iO Vezi A. Veress, Rationes curiae, p. 159-162.
71
AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581) ff. 160 v. - 181; A. Veress, Ra-

tiones curiae, p. 161-163.
72
Vezi Stanislaw Kutrzeba, Polskie ustawy i artykuly kojskowe od XVI do XVIII
wieku. Cracovia, 1937, pp. 160-162, 319, 321-329; Ignacy Polkowski, Sprawy wojenne kr6la Stefana Batorego. Cracovia, 1887, p. 240-252. (Acta historica res gestas
Poloniae illustrantia, XI).
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1581-1582. In vara anului 1581, între 26 iunie şi 26 iulie, au fugit 41 de
oameni din totalul de 2489 de pedestraşi, între ei şi românul transilvă
nean Nicolae Săcăşan (Sagasan)7'J. In urmărirea fugarilor erau trimise detaşamente, cum a fost cel al lui Bagniewski în 1586, trimis „causa persequendi pedites fugitivos hungaros" 7", sau mai tîrziu, după moartea lui
Ştefan Bathory, în 1601, detaşamentul condus de Thelefus Solthari şi
Jankowski „missi ad persequendos profugos pedites ungaros et ad aulam
S.M.R. deducendos" 75 . Această ştire din urmă e importantă şi pentru faptul că ne atestă existenţa mercenarilor „unguri" în Polonia, la 15 ani
după ce în 17 decembrie 1586 ei fuseseră plătiţi pentru ultima dată şi s-a
renunţat la serviciul lor (,,quibus etiam servitium est renonciatum") 76 ,
ceea ce, credem, trebuie înţeles în sensul că au fost concediaţi şi au revenit în Transilvania, între alţii, şi mercenarii români ardeleni, înrolaţi
în oastea polonă.
Cu toate condiţiile grele ale vieţii de mercenar, iobagii români transilvăneni au intrat în oastea polonă an de an timp de un deceniu (15761586) şi sporadic, în anii următori, preferînd rigorile vieţii militare şi ale
campaniilor pe ţărmul îndepărtat al Mării Baltice, condiţiilor insuportabile de acasă şi nădăjduind să scape, pe ac-eastă cale, de sarcinile apăsă
toare ale servituţii. Nu trebuie uitat totodată că plecarea lor în Polonia,
pentru a sluji [n oaste, era impusă de obligaţia militară ce revenea iobagilor de pe domeniile fiscale şi, de bună seamă, şi celor de pe moşiile ardelene ale familiei Bathory.
Se pun acum cîteva întrebări, şi anume: care era apartenenţa de clasă
a românilor transilvăneni din Polonia acelei vremi, din ce regiuni ale
Transilvaniei erau ei şi care era numărul lor. Să încercăm a da un răs
. puns în cele ce urmează.
In ce priveşte originea socială a mercenarilor români transilvăneni din
oastea polonă, în registrele polone de socoteli nu aflăm nici o indicaţie.
Dacă vom lua în consideraţie sistemul antroponomastic al grăjdarilor şi
vizitiilor, cit şi cel al mercenarilor români ardeleni aflători în Polonia în
perioada 1576-1586, vom vedea că uneori ei apar denumiţi numai cu
numele de botez singur sau însoţit de poreclă (Radu, Barbu, Stanciu,
Stoica, Oprea cel Bătrîn, Oprea cel Mic, Lupu Lobodă, Stanciu Brînză,
Ioan Cioară etc.) sau cu un nume compus din două elemente: numele de
botez al unei persoane pus în relaţie cu ascendentul său (Radu Stanciu,
Stanciu Pepele, Stoica Barbu, Oprea Danciul, Dragomir Stanciu!,
Gheorghe Goii etc.), cu locul de origine (Oprea din Făgăraş, Barbu din
Sărata, Radu din Beclean (în Ţara Făgăraşului) etc., cu îndeletnicirea
personală (Cociş Jurj, adică vizitiul, Podar Ion, Morar Drăghici etc.).
73

AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581), ff. 160 v. -

181; A. Veress, Ra-

tiones curiae, p. 161-163.
74 A. Veress, Ibidem, p. 225.

75
AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 298 (1600-1602), f. 172. Aici pare a fi vorbr
numai de cei din garda de la curtea regelui.
76 A. Veress, Ratf,ones curiae, p. 229.
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Acestea sînt elementele cele mai vechi ale sistemului antroponomastic 77 ;
dar în listele de socoteli apar şi nume de familie (de ex. Mocea, Popa,
Şoldan, Raţ, Pap) sau altele de botez (Voina, Manea, Ruja, Vlad, Dan,
Petraşcu), devenite nume ·de familie la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi mai
ales în sec. al XVIII-lea. Ţinînd seama de faptul că numele de familie se
impune, ocazional, abia din sec. al XVII-lea, ca şi de faptul că numele
de familie ca element ereditar şi distinctiv onomastic familial a fost adoptat pentru prima oară de „boieri" şi numai mai tîrziu de masa poporului
de rînd 7ts, putem trage concluzia că imensa majoritate a numelor româneşti din socotelile Curţii şi vistieriei polone designează iobagi şi numai
cîteva, ca nume de familie, pot designa „boieri" sau cnezi. Dar în determinarea apartenenţei de clasă, pornind de la sistemul antroponomastic,
trebuie să fim foarte prudenţi, deoarece în unele cazuri unele nume de
„boieri'' sînt purtate şi de iobagi 7!l, iar alteori, nume presupuse a designa
,.boieri" designează, de fapt, iobagi. 1n acest caz, criteriul antroponomastic trebuie în mod necesar coroborat cu anumite condiţii social-istorice. Astfel, numele de Mocea, Popa, Bogdan, Raţ, ca nume de familie,
designează desigur iobagi, nu „boieri", din moment ce ele apar între pedestraşi şi ştim că „boierii" erau obligaţi să presteze serviciul militar,
obişnuit, călarei- 0 .De asemenea, numele de Trifa chinez şi Ion cneazul,
care par a designa o categorie socială mai ridicată, pare curios a le întîlni
printre pedestraşi, din moment ce ştim că cnezii mergeau personal la
oaste doar la cavalerie. In acest ultim caz, e de presupus că respectivii
Trifa şi Ion sint cnezi decăzuţi, descendenţi ai unui cneaz, a căror condiţie socială s-a degradat, între timp, la aceea de iobag. Pentru a nu
presta sarcinile obişnuite· iobăgeşti ei se angajează ca mercenari, eliberîndu-se după prestarea serviciului militar de pomenitele sarcini feudale,
în locul cărora le revin obligaţii militare. Condiţiile social-istorice sînt
în toate acest.e cazuri decisive pentru descifrarea apartenenţei de cla-:;ă
a celor întîlniţi în registrele polone de socoteli. Este neîndoielnic că, indiferent de indicaţiile date de sistemul antroponomastic, toţi cei angajaţi la
curtea polonă ca grăjdari, vizitii, aparţin cu toţii clasei fundamentale a
;; Cf. Şt. Paşca, Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului. Bucureşti,
1936, p. 61.
78 Ibidem, p. 62-63 şi Glosarul antroponomastic, s.v. Putem adăuga însă că deşi
în sec. al XVI-iea numele de familie nu sînt stabilizate, există totuşi şi acum
în listele polone de socoteli, dar mai ales în urbariile transilvănene din sec. al
XVI-lea, nume de familie (Informaţia acad. David Prodan).
Şt. Meteş, Contribuţii la studiul populaţiei din Transilvania în trecut. II. Boierii ostaşi din Ţara Oltului în veacul al XVIII-Zea după conscripţiq din 1744. Bucureşti, 1942, (Bălan, Dan, Codra, Cioară, Cocan, Costa, Neagoie, familii de boieri,
dar toate în sec. al XVI Ii-lea); Şt. Meteş, Situaţia economică a românilor din Ţara
Făgăraşului, I. Cluj, 1935, p. 66; Răspop Ion, boier şi p. 318: Răspop Stoica, iobag
fiscal, ambii din sec. al XVIIl-lea.
80
Şt. Paşca, op. cit., p. 66-67, Diplomele din sec. al XVII-lea vorbesc în legă
tură cu boierii făgărăşeni numai de serviciu militar călare, dar în secolul urmă
tor mulţi serveau deja pedeştri (Şt. Meteş, Contribuţii la studiul populaţiei din
Transilvania, II, p. 4-6).
şi

,u
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orînduirii feudale, ţărănimii iobage, asuprite şi exploatate 81 • ,,Boierii" vor
fi fost, dintre toţi cei pomeniţi mai sus, numai Pap Ionaş, Stefan Stepan,
Nicolae Şoldan şi Petru Garda, înregistraţi în 1580 în rîndurile cavaleriei.82
Predominarea covîrşitoare a iobagilor în Polonia, pe timpul lui Ştefan
Bathory, înrolaţi în cea mai mare parte ca mercenari în armată, se explică firesc în condiţiile epocii. Extinderea şi în Transilvania a sistemului de recrutare la oaste a iobagilor introdus în Polonia a dat şi iobagilor
români ardeleni posibilitatea să scape de sarcinile iobăgeşti, plecînd ca:
mercenari în Polonia şi devenind, în urma prestării serviciului militar,
libertini scutiţi de sarcinile iobăgeşti, în schimbul obligaţiei de a sluji la
oaste 83 . Ceea ce i-a determinat a fost, fără îndoială, în cazul lor, nu setea
de cîştig, cum pretinde A. Veress 8 \ nu făgăduielile ,de avantaje materiale,
ci greaua lor situaţie economico-socială pe care şi-o puteau îmbunătăţi
întrucîtva, îmbrăcînd haina de mercenar. Intr-adevăr, dacă ne referim,
de pildă, la iobagii din Ţara Făgăraşului, din rîndurile cărora s-a recrutat - după cum vom vedea - majoritatea mercenarilor români din armata polonă, situaţia lor în perioada 1560--1570, deci foarte aproape de
epoca la care ne referim, era grea. Obligaţiile lor către cetatea Făgăraş.
îh acel timp, cuprindeau dări în vite, 2-6 oca de unt anual de fiecare sat
mare sau mic, după mărimea fiecăruia, 1 fl. de argint la sf. Gheorghe,
de fiecare sat, toamna de fiecare casă de iobag: 1 cîblă de grîu, o cîblă
de ovăs, 5 căpăţîni de varză, 12 păstrăvi. La sf. Mihail şi de Crăciun, fiecare iobag era obligat să care la cetate cîte 1 car de lemne. Fiecare iobag
era dator să facă 3 zile la secerişul griului ori ovăsului şi 2 zile la cositul
finului. Ei erau supuşi la diferite birşaguri (amenzi) şi daturi (din răşină.
peşte, găini etc.). Dacă cineva fura vreun bou, vacă, oaie sau porc, îl plă-
tea de 12 ori; dacă vreun iobag român fura un cal, plătea cu capul. Se
mai adăugau diferite sarcini militare şi altele_i-\,i
81 Aceeaşi

opinie o exprimă şi A. Veress, Rationes curiae, Introducere~ p. X,
Vezi mai sus p. 352. Este interesant de menţionat că în testamentul său întocmit la 12 mai 1585 la Niepolomice, lăsînd cetatea şi domeniul Făgăraşului nepotului său Baltazar Bathory, Şt. Bathory scuteşte pe boieri de slujba militară:
,, ... Et quoniam terra Fogoras a contributionibus publicis libera est, obligamus et
oneramus possessores hujus arcis pro tempore existentes, ut în omnem expeditionem
generalem ducentos equites et centum pedites strenuos bonos milites, non bojares
ducant" (A. Veress, Bâthory Istvân erdelyi fejedelem es lengyel kirâly levelezese
(Corespondenţa lui Şt. Bathory, principe al Transilvaniei şi rege al Poloniei), I.
Cluj, 194î1, p. 299).
83 Datorăm aceste lămuriri acad. David Prodan, căruia îi mulţumim şi pe această
cale.
81 A. Veress, Lengyelorszâgi adalekok, p. 32-33.
85
Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, I,
1500-1520. Bucureşti, 1921, p. 249-252 şi acelaşi, Situaţia economică a românilor
din Ţara Făgăraşului, p. XLIII-XLIV.
82
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de sarcinile iobăgeşti, au plecat iobagii români din Ţara
ca şi din alte părţi ale Transilvaniei86 , pe îndepărtatele ţăr
muri ale Mării Baltice. în slujbă militară polonă.
Dar cu aceasta atingem cealaltă chestiune: din ce regiuni ale Transilvaniei erau iobagii români amintiţi în socotelile polone? Pentru a răs
punde la această întrebare e necesar să avem în vedere trei criterii: antroponomastic, teritorial şi cel al condiţiilor social-istorice, care uneori se
completează unul pe celălalt şi, ca atare, trebuie privite in strinsă interdependenţă. Intrucît ar fi foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să stabilim
în fiecare caz apartenenţa teritorială a iobagilor români înregistraţi în
socotelile polone, ne vom mulţumi să efectuăm o operaţie de sondaj în
imensa cantitate de nume aflătoare în registrele polone, pentru a determina, cel puţin în mare, regiunile transilvănene din care au plecat iobagii români pe meleaguri străine. Dacă luăm în consideraţie. în ansamblu. numele de grăjdari, vizitii şi mercenari români, vedem. de pildă,
că în Ţara Făgăraşului se întîlnesc multe din aceste nume, ca: Bălan,
Bălaş, Băncilă, Barb, Bîrlea. Bogdan, Brînză, Bucur. Burbulea, Cerbu,
Cioară. Ciorba (?). Cocan, Conea. Costa, Crăciun, Damian, Dan, Danciu,
Dărăbant. Drăghici. Dragomir. Dragu, Filea, Gabor, Gaiţă, Gaspar, Jurj,
Goia, Guţu, Leuştean. Lupu, Manea, Manu, Mocea, Moldovan, Molnar,
Murăşan. Neacşu. Nechita, Neagoie. Nicula, Novac, Olah, Oprea, Pan,
Pap, Pepelea. Petraşcu, Podar. Poienar, Popa, Pribeagu. Puluţ, Radu,
Rada. Raţ, Ruja, Simion, Stanciu, Stan, Stoica, Şoldan (?), Ştefănucă,
Tod01-, Vlad. Vlasie. Voila, VoinaHi_ Aceasta ar indica originea făgără
şeană a purtătorilor unor astfel de nume. Dar unele din numele iobagilor
români transilvăneni atestaţi în Polonia, ca Dan, Bogdan, se află nu numai în Făgăraş. ci şi în alte regiuni. de pildă în corn. Şugag, Ţelna şi
Totoiu din comit. Alba de Jos. iar altele, ca, de pildă, Ciucur, nu se
întîlnesc în Făgăraş, ci în alte locuri (Spring, comit. Alba de Jos, Ciucur
Anton) 88 • Admiţînd deci posibilitatea ca unii din ei să fi fost din comit.
Alba de Jos şi fără a putea susţine originea făgărăşeană a tuturor celor de
mai sus. noi dispunem încă de criteriul teritorial şi de cel istoric, care
ambele ne dovedesc că unii iobagi români ardeleni aflători în Polonia
erau din părţile Făgăraşului. Astfel, în o serie de cazuri se indică originea
făgărăşeană a respectivului prin Fogorasi 89 , adică din Făgăraş, Szaratai90
adică din Sărata. sat în Ţara Făgăraşului, Dridy, adică din Dridif, Dridih91, sat tot acolo, sau Bethleni, adică din Becleanul Făgăraşului 92 . S-ar
Pentru a

scăpa

Făgăraşului,

86 De ex. din Chioar. Pentru obligaţiile iobăgeşti (cens, daturi etc.) ale iobagilor
români de acolo faţă de Cetatea de Piatră vezi urbariul din 20 aprilie 1566 al acestei cetăţi, la Şt. Meteş, Viaţa agrară ..., p. 191-198.
~î Cf. Şt. Paşca, op. cit., Glosarul antroponomastic, s.v.
~ Cf. Şt. Meteş, Viaţa agrară ... , p. 160.
~n Şt. Paşca, op. cit., p. 237; Fogoroş, nume de familie, mai tîrziu.
!IO Ibidem, p. 317: mai tîrziu nume de familie: Sărătean.
!lt Cf. ibidem, p. 227.
m Ibidem, glosar, s.v.: nume de familie: Beclerean, Bethlenaru, de la Beclean.
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putea obiecta că nici criteriul teritorial nu este în toate cazurile decisiv,
în sensul că astfel de nume pot indica localităţi din diferite părţi ale
Transilvaniei (de ex. Becleanul ar putea fi şi cel din reg. Cluj). In acest
caz, trebuie ,avut în vedere, în continuare, criteriul istoric. Extinzînd
asupra Transilvaniei reforma militară înfăptuită în Polonia, Ştefan
Bathory a dispus, de bună seamă, şi aici, ca şi acolo, recrutarea la oaste
a iobagilor de pe domeniile fiscale, aparţinătoare de diferite cetăţi, sau a
celor de pe domeniile familiei Bathory. Un domeniu fiscal era şi Făgă
raşul şi dacă la această împrejurare istorică adăugăm celelalte două criterii pomenite mai sus, rezultă în chip evident că unii din iobagii ardeleni
angajaţi în Polonia pe vremea lui Ştefan Bathory au fost din Ţara Făgă
raşului.

In chip firesc,

atenţia noastră

se

îndreaptă

acum asupra altor domenii
fiscale, cum ar fi cele ale cetăţilor Chioar, Şimleu, Deva, Hunedoara etc.
Dacă extragem din listele de socoteli polone numele care indică localităţi din Chioar, constatăm că unele din ele indică iobagi români. Astfel,
Hosszufalvi Ioan, Hosszufalusi Andrei şi Hosszufalusi Petru93 pot fi iobagi români din satul Hosufalău (Satulung), care ţinea de cetatea Chioar.
Dar ţinînd seamă de caracterul mixt al satu1ui, Hosszufalusi Daniel94 va
fi fost ungur. O serie de iobagi: Kortvelyesi Ştefan, Kortvelyesi Grigore
şi Kortvelyesi Gheorghe 95 , cum rezultă din context, par a fi români din
Curtuiuş (Chioar); în schimb Kortvelyesi Valentin 96 e, desigur, ungur din
Curtuiuşul Bihorului. Din Surduc, sat românesc în Sălaj, sînt înregistraţi
Szurdok Gheorghe, Szurdok Vartolomei (Bartalis). 97 Din satele româneşti
din Chioar: Mireşul şi Mogoşeşti, întîlnim iobagii Nyiresi Grigore şi Nyiresi Ion98 - alături de un Terebesi, din satul mixt Terebeşti din Sătmar,
lingă Ardud şi iobagul român Mogasfalvi Ştefan 99 • Tot din Chioar sînt
şi iobagii din localitatea românească Şomcuta: Somkuti Baltazar, Somkuti Dumitru, Somkuti Martin, Somkuti Petru şi Somkuti Simion 100 . Ţi
nînd seama de contextul în care-i aflăm amintiţi în registru, probabil că
tot din Chioar, şi anume din Remetea sînt următorii iobagi: Remetei
Toma, Remetei Anton şi Remetei Avram 101 • In sfîrşit, o serie de iobagi
români şi unguri sînt amintiţi în legătură cu cetatea Seini, tîrgul mixt
Seini (Szinyervaralya) dintre Satu Mare şi Baia Mare, probabil domeniu
al familiei Bathory: Varallyi Luca, Varallyi Leonard, Varallyi Baltazar,
Varallyi Gaspar, Varallyi Ştefan, Varallyi Ion, Varallyi Lucaci.102
n3 A. Veress, Rationes curiae, p. 113, 150, 151.
w. Ibidem, p. 150.
115
Ibidem, p. 61, 95, 154.
!lG Ibidem, p. 112.
"J 7 Ibidem.
!JB Ibidem, p. 107, 127, 151.
w Ibidem, p. 149, 162.
100
Ibidem, p. 61, 148, 150. Pentru Somkuti Baltazar şi Somkuti Martin nu este

exclusă şi
101
102

originea

maghiară.

Ibidem, p. 98, 101, 151.
Ibidem, p. 60, 110, 112, 113, 115, 157, 160.
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Din părţile Hunedoarei şi Zarandului, stînd în legătură cu cetăţile de
acolo, Deva şi Hunedoara, de asemenea au fost iobagi români, cum -o indică numele de Kriscsori Martin, din Crişcior, sat românesc din Zarand.
Poate că din Hunedoara, din satul Rîuşor, va fi fost Ştefan Rosczwri 103,
deşi e posibil să fi fost din satul cu acelaşi nume din Ţara Făgăraşului
sau din satul românesc Ruşor din Chioar (Lăpuş) ori chiar din Ruşcior,
unul în părţile Bistriţei, altul în părţile Sibiului. De cîteva ori întîlnim
iobagi al căror nume derivă din Dobra: Dobrai Ion 10" şi Dobrai Gheorghe103. Numele de Dobra este atestat în Făgăraş 106 , deşi în cazul de faţă
se pare că avem de-a face, poate, cu o persoană originară din tîrgul hu-·
nedorean Dobra sau, mai probabil, din satul Dobra Sătmarului, lîngă Ardud, posesiune a familiei Bathory.
Au plecat în Polonia şi iobagi români din părţile Bihorului. cum ne
arată numele lui Mihail Vasadi din satul românesc de acolo, Văşad. Iobagii români din aceste părţi au fost, desigur, mai numeroşi şi, pentru
identificarea lor, lista completă a celor duşi de la Oradea în Polonia de
căpitanul Dimitrie Kiss, în 1581, ar necesita o analiză detaliată 107 . In
aceeaşi listă întîlnim şi numele de Mihail Halmosdi de la satul românesc
Hal.măşd din Sălaj. aparţinînd de cetatea Şimleu. Tot din Sălaj se pare
că era şi iobagul Toma Harakleni 108 , probabil din satul românesc Hereclean, ca şi cei amintiţi cu numele de Szilvasi, probabil din satul românesc Silivaş din Sălaj 109_
O serie de alte nume ne trimit în alte părţi ale Transilvaniei. Astfel,
Szindi Ion 110 indică desigur un iobag român originar din satul românesc
Szind, azi Sănduleşti, de lingă Turda: un Gherasim Şeulia 111 pare a
arăta pe cineva din satul românesc Şeulia de lîngă Luduş sau Şeulia română din apropiere de Ocna Mureş: un Zelestati Ion 112 pare a indica pe
cineva originar din satul mixt Seliştat (azi în raionul Agnita). 113
Din succinta analiză întreprinsă aici - mai mult un sondaj - rezultă
că iobagii români transilvăneni aflători în Polonia în timpul lui Ştefan
Bathory au fost cei mai mulţi de pe domeniul fiscal al Făgăraşului şi din
nord-vestul Transilvaniei, de pe domeniul cetăţii Chioar, ambele domenii
103
101

Vezi aici, mai sus (p. 347).
A. Veress, Rationes curiae, p. 107, 109.
io 5 Ibidem, Lengyelorsz<igi adalekok, p. 30-31.
lOG Şt. Paşca, op. cit., p. 22.
107 AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 259 (1581), ff. 115-119; A. Veress, Rationes
curiae, }). 151-153. Se mai află acolo numele Raţ (R<icz) Ion, Vlasie (Blasius) Olâh
şi altele.
108 A. Veress, ibidem, p. 109 (1580, Newel).
10~ Cf. în acest sens şi Szâdeczky-Kardos L., op. cit., p. 11.
110 Vezi mai sus (p. 350).
111 Vezi mai sus (p. 351).
112 AGAD, Rachunki kr6lewskie, t. 253, f. 216; A. Veress, Rationes curiae, p. 9,
citeste: Zelestai.
113 N. Iorga, op. cit., 1. c. îl socotea, greşit, ,,din Sălişte". Numele de Zelestati
se întîlneşte şi la Făgăraş în sec. XVIII (Şt. Meteş, Contribuţii la studiul populaţiei din Transilvania în trecut,

p. 13, 15).
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prin excelenţă militare între toate domeniile fiscale din Transilvania.
Urmează apoi cei din Zarand şi Hunedoara şi cei din Bihor, Sălaj şi Satu
Mare, desigur de pe moşiile familiei Bathory, aflători în aceste părţiH'i_
Lor ar trebui să li se adauge cei din părţile Aradului şi din Banat, asupra
cărora însă nu ne-am putut extinde.
Alţii vor fi fost din comitatele Turda, Alba de Jos şi Alba de Sus, ca
şi din altele, de pe moşiile diferiţilor feudali. Este de presupus însă că
dat fiind interesul feudalilor de a reţine pe moşiile lor forţa de muncă,
ca şi acela de a nu-şi vedea iobagii lor scutiţi de sarcinile iobăgeşti în
schimbul slujbei militare, cei mai mulţi feudali nu vor fi îngăduit ioba~
gilor lor să plece în Polonia. Totuşi, documentele vremii dovedesc că au
plecat la oaste în Polonia şi iobagi de pe domenii particulare, obţinînd
apoi scutiri de sarcinile iobăgeşti. In acest sens sînt grăitoare două acte
(din 8. I. 1582 şi 18. XI. 1583) ale lui Ştefan Bathory, care arată că lf>
iobagi ai familiei nobiliare Becz din Ciuc au fost eliberaţi de sarcinile
iobăgeşti, după ce au revenit din Polonia, pentru serviciile militare prestate acolo regelui. Pentru a răscumpăra sarcinile iobăgeşti ale celor 15 iobagi eliberaţi. Ştefan Bathory cere să se d~a nobilei Becz Palne 15 porţi
de iobagi pe o altă moşie. 115 In acest caz,· era vorba, desigur, de feudali
aflaţi în serviciul principelui, ,,familiari" de ai săi dispuşi să permită,
la cererea principelui, plecarea la oaste a unor iobagi de pe moşiile lor.
Obligaţia de a sluji la oaste nu se extindea asupra iobagilor de pe do-.
meniile particulare. Dacă - cu învoirea feudalilor - au plecat în Polonia şi iobagi de pe astfel de domenii, ei au făcut aceasta tot pentru
a scăpa de sarcinile iobăgeşti, ridicîndu-se în categoria libertinilor. Din
cele două acte ale lui Ştefan Bathory, pomenite mai sus, se vede lă
murit că iobagii de pe domeniile feudale particulare au fost scutiţi de
sarcinile iobăgeşti, numa.i după ce au prestat serviciul militar în Polonia.
ln ceea ce priveşte iobagii de pe domeniile fiscale (ale cetăţilor) sau
cei de pe moşiile familiei Bathory, ei erau obligaţi să slujească la oaste
într-un anumit număr. De aceea unii din ei au trebuit să plece în Polonia, să slujească acolo ca mercenari şi numai după înapoierea în Transilvania au fost eliberaţi de sarcinile iobăgeşti. ln noua lor condiţie socială de libertini, ei rămîn şi pe mai departe în dependenţa feudală, care
însă acum se exprimă prin prestarea slujbei militare, iar nu a sarcinilor
iobăgeşti. Faptul că în Polonia îi aflăm în rîndurile mercenarilor, primind soldă în bani şi în natură, n-are nici o importanţă pentru determinarea condiţiei lor sociale. Ei sînt iobagi care slujesc în Polonia, cu
arma în mină, stăpînului lor feudal: regele Poloniei şi principe al Tran114 Mulţumim aici prof. C. Suciu şi prof. univ. S. Jako pentru numeroasele lă
mur_iri ce n_e-au dat în legătură cu stabilirea apartenenţei teritoriale a iobagilor.
110
Vezi Otvăs Agoston, Bathory Istvan lengyel kiraly levelei 1576-1585 (Scrisorile regelui polon Şt. Bathory), în Magyar Tortenelmi Tar (Magazin istoric maghiar), VIII, 1861, pp. 225, 235.
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silvaniei, şi, ca unii care provin din afara Poloniei, sînt supuşi - ca toţi
de altfel - statutului trupelor de mercenari. E toarte probabil
unii din ei vor fi fost eliberaţi anterior de sarcinile iobăgeşti,
în urma unor servicii militare prestate altă dată şi că vor fi venit în
Polonia, acum, în calitate de libertini, spre a-şi îndeplini îndatoririle militare la care erau obligaţi.
Numărul iobagilor români transilvăneni care au slujit în Polonia în
anii 1576-1586, fie la Curte, fie în armata polonă, nu poate fi precizat.
1n numeroase cazuri, s-ar putea să fie vorba de români, dar identificarea lor este imposibilă, deoarece, dacă numele derivate din numiri de
localităţi în formă maghiară indicînd apartenenţa teritorială (Vizaknai,
Szaszvarosi, Devai, Szebeni, Brassai, Fejervari, Temesvari, Fenesi, Desfalvi, Tordai, Fogarasi, Szakmari, Tasnadi, Lugossi, Orsovai şi multe altele) nu sint legate de un nume de botez care e tipic românesc (cum ar
fi Radu, Mircea, Oprea, Danciu, Vlad, Stoica, Stanciu, Stan, Manea,
Costa, Nicola, Bogdan, Voica etc.), ci de un nume de botez care poate fi
.şi maghiar sau de altă origine (Ion, Matei, Grigore, Gheorghe, Petru, Nicolae, Dumitru. Andrei, Toma etc.) este greu de precizat etnicul respecti·-,ului purtător al numelui. El poate fi ungur sau secui, dar poate fi şi
român, după caracterul etnic al localităţii indicate de respectiva numire de
localitate. De asemenea, cînd întîmpinăm nume de botez care nu sînt tipic româneşti legate de apelativul Kiss (= cel mic) sau Nagy (= cel
mare), purtătorii unor astfel de nume pot fi presupuşi ca aparţinînd oricărei naţionalităţi din Transilvania, deci pot fi şi iobagi români. 1n sfîr.şit, unele nume româneşti sau indicînd ocupaţia sînt redate în formă
maghiară (de ex. Cismaşu prin Czizmadia, Cociş, adică vizitiul, căruţaşul,
prin Kocsis, Morar, prin Molnar etc.). 1n aceste condiţiuni, cele 150 de
nume româneşti (sau, eventual, mai puţine, dacă unele nume sînt îndoielnice)1Hi pomenite în listele polone de socoteli reproduse mai sus, la care
se adaugă numele de iobagi români, discutate aici mai înainte, în paragraful privitor la localizarea teritorială a românilor din armata polonă,
reprezintă, desigur, numai o parte din iobagii români transilvăneni aflaţi
în Polonia pe timpul lui Ştefan Bathory. E probabil că în armata polonă
au slujit atunci sute de iobagi români transilvăneni.
În încheierea acestui articol, se cuvine să subliniem importanţa materialelor din socotelile polone pentru istoria iobagilor români din Transilvania, care au căutat uşurarea situaţiei lor grele prin îmbrăţişarea asprei slujbe de mercenari. Din acest punct de vedere înrolarea iobagilor
ardeleni în oastea polonă comportă într-adevăr o particulară semnificaţie
socială: ea reprezintă şi un moment caracteristic în strădania iobagilor de
a scăpa de apăsătoarele sarcini feudale, chiar cu preţul sîngelui.
Totodată materialele de faţă contribuie la lărgirea cadrului relaţiilor
noastre politice cu Polonia nobiliară, dovedind că poporul român din
străinii,
însă că

llo
caţii,

Intr-adevăr,

cînd se operează cu elemente antroponomastice,
e de presupus totdeauna un anumit coeficient de relativitate.
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Transilvania a avut şi el legături cu Polonia feudală, la fel ca şi poporul
român din celelalte două ţări române.
Din punctul de vedere al istoriei militare, materialele din registrele de
socoteli ale Poloniei, din sec. al XVI-lea, pun într-o lumină nouă rolul
militar, în calitate de mercenari, al iobagilor români din Transilvania.
alături de numeroşi mercenari de alte naţionalităţi care au slujit între
1576-1586 în armata polonă.
ln sfîrşit, materialele din registrele polone de socoteli din timpul lui Şte
fan Bathory au o deosebită importanţă şi pentru studierea antroponomasticei române din evul mediu. Pentru a ne da seama de valoarea, sub
acest raport, a materialelor folosite în acest articol, e suficient să spunem, de pildă, că numele făgărăşan Borbolea (Borbolya) atestat în aceste
materiale în 1580, era cunoscut pînă acum numai din sec. al XVII-lea
(1633, Burbulea, Burbulja) 11 i. Numele de familie făgărăşan Mocea (Mocha) atestat la noi în 1580, era cunoscut doar din 1726: Mocsa 118 • Numele
de familie din aceeaşi regiune, Pan, atestat la noi tot în 1580, era cunoscut doar din sec. al XVIII-lea (1758) 11!1. De asemenea numele de familie făgărăşene Pap, Pepelea, Petraşcu, Podar, Poenar, întîlnite în registrele polone, erau cunoscute doar din sec. al XVIII-lea (1726, 1758,
1788) 120 ; iar numele făgărăşan Voila, cunoscut pînă acum doar din sec. al
XVII-lea (1625) 121, se dovedeşte acum a fi mai vechi cu cel puţin o jumătate de secol. Prin urmare, cercetările de antroponomastică medievală română transilvăneană nu se pot dispensa de aici înainte de materialele preţioase cuprinse în registrele de socoteli ale curţii polone, din
anii 1576-1586, care i-au scăpat regretatului Ştefan Paşca.
Prezenta noastră contribuţie dezvăluie un capitol necunoscut din viaţa
iobăgimii române transilvănene în sec. al XVI-lea. Aflători la Curtea sau
în oastea polonă între 1576-1586, unii din ei au continuat să slujească
în Polonia şi sub urmaşul lui Ştefan Bathory, Sigismund III Wasa, în
garda palatului. Originari cei mai mulţi de pe domeniile fiscale, iobagii
români ardeleni au căutat, pe cîmpiile de la Marea Baltică, alături de
fraţii lor, iobagii unguri şi secui, uşurarea grelei lor situaţii economice,
mulţi din ei jertfindu-şi chiar viaţa departe de ţară, în slujba intereselor politice ale şleahtei polone, cu care ei nu puteau avea şi nici n-au
avut nimic comun.
MIHAIL P. DAN

117 Şt. Paşca,
118

Ibidem,
1l9 Ibidem,
l:x> Ibidem,
121 Ibidem,

op. cit., p. 193.
p. 282.
p. 296.
pp. 296, 299, 300, 303.
p. 349.
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DE L'HISTOIRE DES SERFS ROUMAINS EN TRANSYLVANIE.
LES SERFS ROUMAINS DE TRANSYLVANIE EN POLOGNE
AU XVI-E SIECLE.
(Resume)
Au temps de Stefan Bathory, roi de Pologne et Prince de Transylvanie, Ies.
rapports economiques et politiques entre la Transylvanie et la Pologne etaient
tres etroits.
La presence de serfs roumains de Transylvanie en meme temps que de serfs
hongrois et szeklers de Transylvanie a la cour et dans l'armee polonaise, se situe
dans le cadre de ces rapports.
On retrouve la trace de ces serfs roumains de Transylvanie dans Ies livres de
comptes de la cour de Pologne, parmi Ies garc;ons d'ecurie (agasones) et Ies cochers.
(aurigae) mais, surtout, dans l"armee parmi Ies mercenaires. L'auteur s'occupe de
l'organisation et du paiement de ces categories de serfs roumains de Transylvanie
entres au service de la Pologne et insiste particulierement sur Ies mercenaires. Les
conditions materielles (solde, nourriture, habillement), selon lesquelles ces mercenaires transylvains etaient enr6les dans l'armee polonaise, etaient avantageuses,
mais, malgre cela, la durete du climat, la severite de la discipline et Ies dangers
auxquels ils etaient exposes, ont determine un grand nombre d'entre eux a deserter.
L'auteur s'occupe aussi de sa\·oir â quelle classe de la societe appartenaient ces
roumains de Transyl\·anie partis en Pologne, ainsi que de leur localisation territoriale et de leur nombre. En ce qui concerne leur origine sociale, l'auteur etablit,
en se basant sur l'analyse du systeme anthroponymique des garc;ons d'ecurie,.
des cochers et des mercenaires roumains de Transylvanie gui se trouvaient en Pologne au cours des annees 1576-1586, ainsi que sur la base des conditions historiques et sociales, que presque tous etaient des serfs, que la gravite de la situation
economique, le lourd fardeau de l'exploitation feodale, poussaient â partir vers
Ies rivages eloignes de la Mer Baltique pour echapper, en echange de leur engagement dans l'armee, aux charges du servage.
Prenant en consideration Ies criteriums suivants: anthroponomastique, territorial et historique, l'auteur reussit a etablir que la plupart des serfs roumains qui se
trouvaient en Pologne au temps_ de Stefan Bathory provenaient des domaines fiscaux de la cite de Făgăraş, ainsi que de celle de Chioar, ensuite de ceux de Zarand, Hunedoara, Bihor, Sălaj, Satu Mare, un grand nombre d'entre eux provenant
des domaines de la famille Bathory. D'autres etaient des environs d'Arad, du Banat,.
des comtes de Turda, Alba de Jos, Alba de Sus etc.
Le nombre de serfs roumains de Transylvanie ayant servi en Pologne au cours.
des annees 1576-1586, soit a la cour, soit dans l'armee polonaise, est impossible
a preciser, etant donne qu'ils sont enregistres avec d'autres sous le nom de „hongrois" et qu'il n'existe aucune autre indication a leur sujet. 11 est probable que des
centaines des serfs roumains de Transylvanie ont servi dans l'armee polonaise â
la fin du XVI-e siecle.
Dans la conclusion de son etude, l'auteur souligne l'importance documentaire
des registres de comptes polonais pour l'histoire des serfs roumains, hongrois et
szeklers de Transylvanie et en particulier pour l'etude du systeme anthroponymique de la paysannerie roumaine transylvaine a l'epoque feodale.
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CANILE ISTORIATE ALE ARGINTARULUI
SEBASTIAN HANN.

Autor al unei opere ce se impune atît prin abundenţa cît şi prin calitatea sa excepţională, Sebastian Hann (1644-1713) reprezintă o personalitate artistică de primordială însemnătate pentru istoria argintăriei transilvănene din secolul al XVII-lea. El este şi ultimul mare orfevru, care
ilustrează breasla argintarilor din Sibiu, oraşul său de adopţiune, unde
calfa protestantă imigrată din Lovice (Zips, Slovacia) îşi exercită fecunda
activitate între 1675-1713, suind progresiv treptele demnităţilor administrative orăşeneşti în cursul unei strălucite cariere de artist-meşteşugar.
Lucrările sale atrag atenţia încă din secolul trecut, după o primă semnalare a lui L. Reissenberger 1, iar din 1900 pînă astăzi o serie de cercetători s-au ocupat de biografia 2 şi de opera argintarului3. Catalogul întocmit în 1932 de Julius Bielz" menţionează un număr de 74 piese, dintre
care doar foarte puţine contestate sau care ar mai putea fi susceptibile de
discuţii sub aspectul originalităţii. La acestea se adaugă obiecte de orfevrărie ulterior identificate\ care au fost executate pentru Ţara Românească în timpul domniei lui Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi a lui
Constantin Brîncoveanu (1688-1714), în sfîrşit acelea pe care le menţionează registrele plăţilor consulare şi inventarele testamentare 6 • Cum
însă cercetarea acestora n-a fost exhaustivă, iar aceea a foilor de zestre
din secolele XVII-XVIII n-a fost încă abordată în acest sens, este foarte
probabil ca numărul global al realizărilor lui Hann, foarte apreciate şi
deci mult rîvnite, să depăşească în realitate informaţiile noastre actuale.
Cercetările la zi ne îngăduie să apreciem acest număr la circa 80 de
1
Urmat de Pulszky K., Radisics J., A. Resch. (Pentru bibliografia utilizată vezi
notele ce urmează).
.
.
2
Victor Roth, Emil Sigerus; Gyarfas Tihamer, Lorenz Sievert. (Ibidem).
3 Mihalik Jcizsef, Victor Roth, Emil Sigerus, Gyarfas Tihamer, Csanyi K., Julius Bielz, Viorica Marica. (Ibidem).
4 J. Bielz, Das Werk des Sebastian Hann, în MittBruk, Seria Nouă, II, Sibiu,

1932.
5

ce

Theodora Voinescu, Corina Nicolescu. (Pentru bibliografia utilizată vezi notele

urmează).
6 Lorenz Sievert,

Sebastian Hann, Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte, în
MittBruk, Seria Nouă, II, Sibiu, 1932, p. 25-28, 29.

https://biblioteca-digitala.ro

V. MARICA

366

piese păstrate, cărora li se poate atribui în mod cert paternitatea artistică
a argintarului sibian 7•
Vasta sa creaţie cuprinde lucrări de o mare diversitate ca formă şi
destinaţie: obiecte liturgice, dar mai ales numeroase argintării decorative
şi de uz casnic, obiecte de podoabă, giuvaere sau de alt gen. Alături de
obiectele recerute de cultul evanghelic şi catolic: potire (Kelche) şi căni
de împărtăşanie (Abendmahlskannen), anaforniţe (Patenen), cristelniţe
(Taufbecken), sfeşnice (Leuchter), argintarul execută şi piese pentru uzul
liturgic ortodox, ce i se comandă din Ţara Românească. Printre comenzile
de acest gen au fost identificate: potirul de la Mănăstirea dintr-un lemn8,
candela executată în 1688 şi dăruită de doamna Zamfira mănăstirii Să
rindar, de asemenea două ferecături de evangheliar comandate de Constantin Brîncoveanu, cea din 1693 donată Mitropoliei din Bucureşti şi
cea pe care, în 1709, domnul o dăruieşte împreună cu doamna Maria mă
năstirii Hurez 9 • Asemenea altor argintari renumiţi din Braşov, Sibiu,
Mediaş, Sighişoara, Cluj şi Bistriţa, care au avut relaţii cu domnii şi
boierii Ţării Româneşti şi Moldovei, Hann îşi are şi el clientela ilustră de
dincolo de munţi.
în atelierul

său sibian se confecţionează însă un mare număr de piese de ardestinate uzului laic, îndeosebi veselă de lux: talere (Teller), pahare
(Becher), pahare cu picior (Stengelbecher) sau cu soclu (Sockelbecher), pocale fără
capac (Pokale) şi cu capac (Deckelpokale), cupe (Schalen) şi cupe ornamentale de
mare aparat (Prunkschalen), căni de bere cu capac (Deckelhumpen, gedeckelter
Krug, Kappkann), vase pentru păstrarea mirodeniilor (Schraubenflasche, Ingwerbehălter), castroane (Schiisseln) şi piese figurative pentru împodobirea meselor festive. Importanţa acestor obiecte de lux, care avînd un subliniat rol decorativ
pentru aspectul interioarelor urbane constituiau totodată şi un excelent plasament
de avere mobiliară, creşte considerabil în secolele XVI-XVII, odată cu consolidarea şi accentuarea înfloririi economice, de asemenea cu prestigiul social-politic
al patriciatului orăşenesc 10• Format îndeosebi din negustori şi meşteşugari avuţi,
care îşi cizelează gustul în contact cu mărfurile fine importate din Apus şi Levant,
acest patriciat devine din ce în ce mai exigent şi nu cruţă cheltuiala pentru a-şi
achiziţiona obiecte de lux din metale preţioase, a căror valoare intrinsecă era
dublată de aceea a lucrăturii artistice. Somptuoasa veselă ce împodobea nu numai
festinele nobilimii feudale, ci şi ospeţele patricienilor din oraşele transilvănene,
gintărie

J. Bielz precizează un număr analog. Cf. Arta aurarilor saşi din Transilvania,
1957, p. 27.
~ Th. Voinescu, Noi identificări de meşteri argintari din Transilvania, în Studii
Muzeale, I, Bucureşti, 1957, p. 40-41.
9 Gr. G. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti.
Bucureşti, 1906, p. 148-149; N. Iorga, Arginturile lui Constantin Brîncoveanu, în
BCMJ, VII, 1914, p. 100-101, 108, 109; Th. Voinescu, Argintăria în colecţia de artă
medievală din Tezaur, în Studii asupra tezaurului restituit de U.R.S.S., Bucureşti,
1958, p. 80, 83; C. Nicolescu, Siebenbilrgische Goldschmiedearbeiten in den rumă
nischen Lăndern (16.-17. Jahrh.), în Forschungen zur Volks- und Landeskunde,
1963, nr. 6, p. 53; Radu Popa, Mogoşoaia, Bucureşti, 1962, p. 34.
7

Bucureşti,

10 Pînă

în secolul al XV-lea predomină piesele de cult, îndeosebi potirele. Este
cert că va fi existat, alături de vasele mai ieftine de cositor, şi o veselă de
argint, desigur mult mai puţin bogată decît cea din secolele XVI-XVII. Numărul
mic al pieselor păstrate se explică prin faptul că au fost topite, fie pentru că erau
demodate, dar mai ales din motive dictate de împrejurări stringente.
totuşi
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rivaliza cu serviciile meselor princiare şi boiereşti din Ţara Românească şi Moldova, executate în mare parte de aceiaşi meşteri.
Predilecţia pentru acest gen de argintărie se accentuează atît de mult, încît se
întîmplă foarte frecvent în secolele XVI şi XVII ca piese de uz laic să fie adoptate şi în scopuri liturgice. în felul acesta se explică şi anumite contaminări morfologice, din care derivă asemănarea ciboriilor, de pildă, cu paharele cu capac sau
cu paharele cu soclu, de asemenea anumite adaptări utilitare, ca folosirea cănilor
de bere pentru actul euharistiei şi a talerelor ca anaforniţe 11 • Decorul profan, ce
împodobeşte adesea aceste căni „de împărtăşanie", atestă destinaţia lor iniţială.
vădit laică, observaţie valabilă şi pentru unele căni istoriate executate de Hann.
Acceptarea directă sau indirectă a tematicii profane pentru decorarea pieselor de
destinaţie liturgică se explică şi în virtutea unui spirit mai larg, mai puţin rigid,
propriu ambianţei protestante. Pe de altă parte tezaurele bisericeşti deţineau alături
de argintării provenite din producţia veacurilor anterioare şi piese noi, dar de o
factură ce menţinea o anumită amprentă tradiţională. Potirele comandate argintarilor din secolele XVI-XVII - Hann însuşi execută 14 asemenea piese - atestă
îmbinarea motivelor noi cu forme aparţinînd vechiului alfabet. E interesant de
remarcat că pînă şi argintarul novator oscilează între vechi şi nou, dovedindu-se
mult înrîurit de tradiţie în execuţia potirelor, în care alături de elementele aparţinînd renaşterii şi barocului, întîlnim o serie de reminiscenţe gotice. Aceste reminiscenţe sînt persistente îndeosebi în structura formelor şi mai puţin în decor.
Registrele plăţilor consulare, inventarele testamentare şi foile de zestre conţin
un număr infinit de menţiuni cu privire la giuvaere, la argintăria de uz casnic şi
la obiectele decorative de interior, ce alcătuiau o parte importantă din averea
mobilă a orăşenilor bogaţi. Un exemplu ce depăş~şte obişnuitul este acela al moş
tenirii pe care comitele Albert Huet (Hutter) (1537-1607) i-o lasă soţiei sale Margaretha Homlescher. Profuziunea nestematelor (cîteva sute de perle, numeroase
peruzele, carnioluri, rubine etc.) rivalizează cu cele 31 de inele, la care se adaugă
lanţuri, colane, agrafe, cingători şi alte giuvaericale. Tot atît de impresionant este
şi volumul argintăriilor de masă: căni, cupe, ceşti şi pocale, linguriţe, zaharniţe,
etc. cărora le urmează armele luxoase (buzdugane, spade) şi piesele de harnaşa
ment (mai ales şei de catifea ferecate în argint) 12• Un adevărat tezaur ce poate fi
aşezat alături de lăsămîntul princiar al doamnei Voica, soţia lui Mihnea Vodă
(1514) sau de inventarul pieselor de orfevrărie aparţinînd principelui Cristofor
Bathory (1580) 13, şi care ne oferă o idee limpede despre nivelul de prosperitate materială atins de patriciatul oraşelor transilvănene. însuşi Hann primeşte cu prilejul celei de a treia căsătorii, pe care o contractează în 1682 cu Margaretha Keyn,
o zestre de patriciană, în care numai obiectele de orfevrărie atîrnau 15 kg.g
în afara pieselor amintite, care constituie categorii compacte, producţia artistică a lui Hann conţinea şi obiecte disparate: o pafta (Heftel), pandantive (Hănger)~
medalioane, casete, scoarţe de carte, scăriţe de şea etc., de asemenea un epitaf şi
plachete decorative sau votive.
Opera aceasta unitară, impresionantă ca volum şi puţin comună prin însuşirile
artistice care depăşesc nivelul unui artizanat superior, unică pînă în prezent în istoria argintăriei transilvănene, ridică însă o serie de probleme. Aceste probleme se referă atît la morfologia, interpretarea şi procedeele tehnice foarte variate la carerecurge argintarul, cit şi la sursele de inspiraţie iconografică. Doar o monografie·
11
Fenomenul este comun şi pentru Ţara Românească, unde adesea talerele cu
blazoane, provenind din serviciile de masă, au fost utilizate ca anaforniţe. Cf.
C. Nicolescu, Argintăria decorativă şi de uz casnic (sec. XVI-XVII) din Secţia deartă feudală a Muzeului de Artă al R.P.R., în Studii Muzeale, I, p. 45.
12 Victor Roth, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbilrgen, Strassburg, 1908, p. 69-76.
13 Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania pînă în secolul al XVJ-lea, Bucureşti, 1954, p. 208, 209.
14 L. Sievert, op. cit., p. 21.
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exhaustivă,

care să înmănunchieze totalitatea aspectelor privitoare la aceste probleme, ne-ar putea îngădui o Yiziune de ansamblu cu desăvîrşire edificatoare. Necesară pentru completa elucidare a creaţiei lui Hann, o asemenea monografie ar
îngădui nu numai aprofundarea unui sector important din istoria argintăriei tran.silvănene în secolul al XVII-lea, ci şi implicaţia mai largă a unor relaţii şi iniluenţe reciproce cu arta brîncovenească, dezvăluind noi faţete ale fenomenului de
.unitate în arta şi cultura ţărilor române.

Studiul de faţă îşi propune să releve citeva dintre caracterele constante
definitorii ale operei lui Hann, prin analiza atentă a unor lucrări capitale, a căror tematică, morfologie şi particularităţi de interpretare
oferă indicii sigure asupra stilului său. Oprindu-ne asupra cănilor istoriate, care constituie partea cea mai preţioasă a argintăriei sale decorative, de uz laic, de asemenea grupul cel mai unitar şi cel mai important
pentru ansamblul operei, vom încerca şi cîteva precizări în problemele
de datare, stabilind etapele mai strînse în evoluţia cronologică a acestei
categorii de piese. Concluziile vor putea servi astfel şi ca puncte de reper
la încadrarea stilistică şi cronologică a unor lucrări eterogene sau disparate, oferind anumite temeiuri şi pentru lămurirea originalităţii unor
lucrări discutate sau discutabile.
Repertoriul deco1;ativ al argintarului se inspiră din două principale domenii: cel fitomorf şi cel figural. Deşi motivele vegetale, îndeosebi cele
florale se bucurau de o preferinţă declarată în argintăria transilvăneană
.din veacurile XVI-XVII, Sebastian Hann manifestă de la începuturile
carierei sale un interes predilect şi consecvent pentru tematica figurală.
Preocuparea aceasta susţinută de aptitudini interpretative puţin obişnuite
la confraţii săi constituie însuşirea cea mai durabilă şi cea mai interesantă
a operei.
In funcţie de provenienţa temelor, imaginile istoriate, extinse circular
pe corpul cănilor şi creind adevărate frize epico-descriptive, se divid în
două mari cicluri: biblic şi antic. Scenele biblice sînt inspirate atît din
Vechiul testament (Judecata lui Solomon, Vizita reginei de Saba, Esthera
şi Ahasverus, David şi Goliath 13 , Avram şi !sac, Izgonirea din rai, Lupta
lui Iacob cu îngerul) cit şi din Noul Testament (Botezul, Cina de taină,
Muntele Măslinilor, Crucificarea, Invierea. Cei patru evanghelişti) 16 • In
genere temele Noului testament sînt tratate într-un context mai restrîns
şi printr-o descriere mai puţin bogată în detalii, dar impregnată cu anumite nuanţe dramatice, caracteristice autorului. In schimb scenele în care
conferă o anumită somptuozitate imaginii, trădîndu-şi înclinarea spre

:şi

i;; în inventarul testamentar al comitelui Dr. med. Andreas Teutsch, din 1731,
sînt pomenite printre alte piese: o cană pe care figura scena cu David şi Goliath
.şi o cupă pe care erau reprezentate figurile Estherei şi a lui Ahasverus. (L. Sievert, op. cit., p. 30). Aceste piese nu sînt menţionate nici în catalogul Bielz, nici
în restul bibliografiei.
rn Am omis într-adins ciclurile din Noul Testament, înfăţişate pe ferecăturile
de evangheliar brîncoveneşti, pe de o parte pentru că acestea i-au fost impuse de
tradiţia iconografiei bizantino-ortodoxe, pe de alta pentru că diferă şi stilistic de
operele executate pentru Transilvania. Constituind un grup aparte, lucrările executate pentru Ţara Românească recer un studiu comparativ cu caracter special.
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fastul baroc sau acelea în care condensează firul povestirii în secvenţe de
o dinamică, expresivă conciziune, sînt de obicei inspirate din antichitate
şi din Vechiul testament. Subiectele îi sînt în parte sugerate de gravurile
lui Mathăus Merian senior (1593-1650), care ilustrase Cronica lui Gottfried17, fie că e vorba de istoria legendară a Orientului antic (Triumful
lui Sesostris, transformat în marşul triumfal al unui imperator, de mitologia, istoria şi legendele Eladei (Muncile lui Hercule, Croesus pe rug,
Supliciul lui Perillus, Arderea Troiei, Cimon Thebanul în temniţă cu
Pero) sau de istoria Romei antice (Marcus Curtius, paricida Tullia).
în ordonanţa temelor istoriate, argintarul recurge la compoziţii complexe, indiferent că le desfăşoară continuativ, fără cezură, cum se întîmplă cu tema preferată a Triumfului, sau că scindează friza în două, trei
sau patru episoade distincte. Reunind temele diferite, Hann le individualizează pentru a menţine independenţa lor ca sens. Pentru a evita însă
reprezentarea sacadată, elimină atît borduri cît şi eventuale pauze, imaginile fiind legate prin intermediul unor motive sau figuri marginale. care
realizează tranziţia de la o scenă la alta şi menţin aspectul unitar al ansamblului, fără a-i afecta claritatea narativă.
Cănile istoriate constituie partea cea mai. spectaculoasă a operei lui
Hann, adeverindu-l drept creator al unui stil epico-descriptiv de o amploare şi un fast ce nu cunoaşte nici predecesori, nici urmaşi în istoria
argintăriei transilvănene. Alţi argintari, cînd abordează teme figurale, le
interpretează de preferinţă static şi izolat, recurgînd în special în cazul
unor subiecte mai dificile la tehnica mai puţin exigentă a gravării. Hann
dimpotrivă hazardează scene în care introduce personaje în masă şi utilizează cu virtuozitate tehnica au repousse (Treibtechnik), obţinînd reliefarea figurilor prin ciocănirea pe matriţe de lemn sau bronz. Turnarea, cizelarea, gravarea constituie pentru el doar procedee auxiliare, folosite mai mult pentru detalii. Gradaţiile volumului, din care rezultă un
efect prin excelenţă sculptural, merg de la basso la alto relief, trecînd
prin toată gama potenţărilor intermediare şi ajungînd adesea pînă la
detalii, ce detaşîndu-se de fond încearcă schiţări în rondo bosso.
Fireşte nu lipsesc în argintăria transilvăneană a secolelor XVI-XVII
unele exemple care semnalează o căutare tot atît de pasionată a efectelor sculpturale, de pildă cănile cu putti alegorici realizate de meşterii
braşoveni Martin Tink (1586-1601), Merten Thadeus (1683-1709) şi
Petrus Bartesch junior III (1685-1710) 18 • Nici unul nu atinge însă nive17 A. Resch
(Zu den Arbeiten des Sebastian Hann, în Korrespondenzblatt des
Vereins filr Siebenbilrgische Landeskunde, XI, 1888, 2, p. 19-20) precizează că

argintarul s-a inspirat din gravurile lui Merian (Cronica lui Gottfried) pentru cele
şapte scene cu teme din antichitatea greco-romană ce împodobesc cănile Franckenstein I şi II. L. Reissenberger, (Zur Kentniss der von S. Hann zu seinen Darstellungen beniltzten Vorlagen, ibidem, nr. 3, p. 40) adaugă că şi o a opta temă, anume
Triumful lui Sesostris, i-a fost inspirată tot de o ilustraţie a gravorului elveţian
din aceeasi cronică.
18 V. R'oth, Kunstdenkmăler aus den săchsischen Kirchen Siebenbilrgens, I, Goldschmiedearbeiten, Sibiu, 1922, I, p. 227, 228, 229.
24 - Acta Musei Napocensis
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Iul lui Hann, nu încearcă teme de o atare complexitate. Nu atacă probleme de orchestrare a mişcărilor şi atitudinilor într-o paginaţie ce, încadrînd figurile în spaţiul văzut empiric dar sugestiv, articulează net
planurile perspectivice. Faţă de suprafaţa fortuit limitată a obiectelor deorfevrărie, în care imaginea cu personaje abundente se comprimă ca
într-un pat al lui Procust, îndrăzneala meşterului apare aproape nemă
surată. De aceea nu e de mirare dacă se întîmplă ca abrevierile perspectivice să fie forţate sau incorecte. sub imperiul unui spaţiu ce constrînge·
~i impune simplificări. Totuşi, impulsionat de înclinarea sa spre spectaculos şi spre patetic, însuşire ce determină caracterul baroc al creaţiei
lui Hann, artistul înfăţişează uneori adevărate cortegii. Pe de altă parte
o permanentă necesitate de a echilibra compoziţia, de a pondera imagi-nea. îl împiedică să se reverse şi îl fereşte de primejdia prolixităţii. De
aceea nici dramatismul său nu degenerează în patetism teatral, ci ră
mîne sincer. uneori aproape ingenuu prin firescul nemijlocit al expresiilor. menţinîndu-se necontenit la nivelul temperat al exteriorizăril01convingătoare. Sensualismul său robust, respirînd uneori arome primare ..
dar niciodată fruste, e lipsit de dezordinea grandilocventă, chiar şi atunci
cînd îmbracă haina somptuozităţii. Aceste însuşiri sînt generale şi distinctive pentru opera lui Hann, operă ce îmbină astfel ideea de echilibru
şi armonie, tributară concepţiei umaniste şi tradiţiilor puternice ale renaşterii, cu sensualismul opulent al barocului, spre care îl înclină afinităţi
temperamentale.
într-un studiu consacrat temelor antice interpretate de Hann 19, am comentat pelarg izvoarele de inspiraţie ale argintarului şi am stabilit contribuţia sa de interpret, aducînd şi unele aprecieri stilistice şi tehnice de ordin general. Consideraţiile
noastre au pornit de la cîteva piese reprezentative pentru creaţia argintarului în
general şi îndeosebi pentru categoria cănilor cu capac. Acest grup conţine, conform
informaţiilor documentare la zi, un total de 23 piese, dintre care 15 lucrări certe~
decorate cu „istorii", adică teme figurale cu un caracter narativ, inspirate din antichitate şi din Vechiul testament. La acestea din urmă se adaugă cinci căni cu decordivers: una cu scene din Noul testament (1675), o alta cu alegoriile virtuţilor (1684}
şi trei piese cu decor floral. în sfîrşit trei căni, a căror tematică decorativă n-a fost
precizată pînă în prezent 20 .
în studiul amintit am menţionat ca prim exemplu de cană istoriată o piesă înfăţişînd Triumful, pe care am datat-o în 1682 şi pe care în mod distinctiv o vom
19

V. Marica, Teme antice în opera argintarului Sebastian Hann, în OmD, Bucu1960, p. 359-376.
20 Catalogul întocmit de J. Bielz menţionează în total 18 căni cu capac, dintrecare 12 istoriate. La acestea se mai adaugă cinci piese: cana Fleischer, a cărei reproducere am găsit-o în colecţia J. Bielz, cana cu David şi Goliath şi o altă cană cu
„istorii", o a patra al cărei decor nu e precizat - menţionate în testamentul lui
A. Teutsch (cf. L. Sievert, op. cit., p. 30) - şi o cană cu decor floral care ne estesemnalată de Corina Nicolescu ca aflîndu-se în patrimoniul Muzeului de Artă al
Republicii Socialiste România. Cu acestea totalul cănilor se ridică, pînă la noi date,
la numărul de 23, dintre care 15 istoriate.

reşti,
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denumi cana Semriger I (Budapesta, colecţie particulară) 21 , după armoariile comandatarului reprezentate în interiorul capacului. Aceasta părea să constituie prototipul variantelor şi replicilor cu aceeaşi temă, ipoteză infirmată de cercetările
ulterioare, care ne-au îngăduit să descoperim în colecţia J. Bielz reproducerea unei
lucrări inedite, cu acelaşi subiect, dar după toate aparenţele cronologic anterioară" 2 •
Piesa aceasta, pe care tot în funcţie de armoarii o vom denumi cana Fleischer
(Budapesta, Muzeul de artă aplicată ?) (fig. 1) prezintă analogii evidente cu cana
Semriger I (fig. 2). Aceeaşi desfăşurare fastuoasă a unui mare alai militar compus
din figuri pedestre şi călări, înveşmîntate în costume războinice de provenienţă romană dar adaptate la moda barocă (platoşe, tunică scurtă, hlamidă scurtă deri,·ată din aceea a ofiţerilor de cavalerie romani, coifuri cu penaje bogate, scuturi
terminate în volute, mai curînd ornamentale şi prea puţin potrivite rosturilor defensive, suliţi şi lănci, spade scurte, uşor curbate) - însoţeşte carul de triumf al
prezumptivului faraon Sesostris, travestit în împărat roman. în urma gloriosului
personaj planează Victoria, neverosimil proporţionată, redusă la un fel de păpuşe
zburătoare, ţinînd într-o mînă ramura de palmier, în cealaltă cununa de lauri. Gruparea personajelor înfăţişate în mers este relativ densă, fără a altera limpezimea
imaginii şi fără a mai încărca mişcarea lentă a cortegiului, determinată de paşii
împovăraţi ai regilor captivi, înhămaţi la carul de triumf al învingătorului. De
aceea desfăşurarea este mai puţin greoaie decît pc cana Semriger I. Gradaţia planurilor e verosimilă şi atent condusă prin treceri succesive de la elementele mai
reliefate ale primului plan, la cele cîteva detalii peisagistice sumar indicate în fundal. Pitorescul descrierii concurează tendinţele narative si accentuează cursivitatea
contextului. Soclul prezintă, la fel cu acela al cănii Semriger I, o dublă margine
festonată, urmată de un tor boselat pe care apar în relief ghirlande cu fructe şi
motive florale. Frunzele sinuoase, dispuse simetric în jurul unor corole cu şase petale, semănînd cu o margaretă cărnoasă sau cu heliantul, descriu arabescuri fără
a pierde din fiziomorfismul tratării. Pe capac motive florale similare alternează cu
putti goi, aşezaţi în profil, printre sensuale şerpuiri vegetale. Toate elementele par
a fi lucrate prin ciocănire şi cizelate, prezentînd volume moderate, cu excepţia cîtorva frunze mai proeminente ce par a fi turnate. Centrul capacului este acoperit
cu o corolă, aducînd cu aceea a unei flori de dalie desfăcută, din al cărei miez se
ridică butonul figural. Motivul acesta reapare constant pe aproape toate cănile.
Figura calului ce ţine loc de buton este turnată, acuzînd plastica formelor viguroase. Deşi denotă o observaţie atentă a anatomiei cavaline, atitudinea sa e mai
puţin convingătoare. Fără a cabra propriu zis, animalul se sprijină pe picioarele
dinapoi şi îşi ridică în mod nefiresc în aer ambele membre anterioare, contrazicînd legea echilibrului prin situarea centrului său de greutate în afara bazei de
susţinere. De astă dată Hann înfăţişează un impetuos armăsar sălbatic, căci nu are
nici harnaşament, nici nu poartă vreun călăreţ, spre deosebire de replica sa de
pe cana Semriger I, mai corect interpretată, dar mai puţin frapantă. Şarniera capacului e împodobită cu un fel de boboc floral, ce reapare la unele piese ulterioare, iar toarta înfăţişează o hermă înaripată, constant reîntîlnită la toate piesele
21
Cf. L. Reissenberger, Arbeiten des Hermannstadter Goldschmiedes Sebastian
H ann, Anlagenheft zu Kirchliche Kunstdenkmăler aus Siebenbiirgen, Viena, 1887,
p. 37-38, fig. I-II. (Cana e menţionată în proprietatea Fr. L. v. Rosenfeld, Viena);
K. Csanyi, Einige Goldschmiedewerke des Sebastian Hann, în Belvedere, 22, Viena,
1924, p. 151; Katalog der Ausstellung alten Kunstgewerbes aus Siebenbilrgen, Budapesta, 1931, nr. 79; J. Bielz, Das Werk des Sebastian Hann, p. 40. (Cana e menţionată în proprietatea Milka Schiffer, Budapesta); V. Marica, op. cit., p. 363-365
fig. 1-2.
'
22
O fotografie provenind din colecţia J. Bielz înfăţişează această cană, care nu
e semnalată în bibliografie. Pe verso următoarea însemnare autografă a lui J. Bielz:
,,44 a) Sebastian Hann, Deckelhumpen mit Darstellung eines Triumphzuges 1675,
Im Deckel Wappen des Komes Fleischer, Paris (Sammler) gekauft von Iparmuveszeti Muzeum Budapest."
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Fig. 1. Cana Fleischer, 1676 - 1678 cca. Scena Triumfului, detaliu.
(De la J. Bielz). - S igla argintarului.

de această categorie. Torsul nud, în dră zneţ arcuit,
tomică şi redat prin curgătoare gra daţii plastice.

este just înţeles ca structură anaVolute prinse de umeri substituie
braţele, iar partea inferioară a torsului, încinsă cu o bogată ghirlandă de fructe,
se subţiază pierzîndu-se într-o prelun gă sinuozitate dec o rati vă. Inspirată din ornamentica arhitecturii baroce, cu singura deosebire că e înaripată şi extrem de cambrată, prin ad aptare la funcţia sa utilitară, fi gura hermei e tu rn ată ş i cizel ată cu
o mare fineţe, artistul străduindu-se să po tenţeze fluiditatea formelor de o robustă
sensualitate.
Datarea cănii în 1675 - conform menţiunii lui J . Bielz - pe temeiul armoariilor
lui Andreas Fleischer, decedat în 1676, deş i aparent concludentă, e pasibilă de interpretări. Conform informaţiilor principalului său biograf, Lorenz Sievert, Hann
descinde la Sibiu în 1675, acceptarea sa în bresla a rgintarilor avînd loc la 27 iulie.
Primirea în b reas lă e condiţionat ă de o amend ă de patru galbeni, deoarece a rgintarul
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Fig. 2. Cana Semriger I , 1678 - 1680 cca . Scen a Triumfului,
detaliu. (Dup ă L . R eissenber ger) .

venit din Lovice se c ă sătorise la 30 iunie cu Maria, fii ca argintarului Stephan
Weinsech şi văduva lui Elias Kremnitzer, înainte de a-şi fi prezentat lucrarea de
meşter, încălcînd astfel statutul de breaslă 23 • Acest statut prevedea că orice calfă
venită din străinătate, chiar în ipostaza în care şi-ar fi îndeplinit această obligaţie
şi în altă parte, e datoare să-şi ateste capacitatea în faţa staroştilor locali 24 • Condiţiile impuse de corporaţie, care exercita un control sever asupra activităţii meş23 V. Roth, Geschichte des deutschen Kunstgewerbes in Siebenbilrgen, p. 130;
L. Sievert, op. cit., p. 9.
'..14 Şt. Pascu, op. cit., p. 285-286.
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teşugarilor de resort, erau atit de categorice, incit este foarte puţin probabil ca
Hann să fi putut obţine comenzi înainte de a-şi fi legalizat situaţia profesională,
devenind breslaş. Indicii sigure referitoare la activitatea sa organizată avem abia
începînd cu data de 4 ianuarie 1676, cînd îşi achită prima contribuţie pentru întreţinerea dughenei colective a aurarilor (Goldschmiedlaube) din Piaţa Mare, preluînd
în acelaşi an utilajul atelierului rămas după moartea starostelui secund Georg
Vernengel. De asemenea el este menţionat pentru prima dată în catastiful plăţilor
consulare abia la 26 aprilie 1676, în legătură cu achitarea a două pocale ce îi fuseseră comandate2J.
Evidenţa acestor circumstanţe biografice trezeşte dubii cu privire la datarea
primelor sale lucrări, cu atît mai mult cu cit unica cert datată este cana din Cisnă
die (Sibiu, Muzeul Brukenthal, nr. inv. 4755), pe care stă gravat anul 1675 dar care
nu poartă sigla argintarului. Absenţa siglei ar putea stîrni discuţii cu privire la
originalitatea piesei, deşi în virtutea unor analogii de ordin iconografic şi stilistic,
pe care nu le putem dezvolta aici'..!ii, paternitatea lui Hann devine mai mult decît
probabilă. Faptul că piesa nu e semnată ne îndreptăţeşte, dimpotrivă, să presupunem că este lucrarea sa de meşter, prezentată cu prilejul acceptării sale în
breasla sibiană, ipoteză confirmată prin datare, care este de astă dată incontestabilă. Căci este firesc ca Hann să nu fi avut dreptul de a uza de siglă, înaintea confirmării sale de către mai marii breslei.
Pe de altă parte sumara examinare comparativă a cănii de la Cisnădie şi a
cănii Fleischer dezvăluie deosebiri prea nete, ca datarea acesteia din urmă în 1675
să nu ni se pară prematură. Apoi, comitele Fleischer moare în 5 februarie 1676'!7 ,
la scurt timp după ce, conform indicaţiilor documentare, Hann începuse că lucrezf
efectiv. Se ridică în consecinţă întrebarea, cînd va mai fi avut răgaz argintarul să
execute o comandă atît de importantă, prima de acest gen se pare, care i-a fost
adresată la Sibiu şi care putea veni tot atît de bine şi din partea familiei Fleischer.
Presupunerea aceasta e întărită de împrejurarea că Maria Weinesch, soţia lui Hann,
fusese \"ădm·a lui Elias Kremnitzer (decedat în 1673), care îndeplinise funcţia de
secretar (Schreiber) pe lingă comitele şi judele regal Andreas Fleischer28 • Ca atare
este plauzibil ca ea să fi avut relaţii personale cu familia, relaţii ce vor fi favorizat
obţinerea comenzii. Prezenţa armoariilor, ce aparţineau deopotrivă capului de familie şi membrilor săi, nu poate constitui un argument peremptoriu referitor la

25

L. Sievert, op. cit., p. 11, 25.
Piesa este decorată cu scenele Cinei de taină şi Crucificării, iar pe capac are
în loc de buton figura unui înger care ţine o cruce. Figura aceasta prezintă analogii
certe cu alegoria Speranţei de pe cana înfăţişînd Virtuţile, din 1684 (Budapesta, colecţie particulară) şi cu figurile ce decorează capacul celor două ciborii, din Sibiu
şi Cisnădie (Sibiu, Muzeul Brukenthal), datate în 1692 şi purtînd sigla lui Hann.
De asemenea apropierile iconografice şi stilistice dintre scena Cinei de taină de
pe cană şi aceeaşi scenă reprezentată pe ciboriul din Sibiu sînt evidenţe.
27 L. Reissenberge., Kirchliche Kunstdenkmiiler aus Siebenbilrgen, Sibiu, 1878,
1879, p. 19.
28 L. Sievert, op. cit., p. 9.
26
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identitatea comandatarului şi ca atare nu oferă decît temeiuri probabile pentru încadrarea cronologică a pieselor în discuţie.
O probă elocventă ne aduce în acest sens cazul celor două căni Semriger, care
poartă aceleaşi armoarii. Pe cana Semriger I blazonul e însoţit de iniţialele M-S,
aluzie neîndoielnică la calitatea de comandatar a comitelui Matthias Semriger, decedat la 3 aprilie 16802!1. Fapt care l-a determinat, şi nu fără temei, pe L. Reissenberger să considere anul 1680 ca dată ante quem pentru executarea operei30• Rezultă de aici infirmarea datării în 1682, pe care am propus-o de acord cu J. Bielz31 •
Cana Semriger II poartă aceeaşi stemă în interiorul capacului, avînd ca buton leul
heraldic al familiei Semriger şi nu blazonul Catharinei Schirmer, văduva comitelui,
despre care o amplă inscripţie gravată pe friza de sub capac32 ne spune că este
comandatara piesei executate în 1682. Este sigur că fără această inscripţie lămuri
toare am fi fost tentaţi să recurgem la criteriile de datare anterior expuse, criterii
a căror labilitate ne este relevată în mod grăitor de exemplul citat.
Discuţiile de mai sus duc la constatarea, în genere valabilă, că indiciile iconografice şi stilistice sînt aproape întotdeauna mai concludente prin caracterul lor
intrinsec operei, decît elementele accesorii ca steme, inscripţii şi chiar indicaţia
anului, care pot fi incizate şi ulterior. Este adevărat că în cazul lui Hann, care
lucrează pe matriţe utilizabile în repetate rînduri şi reia aceeaşi temă în replici
sau variante, consideraţiile de ordin iconografic şi stilistic impun oarecare prudenţă. Cum însă reluările tematice nu sînt identice, ne vom întemeia pe diferenţieri de detaliu, adesea revelatoare.
.Cana Fleischer, deşi pînă la noi date poate fi considerată cap de serie pentru
piesele următoare ce abordează tema Triumfului, fiind databilă începînd cu anul
1676 (eventual 1676-1678) nu a constituit un model absolut pentru cana Semriger I, databilă înainte de 1680 (eventual 1678-1680). Deşi schema compoziţională
este similară, anumite figuri şi detalii repetîndu-se aproape identic, nu lipsesc nici
deosebirile. Ca să le menţionăm doar pe cele mai evidente, pe cana Semriger I
garda care păşeşte în urma carului triumfal este mai restrînsă, lipsind figurile ecvestre din prim plan. Victoria are o atitudine mai firească, pluteşte aplecîndu-se
spre creştetul imperial, în dreptul căruia ţine cununa de lauri. Respiraţia cadrului
peisagistic este mai largă, în timp ce prin compensaţie proporţiile figurilor apar
ce\'a mai îndesate. Efectele de volum sînt mai subliniate, capul unuia dintre regii
captivi tinzînd să se desprindă de suprafaţa plană, printr-o redare în relief înalt.
Toate aceste amănunte diferenţiale indică o oarecare perfecţionare a schemei şi
doar folosirea parţială a matriţei iniţiale, care a suferit anumite modificări sau a
fost înlocuită. Decorul şarnierei, înfăţişînd o acvilă şi butonul capacului substituit
printr-o figură ecvestră indică deopotrivă înnoiri iconografice şi stilistice.
Una dintre piesele certe ca paternitate şi datare este aceea pe care o vom denumi cana Reschner, în virtutea inscripţiei din interiorul capacului: ,,RESCHNER
21
! L. Reissenberger, Kirchliche Kunstdenkmăler aus Siebenbilrgen, Sibiu, 1878,
p. 10.
30

L.

Reissenberger,

Arbeiten

des

Hermannstădter

Goldschmiedes

Sebastian

Hann, p. 37.
31

Cf. J. Bielz, op. cit., p. 40; V. Marica, op. cit., p. 363.
„Die Viel: Ehr(same): und Tug(endhafte): Fr(au). Catharina Schermerin des
~eiland-~ahmh(aft). V(ilrsichtig). W(ohl). W(eisen). H(errn). Matthiae Semrigers:
V1~1. Verd1enten: H(errn). Konigs Richters in Hermannstadt Hinterbli(ebene), Frau:
W1thb. opffert dieses Werck, der Ehre. Gottes, Ao 1682 den 29 Marte."
32
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Fig. 3. Cana Reschner, 1682. Inscripţia din interiorul
capacului. (Foto Irina Ghidali).

PA VLLVS Ann o 1682" ( Fig. 3) (Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România,
nr. inv. 7129, provenind din fostul Muzeu al Transilvaniei Cluj) 33• Tema Triumfului, reprezentată în or donanţa compoziţională cunoscută, se îmbină aici cu aceea
a Judecăţii lui Solomon (Fig. 4). Cu alte cuvinte, friza unitară, ilustrată printr-o singură scenă continuativă, a fost înl o c uită prin îmbinarea a două subiecte alcătuind
scene geminate. Spre deosebire de cana Fleischer, Semriger I şi toate celelalte ce
or urma, bordura soclului prezintă un feston simplu. Torul bombat e acoperit cu
motive florale (lalele şi corole cu şase petale), însoţite de relativ puţine frunze.
Ghirlanda e fragmentată prin prezenţa unor protome de lei, foarte proeminente şi
flancate de cîte două mici draperii, înnodate ca nişte funde la partea superioară.
Pe capac, lalele tratate într-un relief plat alternează cu mascheroni feminini. Măş
tile au ovalul rotunjit, chiar puţin greoi, accentuat de coafura gen „diabolo", realizată prin răsucirea compactă a pletelor peste urechi, unde formează un fel de
scoică terminată cu o şuviţă trasă printr-un inel. Protomele de pe soclu şi mascheronii de pe capac sînt identici cu cei de pe cana Semriger II, datată tot în 168Z
şi decorată cu scena Judecăţii lui Solomon şi Vizita reginei de Saba. în schimb.
figura ecvestră de pe capac (fig. 5) este foarte apropiată de aceea de pe cana Semriger I. Călăreţul, în armură barocă, poartă pe umeri o hlamidă scurtă, fluturată
de vînt şi un baston de comandă, element ce lipseşte pe cana anterior menţionată.
De asemenea poziţia calului diferă. Acesta nu mai cabrează, ci pare să galopeze>
33 Cf. J. Bielz, op. cit., p. 40; C. Nicolescu, Secţia de artă veche românească, Muzeul de Artă al R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 27, fig. 56.
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Fig. 4. Can a Reschner. Judecat a lui Solomon.
(Foto I. Ghidali).

într-un mod foarte neverosimil de altfel, avînd ambele p1c10are din faţă ridicate şi
apropiindu-se ca mişcare mai curînd de armăsarul de pe cana Fleischer. Decorul
şarnierei şi toarta în formă de hermă sînt identice cu ale acesteia.
Scena judecăţii solomonice se petr~:::e l)P un fundal de ))r<::ade deschise, spriji•
nite pe pilaştri, ce alternează în stînga cu o coloană canelată. Pilaştri canelaţi,
mai masivi şi mai înalţi, ce merg pînă la cornişe, decorează pauzele dintre arhivolte. Arcade de aceeaşi factură, în stilul renaşterii italiene, îngăduind priveliştea
unor grupări arhitectonice reunite într-o viziune destul de empirică, întîlnim şi
pe cana Semriger II. Centrul imaginii este ocupat de tronul cu baldachin de brocat, aşezat pe un podiu înalt, spre care urcă şase trepte acoperite cu un covor întreţesut cu motive învolutate. în faţa lor zace copilul mort. Regele aşezat într-un
fel de jilţ cu speteaza terminată în volută, se întoarce în semiprofil spre stînga,
arătînd poruncitor cu mîna întinsă către soldatul cu sabia ridicată. Imberb dar
cu plete ce îi încadrează capul încoronat, Solomon poartă tunică lungă cu mîneci
şi hlamidă. Drapată îngust pe un umăr, aceasta înfăşoară spatele în diagonală şi
e petrecută cu un joc de cute peste poală, lăsînd liber pieptul împodobit cu un
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Fig. 5 . Cana R esclmer. Butonul capaculuj. (Foto I. Ghidali).

· 1anţ

ma iv (fig. 6) . Cele dou ă mame în litigiu, care revendicaseră deopotrivă copilul viu, stau la slînga ş i la dreapta tronului, flancat de sfetnici cu bărbi venerabile ş i chipuri înţelepte, d e asemenea de oşteni purtînd coifuri cu penaj. Spre
deosebi re de cana Semri ger II, unde ambele femei sînt redate în genunchi, cu atitudini simetrice, cea di n dreapta se află în picioare, cu braţele patetic desfăcute,
cealaltă invocă prin gestul firesc şi sincer al deznădejdii cruţarea pruncului său.
Figurile feminine se deosebesc ş i prin îmbrăcăminte. Mama cea falsă e înveşmîn
tată într-un hiton cu mînecile răsfrînte, o tunică scurtă şi o piesă vestimentară ce
am in teşte de palla din costumul bizantin. Mama autentică poartă un veşmînt mai
apropiat de moda vremii: o bluză colantă cu mînecile suflecate, o fustă mai largă
ş i lun g ă cu un fel de şorţ în faţă, prins cu un brîu răsucit pe talie. Pe spate îi
.atîrnă capătul triunghiular al unei eşarfe. Deosebirile de cos tum ar părea să sugereze o anumită diferenţiere de rang social, veş mîntul mai complicat şi mai pretenţios al mamei false indicînd o nobilă, iar îmbrăcămintea mai simplă, oarecum
, c ontemporană a celei adevărate, dimpo trivă o tîrgoveaţă sau o femeie din popor.
în spatele acesteia din urmă se zăreşte figura unui sfetnic, care întinde un braţ
stăruitor spre rege, cu aerul de a cere oprirea s entinţei. Gestul acesta e paralel
cu al mamei din stînga şi complementar cu acela al femeii din dreapta, care dublează mişcarea braţului regal. Din raportarea virtuală a celor două femei rezultă
o diagonală în compoziţie. Ele alcătuiesc împreună cu figura lui Solomon o schemă
_ piramidală uşor dezaxată spre stînga, iar împreună cu figura copilului şi a sfetni, cului o elipsă închisă . Gruparea personajelor laterale tinde spre o anumită simetrie,
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Fig. 6. Cana R eschner . Judecat a lui Solomon, d et aliu.
(Foto I. Ghidali)

care contribuie la echilibrul compoziţiei şi îi ştirbeşte caracterul baroc, manifest
mai cu rînd în po te nţarea gesturilor. Deosebit de dramatic este gestul soldatului,
care ţine copilul atîrnat de un picior şi stă gata să-l despice în două părţi egale,
după cum i-o cerea porunca regeas c ă. Pruncul, arcuit în aer, se zbate cu capul în
jos, prinzînd cu o mînă convulsivă sfetnicul de haină. Mai mult decît în scenele
înfăţişate pe cana Semriger II, unde li mbajul mîinilor este de asemenea accentuat, indicînd re laţiile anecdotice şi psihologice dintre p ersonaje, pe cana Reschner
semnificaţia gesturilor se exprimă printr-o vă dită supradi mensionare. Disproporţii le acestea sînt in tenţionate şi redate uneori cu stî ngăcie, cum se întîmplă cu mîna
femeii din stînga, a cărei lungime o egalează pe aceea a antebraţului. Rostul lor
este didactic, elocinţa mîinilor constituind un mijloc d e explicitare a naraţiunii
dramatice. (Fig . 7.)
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Fig. 7. Cana Reschner. Judecata lui Solomon, detaliu.
(Foto I. Ghidali)

Imaginea Triumfului nu diferă în esenţă de primele două reprezentări ale aceteme, mai mult chiar, apare aproape identică cu aceea de pe cana Semriger I. Totuşi persistă şi aici unele diferenţieri mărunte. în mod curios Victoria
degenerează, transformîndu-se din geniul feminin derivat din antica Nike într-un
copil mărunţel, care nu mai planează ci calcă literalmente pe speteaza carului,
ţinînd cununa de lauri cu un gest cît se poate de neîndemînatic (fig. 8). Compoziţia peisajului este mai aerată, copacii fiind aşezaţi la extremităţi şi lăsînd liberă o zonă largă, pe care se profilează rînduri dese de suliţi, creind iluzia unei
mari mase de oşteni. Din capul coloanei un soldat tînăr se întoarce rîzînd spre figurile înnourate ale celor patru regi captivi, înhămaţi la carul de triumf. Poartă
tunici scurte, cu mîneci şi cîte o hlamidă prinsă pe umăr cu fibula, căzînd în cute
l e ia ş i
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Fig. 8. Cana Reschner . Scena Triumfului , d etaliu .
(Foto I. Ghidali).
Spaţiul liber din fundal
aşezare fortificată transilvăneană (fig.

neregulate.

e ocupat de elemente arhitectonice, evocînd o
9 ).

în comparaţie cu piesa analizată, cana Semriger II (Sibiu, Muzeul Brukenthal,
nr. inv. 1364) 34 , realizată în acelaşi an (1682), apare mai somptuoasă şi prin faptul
34 L. Reissenberger, Kirchliche Kunstdenkmăler aus Siebenbilrgen, 1878, p. 1213, fig. 6-7; Pulszky K., lparmiiveszeti jegyzetek, în ArchErt., 1879, 13, p. 259274; Rath Gy. (red.), Az iparmiiveszet konyve, Budapesta, 1912, p . 116; V. Roth,
Mitteilungen III, în Korrespondenzblatt, XXXVIII, 1915, p. 9-10, fig. XXV;
V. Roth, Kunstdenkmăler aus den săchsischen Kirchen Siebenbilrgens, I, Goldschmiedearbeiten, I-II, p. 226-227, fig. 191; J. Bielz, op. cit., p. 39; J. Bielz, Arta
aurarilor saşi din Transilvania, p. 27, fig. III/a; V. Marica, op. cit., p. 365-367,
fig. 3.
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Fig. 9 .

ana Reschner. cena Triumfului, detaliu.
(Foto I . Ghidali) .

că soclul, toarta, friza de sub capac, ornamentele capacului inclusiv ş arniera şi leu l'.
heraldic sîn t bogat auri te. Luciul preţios al aurului contrastează cu nuanţa mai
rece a a rgintului nud, aparent la protome, mascheroni şi la friza figurativă de pe
corpul cănii. în scena Judecăţii, relaţiile virtuale dintre personajele principale (Solomon, cele două mame, copilul culcat la picioarele tronului) sînt mai evidente
şi sugerează o elipsă perfect î n chisă . Femeile îngenunchiate, de astă dată la fel înveşmîntate după moda barocă, au atitudini mai simetrice, iar construcţia piramidală, dezaxată spre stînga, apare foarte net. Personajele din dreapta sînt înş irate
pe o d iagonal ă ce înaintează spre baldachinul tronului. Ansamblul compoziţiei sedetaşea z ă mai limpede ş i mai simplu, gesturile sînt mai fireşti , expresiile mai sobre. O caracteristică particu lară acestei căni rezidă, în afara complexităţii decorului arhitectonic şi fastului solemn din scena Reginei de Saba, în volumele pronunţate ale figurilor. Numărul celor care tind să se desprindă de fond şi să se
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rotunjească deplin în spaţiu
cut simţitor, contribuind la
ţarea efectelor de relief (fig.

a crespoten10).

Scenele geminate ale Triumfului
si Judecăţii lui Solomon le întîlnim
p e o piesă nedatată , dar marcată
cu sigla S H în cîmp ov al, pe care
în 1932 J. Bielz o semn ala ca fă 
cînd parte din tezaur ul p arohiei d in
Luna de Jos (reg. Cluj) 35. Î n interiorul capacului se află înfăţi şată scena Jertfei lui Av ram într-o v ersiu n e puţin obi şn ui tă. Schem a compoziţională a temei Triumful ui (fig. 11 )
este cea cunosc ută, analogiile fii nd
evidente îndeosebi cu cana Reschner. Dar în p îlcul de însoţi tor i di n
al tr eilea plan, în stîn ga carului de
triumf, ap ar a cum doar doi în loc
de trei. D is po z iţi a frun z i şelo r aduce
c u aceea de pe cana Semriger I, iar
d ecor ul arhitecton ic, ocupînd o a m pl ă po rţiune , se d etaşează cu oareca re m onumentalitate. Fa ţad ele în
stilul r e na şter ii (cu ferestre term in ate semicircular şi c o r ni şe ori zontale put ernic subliniate) sînt reu n ite
însă într-o v iziune d estul de oscil antă .
C ompo zi ţi a

J u d ecă ţii

solomon ice

(fi g. 12), d eş i aparent i d enti c ă cu re-

plica sa d e p e cana Reschner, p rez intă o serie d e deosebir i în d etaliu.
Regele, la fel înveş m înt a t, e ma i
zvelt, braţel e lui u ş or s ubţia te par
m ai lungi iar m îinile, d eş i prea
m a ri, nu mai sînt a tît de di sproporţionate. Obs erv aţie valabil ă ş i pent ru restul fi gurilor. Podiul, pe ca re
e a şezat tronul , e mai înalt dar n u
are decît două t repte, fără covor. Figurile din · dreapt a dispuse izocefal
par s ă fi e ace l e a ş i ; o ş t e ni, sfetnici şi
Fig. 10 . Can a S em r iger II , 1682. Vizita r eginei
mama cea fals ă, care poar tă cost ude Saba, det ali u. Î n interioru l cap acului a rmoamul descris, dar mai schematic în
riile fa miliei Semriger. (De la J. Bielz).
drapare. O mînă i se desprinde complet de fond, apărînd în plin relief,
in tim p ce braţul celălalt, a vînd o poziţi e foa rte o bli că , nu mai est e paralel ci
divergent faţă de braţul lui Solomon. Figura copilului, uşo r a l un gită ş i ea, e
mai fires c culcată . Cea de a doua interlocu toare se în cli nă sp r e cen tru, a ccentuînd prin atit udine diagonala virtuală ce o leagă de rege. Gr upul di n stî nga
t ronului numără doar t rei figuri în loc de cinci, u n soldat şi doi sfetnici, si tuaţi
pe diagonală, printr-o gradaţie crescîndă din prim plan sp re fu ndal, contribuind
35 Cf. J . Bielz, Siebenbilrgische Goldschmiedearbeiten aus der A usstellung alter
kirchlicher Kunst in Budapest, în Korrespondenzblatt, LIII, 1930, p . 277; J. Bielz,
Das Werk des Sebastian Hann, p. 40.
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în mod esenţial la adîncirea perspectivei. Soldatul, care nu mai este tînăr ş1 imberb, ca replica sa de pe cana Reschner, apare mai plin de forţă şi mai violent.
Fondul diferă şi el. Locul arcadelor deschise îl iau edificiile în stilul renaşterii
italiene, care, în ciuda inerentelor cusururi ale unei perspective empirice, conferă
fundalului o anumită iluzie de spaţialitate. Rotonda încununată de cupola cu lanternă, susţinută de o colonadă circulară ce substituie tamburul, ocupă poziţia centrală între faţada unui palat, subliniată printr-o atică puternică şi un fragment
arhitectonic similar, văzut din profil.
Compoziţia de tip baroc apare accentuată prin multiplicarea diagonalelor şi prin
sublinierea dezaxării piramidale. Introducerea direcţiilor divergente îi conferă o
structură mai complexă, dar îi răpeşte în acelaşi timp din coeziune. Elipsa se alungeşte, gruparea pierde din ermetism devenind mai mobilă, mai agitată. Dramatismul nu se mai exprimă naiv prin gesturile didactice ale mîinilor, al căror rol e
simţitor redus, ci prin structura intrinsecă a compoziţiei, dovedind o apreciabilă
evoluţie în concepţia artistului. Epizodul cu Avram şi Isac (I, Moise, 22) (fig. 13)
imaginat în interiorul capacului se abate de la reprezentările obişnuite şi în loc
să înfăţişeze, conform unei tradiţii iconografice inveterate, momentul sacrificiului,
transformă tema într-o scenă de gen. Punînd accentul pe anecdotic, reprezentarea
nu mai are nimic din solemnitatea tragică a legendei biblice. Avram şi Isac, încadraţi în peisaj, înaintează paşnic spre muntele din ţara Moria, locul unde trebuia înfăptuit sacrificiul. îmbrăcat într-un fel de tunică scurtă cu mîneci, încins
cu sabia, o căciulă pe creştet, iar pe umăr toiagul cu desaga, Avram păşeşte în
urma lui lsac. Copilul poartă o tunică similară, o tichiuţă rotundă pe cap şi duce
un coş în mină, iar pe umăr sarcina de nuiele destinate rugului de jertfă. Pasul
său este egal şi calm. Veridicul po\·estirii, relatate cu o vervă potolită, are un
oa1·ecare iz de contemporaneitate, de anecdotism cotidian. Peisajul este sugerat printr-o amplă fîşie de sol accidentat, un arbust şi trunchiuri de copac, elemente sumare dar interpretate sugestiv. Soclul şi capacul cănii, care în mod ciudat nu poartă
bulon, sînt ornamentate cu moti\·e vegetale uzuale la Hann. Frunzele şi florile
sînt redate într-o execuţie mai plată, fructele în schimb sînt mai reliefate. Absenţa
butonului intrigă cu atît mai mult, cu cit acest coronament al pieselor, căruia
Hann îi acordă un rol important, le conferă nu odată un accent de monumentalitate. O particularitate decorati\·ă este torsada destul de reliefată, cu filigran
perlat, ce delimitează corpul cănii, despărţindu-l de friza soclului şi de friza de
sub capac. Asemenea torsade, ceva mai subţiri şi mai puţin proeminente, vom reîntîlni pe cele două căni Franckenstein din 1697.
încercarea noastră de a data piesa din Luna de Jos se sprijină pe analogiile motivelor şi interpretării, ce demonstrează cu o anumită evidenţă relaţiile de ordin
iconografic şi stilistic cu grupul cănilor istoriate pe care argintarul le execută în
intervalul dintre 1682--1684. Mai exact ea se leagă de cana Reschner (1682) şi de
n•plica acesteia din Deva (1684) 36, de asemenea de cana Semriger II (1682). Din
acelaşi grup mai fac parte alte trei căni, nedatate, dar reprezentînd deopotrivă
tema Triumfului şi Judecăţii lui Solomon, anume cana din Dăbîca şi alte două
căni aflate în colecţii particulare la Budapesta. 37 Piesele din această etapă relevă
modificări în concepţia frizei istoriate şi o aprofundare a problemelor de corn:JJ L.
Reissenberger (Arbeiten des Hermannstii.dter Goldschmiedes Sebastian
Hann, p. 38) şi J. Bielz (op. cit., p. 40) citează piesa ca fiind în proprietatea familiei Coloman Barcsay din Deva. Datată în 1684, această cană reprezentînd aceleaşi
scene cu cele de pe cana Reschner, achiziţionată în 1913 de fostul Muzeu al Transilvaniei (cf. registrul inventar, II, nr. crt. 76) de la Dominic Barcsay din Deva

(azi la Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România), a iscat confuzii. S-a
întîmplat ca cele două căni să fie confundate din pricina identităţii temelor şi a
proprietarilor omonimi.
37
J. Bielz (op. cit., p. 40) menţionează cana din Dăbîca în proprietatea lui Ludovic Nagy, iar pe cele din Budapesta în colecţiile W. Ernst şi R. T6szeghy.
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11. Cana din Luna de Jos, 1682-1684.
Scena Triumfului, detaliu . (De la J.
Bielz).

Fig. 12. Cana din Luna de Jos. Judecata lui Solomon. (De la J. Bielz).

Fig. 13. Cana din Luna de Jos. Scena
cu Avram ş i !sac în interiorul capacului. (De la J. Bielz).
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poziţie şi interpretare, favorizată de reluarea succesivă a aceloraşi teme. Ele înscriu o primă perioadă de apogeu în acti\'itatea lui Hann.
între 1684-1697 ciclul cănilor istoriate pare să se întrerupă, fapt cu atît mai
curios cu cît piesele de acest gen trebuie să fi fost foarte căutate şi, în absenţa
altor argintari, care si'i încerce o tematică figurală atît de complexă şi într-un
stil atît de evocator, \'or fi fost şi rare. Fireşte, carenţa acestui gen de opere în
intervalul menţionat nu probează o stagnare a activităţii lui Hann în sectorul respectiv şi poate lucrări ulterior descoperite ne vor îngădui să statornicim etapele

intermediare.
Grupul de căni pe care Hann le execută între 1697-1699 cuprinde, conform
cercetărilor actuale, doar patru piese, dintre care două decorate cu teme antice
şi două cu scene biblice, după toate aparenţele inspirate din Vechiul tP.stament.
Caracterul lor comun rezidă în ordonanţa compoziţională, care scindează friza
istoriată în trei şi patru epizoduri distincte. Temele plurale iau deci locul celor
bigeminate, care la vremea lor înlocuiseră friza circulară continuativă. Modificarea implică ino\'aţii în arhitectonica scenelor. Susţinute de superioare calităţi de
interpret, aceste inovaţii înscriu o etapă de supremă maturitate în evoluţia arlistului.
Primele două dintre cănile menţionate, cele decorate cu teme antice, i-au fost
comandate lui Hann de către comitele Yalentin Franck von Franckenstein în 1697,
fapt adeverit atît de inscripţia ce figurează pe cea dintîi 38 cît şi de consemnarea
lor în testamentul pe care comandatarul şi-l scrisese în acelaşi an 39• El însuşi eyaluează aceste piese la suma considerabilă de 8000 de galbeni, precizînd că este
echivalentul unei treimi din averea sa globală, o avere de patrician fără îndoială
impunătoare.

Cana Franckenstein I, pe care figurează dedicaţia lui Valentin Franck către
nepotul său omonim, (Budapesta, Muzeul Naţional)" 0 este decorată cu trei epizoduri inspirate din antichitatea greco-romană: Sacrificiul lui Marcus Curtius, tînărul'
patrician roman care se aruncă în prăpastia căscată în For, Croesus pe rug, a cărui
execuţie e oprită de învingătorul Cyrus înconjurat de oastea persană şi Supliciul
lui Perillus, care la porunca lui Phalaris, tiran de Agrigent, este ars de viu în
pintecul încins al taurului de aramă, născocit de el însuşi pentru cazna altora.
Piesa se distinge prin somptuozitatea decorului (fig. 14). Soclul e împodobit cu
flori şi fructe foarte reliefate şi cu mascheroni, ale căror capete sînt redate în rondo,
bosso, printr-o totală autonomizare a volumului. Sub fiecare mascheron se află
cite o floare cu şase petale, care creează un fel de guler în jurul gîtului, incit capetele par a fi ţîşnit din aceste corole. Narcise şi flori de heliant, cu tije lungi,
se încrucişează sub mascheroni. Motivele vegetale, printre care şi frunzele, de obicei mult stilizate, apar într-o tratare foarte liberă şi într-o dispoziţie mai aerată,.
care le împrumută un aspect foarte firesc. Friza ce desparte soclul bombat de corpul
J8

Pe fundul

cănii

e

gravată următoarea inscripţie:

O HOMO MANDATUM IOVAE SERVARE MEMENTO
NON CONCUPISCES POENA PERENNIS ERIT-.
Adde Deut. Caput 28, vers. 25 et seq.
VALENTINUS FRANCK DE FRANCKENSTEIN

Illustr. Gubernii Regii In Tra;nia Consiliarius Intimus: Nationis Saxonicae Comes
confirmatus ac Civitatis Cibiniensis Judex Regius
NEPOT! SUO
VAI.,ENTINO.

Heermanstad ist durch der Kunst - dieses Meister Augsburg worden. Lebe lang
Sebastian Hann. In werther Menschen Orden. V.(alentinus) F.(ranck) J.(udex),
R.(egius) 1697." Cf. L. Reissenberger, op. cit., p. 40; V. Marica, op. cit., p. 370.
39
L. Sievert, op. cit., p. 29.
"° Cf. L. Reissenberger, op. cit., p. 39-40, fig. V, VI, VII.; Katalog der Ausstellung
alten Kunstgewerbes aus Siebenbilrgen, nr. 78; J. Bielz, op. cit., p. 39; V. Marica.
op. cit., p. 367-370, fig. 4, 5, 6.
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Fig. 14. Cana Franckenstein I, 1697. Suplicierea lui Perillus .
(După L. Reissenberger) .

cănii poartă inscripţii în minuscule gotice41 şi este delimitată prin torsada cu filigran perlat, semnalată şi la cana din Luna de Jos, dar care aici e mai strîns
răsucită şi mai îngustă. O a doua torsadă separă porţiunea superioară a registrului

figural de friza netedă cu inscripţii latine in antiqua, de sub capac. Acesta e decorat cu bogate motive florale, la fel de reliefate, dar mai învoalate decît cele
de pe soclu. Butonul capacului e alcătuit dintr-o figură ecvestră în stil baroc, similară cu aceea de pe cana Reschner. Decorul şarnierei · şi toarta sînt cele obiş
nuite, doar că prezintă un mic surplus de detalii, iar arcul descris de hermă a devenit mai îndrăzneţ şi mai larg, voluta superi oară turtindu-se uşor. Sinuozitatea
toartei evoluează cu asimetrii ce accentuează în mod vădit caracterul baroc al întregii piese.
41

Ibidem, p . 367-370.
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Inovaţii interesante apar în dispoziţia compoziţională a scenelor, vizînd condensarea momentului epic şi încadrarea în spaţiu a unor mari mase de personaje
ce fac figuraţie. Distribuţia figurilor nu mai are loc printr-o extindere laterală.
ci prin gruparea lor compactă în adîncime, printr-o gradaţie a efectelor de proporţie şi volum. Diagonala, ca principală coordonată a compoziţiei, joacă un
rol suveran, atît în imaginea cu Marcus Curtius unde constituie o singură dominantă, cit şi in scena cu Croesus, unde cele două diagonale divergente marcate pe de o parte de rug, pe de alta de figura călare a lui Cyrus se întîlnesc
în unghi la baza compoziţiei. Acest unghi, deschizîndu-se în sus, permite o amplă
viziune a fundalului, in care artistul introduce masa oştenilor figuranţi, sugeraţi
printr-o mare de căşti şi o pădure de suliţi. La orizont se zăresc elemente arhitectonice, aparţinînd unui oraş fortificat cu ziduri şi puternice bastioane, de un
aspect izbitor de analog cu acela al oraşelor transilvănene. în scena cu Marcus
Curtius, decorul arhitectonic deşi eterogen este dominat de elemente antice, o
coloană cu fusul canelat în dreapta, în stînga un templu peristil, însoţit de faţada
unui edificiu cu arcade la parter şi cu etajele separate prin cornişe orizontale, deci
de o factură ce aminteşte net stilul renaşterii italiene. Cea mai compactă şi cea
mai conccmtrată grupare o constituie scena suplicierii lui Perillus (fig. 14). Figurile marţiale din prim plan, simţitor alungite şi purtînd costume militare de inspiraţie romană adaptate barocului, sînt aşezate în extreme, aproape cu spatele
spre locul acţiunii şi avînd atitudini contemplative. Prin dispoziţia lor, acestea
creează o elipsă în prim plan, frîntă în unghi, ce subliniază partea inferioară a imaginii, dar lasă liber centrul. Acesta e ocupat de taurul de aramă, volum unitar şi
net redat, ce constituie pretextul epizodului dramatic. Victima prinsă de doi călăi
puternici e introdusă în instrumentul înfierbîntat de vîlvătăi al caznei. Diferenţele de proporţii foarte accentuate între personajele din prim plan şi cele din planul secund subliniază în mod automat adîncimea perspectivică şi încadrarea grupului
central în spaţiu. în continuare, rîndurile strînse ale soldaţilor evoluează pe diagonală
spre fundal, unde arhitectura de stil eterogen pune oprelişti viziunii. Poate nici una
dintre imaginile realizate de Hann nu este atît de complexă şi de sugestivă în gradarea planurilor şi nu izbuteşte să realizeze cu mijloace evident empirice o perspectivă mai adîncă şi relativ convingătoare. Pe cana Franckenstein II (Londra, colecţia Rotschild)" 2 interesul artistului e captivat de pitorescul descrierii, la care
recurge fructificînd experienţa dobîndită prin execuţia piesei anterioare. Soclul
cănii poartă acelaşi decor floral, dar în locul mascheronilor apar putti goi şi pă
sări, redaţi în rondo bosso. Păsări similare apar şi pe capacul avînd drept buton
cunoscuta figură ecvestră. Scena cu Julus şi Aenea, purtîndu-1 pe Anchise în spate,
care părăsesc Troia arzîndă invadată de ahei, este centrată prin accentuarea proporţiilor şi gruparea unitară a acestor personaje (fig. 15). în ele se concentrează
reacţia dramatică a povestirii. Gruparea lor pe diagonală e continuată virtual cu
cetatea Troiei. Draperii umflate de un vînt dramatic învăluind figura lui Julus
şi a lui Anchise introduc elipse în compoziţie. Curba lor mobilă frînge direcţia
rectilinie a diagcmalei, conferind diversitate compoziţională grupului. Mulţimea
grecilor pedeştri şi călări, năvălind prin poarta cetăţii, descriu o a doua diagonală
ascendentă, sugerind cu mijloace aproape naive dar just intuite, efectul de masă
şi de adîncime perspectivică. Arhitectura complexă a cetăţii, construită tot pe diagonală, se extinde descrescînd din extrema dreaptă spre centrul fundalului, unde
se pierde acoperită de perdeaua densă a vîlvătăilor şi rotogoalelor de fum. În
stînga, calul troian, fatalul vicleşug al lui Ulyse, se profilează pe un fond arhi42 Cf. Pulszky K., Radisics J., etc., Chef s d'oeuvre d'orfevrerie a l'exposition de
Budapest, 1885, II, p. 33-34; Pulszky K.-Radisics J., Az otvosseg remekei a magyar torteneti otvosmii.kiallitason, II, Budapesta, f.d., p. 38-39, fig. 1; Rath Gy.
(red.), Az iparmii.veszet konyve, p. 116, fig. 60; J. Bielz, op. cit., p. 39-40; J. Bielz,
Arta aurarilor saşi din Transilvania, p. 27-28, fig. 22; V. Marica, op. cit., p. 370-

372; conform
rilor, cana se

însemnărilor autografe ale lui
află în colecţia James Rotschild

J. Bielz de pe versoul fotoreproducela Londra.
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Fig. 15. Cana Franckenstein II, 1697. Aenea părăseşte Troia incendiată de ahei. (De la J. Bielz).

tectonic, iar într-un plan mai apropiat corabia aheilor apare comprimată din pricina spaţiului prea strîmt, de unde şi nota forţată a aşezării şi proporţiilor. Linia
pînzei însă, pornind din vîrful catargului, se continuă virtual prin figura _lui Julus
şi întîlnindu-se cu linia sugerată de Aenea alcătuieşte un unghi, înscris în diagonala principală a compoziţiei.
Imaginea cu monstruoasa Tullia (fig. 16), care striveşte cu roţile carului său tras
de patru cai biciuiţi trupul tatălui, regele Servius, îmbină concentraţia dramatică
şi pitorescul descriptiv. în contrast cu agitaţia cailor ce cabrează şi cu oroarea.
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Fig. 16. Cana Franckenst ein II . Tullia strivest e trupul tat ă lui cu roţile cvadrigii . În interiorul ca'pacului
scena cu Cimon ş i Pero în t e mniţ ă. (De la J. Bielz).

a c ţiunii, Tullia pare de un calm nefiresc, aproape pervers. Priveşte impasibilă îndărăt spre cele două personaje în armură, care comentează, după toate aparenţele, nelegiuita faptă a fii cei paricide. Deosebit de interesantă apare distribuţia

planurilor în fundalul ocupat de un amplu d ecor arhitectural. în stînga un zid
masiv, constituit din blocuri ecarisate şi doi pilaştri canelaţi, în dreapta o înşiruire
ritmată de stîlpi pe un soclu înalt. în centru o scară largă, corect sugerată, adînc eşte perspectiva urcînd în plan oblic. Ea duce spre edificii ce nu mai au con-
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Fig. 17. Cana Franckenstein II . Muncil e lui H ercule.
Pulszky-Radisics).

( D upă

tingenţe

nici cu prototipurile antice nici cu cele din renaştere, ci alcătuiesc o comasare de ziduri, bastioane şi porţi de cetate, de felul celor transilvănene.
Cea de a treia scenă înfăţişează Muncile lui Hercule (fig. 17) şi nu pe Bercule
ca personificare a eroismului şi virtuţii 43 • Dintre cele douăsprezece isprăvi fabuloase, consemnate în mitologie şi descrise de Ovidiu (Metamorfoze, IX, 182-200),
Hann interpretează şase, reunind secvenţele disparate într-o succesiune epică strînsă
şi orchestrîndu-le într-o singură imagine. Isprăvile eroului mitologic se petrec
într-un vast cadru peisagistic, aproape nud, sugerat cu mijloace extrem de econo43 Precizarea iconografică a temei, ce infirmă supoziţia noastră iniţială (op. cit.,
p. 371), a fost posibilă după descoperirea reproducerii menţionate în Pulszky-Radisics (op. cit., p. 38, fig. 1).
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tnice şi delimitat în dreapta prin copaci noduroşi cu frunzişele stufoase. în centru
Hercule, gol pînă la brîu se luptă cu leul din Nemeea, a cărui piele îi va sluji
ca veşmînt pentru cîteva din epizodurile următoare. In stînga Hercule ia de coarne·
pe Achelous, zeul fluvial, transformat în taur, apoi îl răpune pe Cacus, furul de
\'ite, doborît într-o supremă încleştare la pămînt~. Ucide cu redutabila-i ghioagă
Hydra cu şapte capete, scoţînd flăcări şi fum pe nări. Ridică în aer cu un gest
atletic pe fiorosul păzitor al Infernului, cîinele Cerber şi în sfîrşit îl înfruntă pecentaurul Nessus. Coordonatele principale ale compoziţiei sînt marcate de două.
diagonale, una mai lungă trasată virtual între leul din Nemeea şi Hydra şi una
mai scurtă, situată în sens contrar, ale cărei extreme sînt marcate de epizodul
Achelous şi Cerber. Diagonalele se încrucişează trecînd deopotrivă prin epizodul
Cacus. Un unghi descendent, pornind de la Nessus spre Cerber şi Hydră, alcătu
ieşte un romb virtual cu porţiunile superioare ale celor două diagonale. Compoziţia apare evident dezaxată şi deschisă, avînd o mobilitate şerpuitoare din prim
plan spre fundal. Evidenţa coordonatelor principale este estompată prin ampla
elipsă ce îmbrăţişează figurile primului plan şi planului secund. Descreşterea gradată a reliefului, destul de proeminent în planul prim, atenuat progresiv pe mă
sură ce se îndepărtează de ochiul privitorului şi foarte estompat în planul ultim,
sugerează iluzia optică a unei perspective veridice, în ciuda îngrămădirii secvenţelor. Confuzia narativă este e\'itată printr-o dispoziţie destul de judicioasă a temelor, care deşi se leagă atît prin apropierea lor fizică cît şi prin contingenţele
de sens, alcătuind o unitate epică, îşi menţin totuşi indi\·idualitatea.
Imaginea lui Cimon şi Pero în temniţă, din interiorul capacului, a cărei replică am semnalat-o pe cupa ţesătorilor din 170645 , este aproape identică în compoziţie şi decor. Singurele deosebiri ţin de inversarea paginaţiei şi de supradimensionarea figurilor, mult alungite faţă de cele de pe cupă, unde proporţiile erau
mai fireşti.
A treia piesă aparţinînd acestei din urmă categorii este cana decorată cu scene
biblice, inspirate din Vechiul testament (Muzeul de Artă al Republicii SocialisteRomânia, nr. im·. 8987, provenind din fostul Muzeu al Transilvaniei, Cluj) (fig. 18)11;.
pe care o vom denumi cana Nalaczi, pe temeiul inscripţiei „NALACZI SARA A~O
1745" incizată pe friza soclului. Evident aceasta este mult ulterioară operei, căci
Hann a decedat în 1713 şi paternitatea sa este atestată nu numai de prezenţa siglei
ci îndeosebi de însuşirile stilistice. Inscripţia consemnează deci doar trecerea piesei
în proprietatea Sarei Nalaczi şi anul respectiv, constituind încă un îndemn la prudenţă faţă de valoarea pe care o acordăm acestui gen de indicii.
Soclul cănii prezintă, peste baza obişnuită cu dublu feston, torul boselat împodobit cu flori învoalte şi fructe, interpunctate cu patru mascheroni, detaşaţi în
rondo bosso, înfăţişînd capete de efebi de o frumuseţe efeminată. Expresia loî
mai senină şi graţia elegantă a chipului îi diferenţiază de capetele de putti de
pe cana Franckenstein I. Arabescuri de flori, vrejuri şi frunze învolutate, obţinute
prin turnare şi cizelare, încadrează gulerul de petale al mascheronilor. Torsadelein fil~gran perlat, mai strîns răsucite decît cele de pe cana din Luna de Jos, seapropie de acelaşi motiv de pe cănile Franckenstein I şi II. Motivele vegetale4-'. Epizodul cu Achelous ar putea fi eventual interpretat şi ca reprezentarea lui"
He:cule furînd vitele lui Geryone, deşi prima accepţiune ni se pare mai potrivită.
Epizodul central nu se poate referi decît la Cacus, deoarece figura respectivă apare•
culcată la pămînt. Pe Anteu Hercule îl înfrînge ridicîndu-1 în văzduh şi făcîndu-1
~ă-şi _piardă puterea pe care şi-o trăgea din contactul cu pămîntul matern. Pe Lichas:
11 pnnde de picior şi îl aruncă în mare, înnebunit de tunica otrăvită a lui Nessus,.
pe care Lichas i-o adusese din partea Dejanirei. De altfel Hercule are aici partea
superioară a trupului nudă.
5
~ V. Marica, op. cit., p. 372, fig. 7.
46
Cf. Pulszky K.-Radisics J., op. cit., p. 38-39, fig. 3; J. Bielz, op. cit., p. 39;
C. Nicolescu, op. cit., p. 27.
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Fig. 18. Cana Nalaczi, 1697-1699 cca. David
Bathseba. (Foto I. Ghidali)

şi

se repetă pe capac, al cărui buton este alcătuit de astă dată din figura. u1:ei sirei:e
care cîntă din harpă (fig. 19). Corpul cănii e decorat cu patru scene, dehm1tate pnn
pilaştri înguşti ce le separă. Aceste scene înfăţişează cîte două episoade importante
din legendele biblice cu Bathseba şi Susana.
Imaginea în care regele David o zăreşte de pe terasa palatului său pe soţia lui
Urias, frumoasa Bathseba luîndu - şi baia (II, Regi, 11,2-6) concentrează personajele
feminine într-o elipsă deschisă, plasată în prim plan (fig. 20). Şezînd pe o bancă
de piatră , Bathseba îşi cufundă picioarele, înfăşurate cu o preţioasă draperie, în
unda mişcătoare a bazinului. Apa curge abundent dintr-o cişmea, semănînd cu
un cantharus ce cumulează forme de derivaţie arhitectonică şi motive florale stilizate. Torsul şi braţele nude ale femeii îşi detaşează cu limpezime carnaţia netedă şi compactă, acuzînd plenitudini sensuale. Expresia chipului uşor încruntat,
încadrat de pletele ce cad şerpuitoare pe umerii goi şi rotunzi, subliniază gestul
de refuz al mîinii prea mari. Amestecul de frumuseţe carnală şi severitate e accentuat de contrastul celor patru însoţitoare îmbrăcate, dintre care una îi oferă o
cutie cu giuvaere, trimisă evident de David. Acesteia pare să i se adreseze refuzul Bathsebei. În extrema dreaptă o femeie vîrstnică, prea scurt croită, face un
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Fig. 19. Cana

~alăc z i.

Butonul capa cului. (Fo to I. Ghidali).

gest accentuat de asprimea feţei aride, indi cînd cu două degete spr e Bathseba, o
aluzie pro hibiti vă poate la primejdia de a încălca jurăm întul matrimonial. Alături
de ea, o tînără femeie rep etă gestul cu mîna dusă paralel, care apare greşit abreviată din faldul mînecii. Bluza ei e decoltată , iar cutele bogat drapate peste piept
sînt prinse cu o broşă, amintind anumite p r ototipuri din renaşterea italiană . Sp re
deosebire de cele două bătr î ne, nu poartă scufie, podoaba părului încercuind chipul plin de îngrijorare. Aceeaş i expresie, mai subliniată parcă, se lasă des cifr a tă
ş i pe faţa celei de a patra însoţitoare , căreia nu i se zăreşte decît capul. Bă trîna
din dreapta, tînăra femeie şi Bathseba schiţează o piramidă dezaxată spre dreapta,
care se înscrie în conturul elipsei. Individualizarea expresiilor, uşor dramatiza te,
serveşte limbajul relaţiilor psi hologice, subliniind o preocupare constantă la Hann.
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Fig. 20. Cana Nalaczi. David o ză r eşte pe B a thseba în
baie. (Foto I. Ghidali).

Contextul narativ e deci explicitat prin expresii şi atitudini, dar mai ales prin
gesturi, la a căror semnificaţie didacti că argintarul revine iar. Foarte interesant
este cadrul arhitectonic, compus din două aripi sugerînd galerii cu arcade deschise, - separate prin pilaştri şi avînd baluştri de tip baroc deasupra cornişei -,
ce converg spre un pavilion central. Faţada în hemiciclu e articulată printr-o
rotondă centrală cu cupolă şi flancată de elemente similare, dar mai joase, dispuse
simetric. Spaţiul rămas liber, sugerînd o anumită adîncime perspectivică, e ocupat
-de partere cu gazon desenate geometric, ce evocă un parc franţuzesc de stil baroc,
în acord cu cel arhitectonic. în dosul acestui edificiu, cu forme ponderate vestind
-clasicismul, se zăresc aspecte vădit inspirate din imaginea oraşelor transilvănene
din secolul al XVII-lea. Scena următoare se petrece în interior şi înfăţişează
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Fig. 21. Cana

Nalăczi.

Batbseba cedează
David. (Foto I. Gbidali).

ins istenţelor

lui

pe virtuoasa Bathseba cedînd insi stenţelor lui David (fig. 21). Somptuozitatea costumelor baroce îm bra c ă erotismul scenei, dar în loc să-l mascheze îl scoate în
evi d enţă prin sinuozităţile draperiilor, ce urmînd liniile trupului feminin îi mulează voluptoasa arcuire. Regeşte împodobită, Bathseba e tristă şi strălucirea sensuală a chipului e umbrită de îndoială. în fund se zăreşte ambrazura înaltă: a unui
portal încadrat de două coloane adosate. Un personaj în costum oriental, cu turban, îi expli că ceva unui bărbat şezînd, după toate aparenţele lui Urias, soţul
înşelat, căruia îi comunică porunca regală de a intra în vîltoarea luptei, în care
trebuie să-şi găsească sfîrşitul. Sensul detaliului e precizat de masa figurilor că
lări schiţate pe fond , sugerînd două oşti care se înfruntă. Scena aceasta, la fel
cu cea precedentă, condensează într-o singură paginaţie două secvenţe ale po-
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Fig. 22. Cana Nalaczi. Baia Susanei. (Foto I. Ghidali).

vestirii. Adineaori momentul, în care David se aprinde pentru Bathseba se îngecu scena ispitirii ei. Aici apogeul erotic se împleteşte cu ideea consecinţe 
lor sale, care fac necesară rechemarea lui Urias. Interiorul articulat prin bogate
elemente arhitectonice - (o coloană cu fusul înfăşurat în vrejuri şi frunze de viţe:\,
ferestre geminate terminate în arcuri semicirculare uşor turtite, geamurile cu ochiuri
mici, r otunde, prinse în cercevele de plumb, tavan în casete decorat cu ove) este mobilat în stil baroc. Fastuos, mobilierul e alcătuit dintr-un bufet masiv cu
coloane, o masă rotundă pe trei picioare bogat învolutate, pe care e aşezată o
oglindă ovală şi o canapă avînd speteaza, braţele şi picioarele decorate tot cu volute. Masa şi canapa se apropie prin jocul capricios al liniilor de barocul decorativ, indicînd o fază stilistică neîndoielnic contemporană argintarului.

măna
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Fig. 23. Cana Nalâczi. Susana
Următoa rele dou ă

scene se

referă

ap ărat ă

de Daniel. (Foto I . Ghidali).

la legenda Susanei. Prima o

înfăţişează

îm-

băindu-se în grădină , abia ferită print r-o îngustă draperie de privirile indiscrete
ale judecătorilor bătrîni , care o surprind. (Daniel, 13,15-25, text apocrif; fig. 22) . Apa
ţîşnind

dintr-un corn al abundenţei, dus la gură de o sirenă, şiroieşte într-un basinet circular şi se revarsă în perdeluiri bogate, alcătuind un adevărat pîrîu cescal dă picioarele frumoasei . D econ cert ată, Susana îl ascultă pe unul dintre ispititori, în timp ce al doilea, aşezat în spatele ei, arată cu un gest elocvent spre sirenă
dar ş i spre scena cu David ş i Bathseba, exprimîndu-şi astfel aşteptările. Peisajul,
respirînd prin adierea frunzişelor, evocă un colţ ferit ce se pierde în desişul poetic,
redat cu o mare fineţe a gradaţiilor de relief. Printr-un delicat contrast a cestea
pun în valoare glorioasa nuditate a trupului feminin, interpretat cu lirismul sensualist şi un gust al armoniei fizice evocînd spiritul renaşterii. Scena următoare
are un caracter cu totul diferit (fig. 23). Casta Susana înveşmîntată după moda
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Fig. 24. Cana

Nalăc zi.

Lapidarea

judec ătorilor.

Detaliu din scena
Daniel. (Foto I . Ghidali).

judecării

Susanei

apărată

de

renaş terii germane ascultă cu o expresie de nevinovăţie acuzele de adulter pe care
i le aduce din răzbunare unul dintre judecătorii refuzaţi. Acesta poartă peste tunica nu prea lungă un talar deschis, cu bordura amplu răsfrîntă la guler şi pulpane, iar pe cap o pălărie cu un fel d e cozoroc. Cu o mină arată spre Susana ►
cu c ealaltă spre Daniel. Adolescent încă, proorocul şezînd pe podiul înalt întinde
mînş. apărătoare spre femeia ultragiată
(Daniel, 13,28-59, text apocrif). Jude c ă
tori, soldaţi şi numeroşi bărbaţi, majoritatea vîrstnici, deosebit înveşmîntaţi, asistă
la scena judecăţii, strînşi în planul secund. în stînga, fondul sugerează sala tribunalului, cu o coloană ş i un pilastru canelat, între care se află o fereastră cu fronton triunghiular, urmată de o perdea drapată în dosul jilţului judecătoresc. în
d reapta sus ·se zăreşte scena lapidării judecătorilor perfizi, legaţi simetric de stîlpul
infamiei (fig. 24). Mişcările dramatice ale celor care îi u cid cu pietre se desprind
pe fondul unui peisaj în care reîntîlnim cunoscutele imagini arhitectonice de factură au-tohtonă.

Tîlcul didactic al reprezentărilor este evident şi urmează tendinţele moralizatoare exprimate pe cele două căni Franckenstein47. Paralelismul dintre Bathseba.
sedusă şi casta Susana slujeşte la expr imarea antitezei păcat-virtute, subliniată de
prezenţa sirenei cî ntătoare din harpă de pe capac, aluzie la simbolul mitologic al
tentaţiei erotice, căreia şi Ulyse izbutise să i se sustragă doar legîndu-se de catarg.
Instrumentul muzical, cunoscut şi ca atribut distinctiv al lui David, serveşte aici
în mod evident asociaţia de idei, subliniind sensurile anecdotice. în episodul în
care David se îndrăgosteşte de Bathseba, regele cîntă din harpă şi instrumentul
nu lipseşte nici din scena iubirii lor, după cum este prezentă şi oglinda, simbol
al vanităţii omeneşti. Leit-motivul harpei invocă poate aluziv circumstanţe ate47

Vezi V. Marica, op. cit., p. 370.
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nuante Bathsebei, sedusă şi prin darurile de cintăreţ ale amantului regal. Oricum
motivul apare aici ca mobil al seducţiei.
Cele două teme biblice, de o nuanţă erotică subliniată, constituie subiecte predilecte pentru pictura barocă. îndeosebi episoadele petrecute în baie, interpretate uneori cu o libertate sensualistă care îşi concentra interesul asupra nudurilor
feminine, au fost copios abordate începînd cu secolele XV-XVI de către pictorii
flamando-olandezi, de asemenea de italieni şi germani, atingîndu-şi apogeul în
secolul al XVII-lea" 8• Dacă tema Susanei inspiră un număr infinit de interpreţi,
fiind una dintre cele mai gustate, în schimb aceea a Bathsebei preocupă o serie
de artişti germani din renaştere, ca Lucas Cranach senior (1471-1553), Albrecht
Di.irer (14îl-1528), Hans Burgkmair (1473-1531), Peter Flotner (cca 1485-1546),
Hans Brosamer (activ cca 1500-1554)~9• Aceştia trei din urmă transpun tema în
xilogravură, ori este ştiut că unii dintre ei, ca Flotner de pildă, i-au inspirat şi pe
argintarii transilvăneni''°.
Din ce gravuri s-a inspirat Hann pentru scenele de pe cana Nalaczi, este deocamdată greu de precizat. L. Reissenberger presupunea că o serie de teme din
\"echiul testament i-au fost sugerate tot de gravurile lui Merian, anume de ilustraţiile în acvaforte din Icones Biblicae51 • Această supoziţie nu poate fi discutată nici
pro nici contra atita ,·reme cît nu dispunem de posibilitatea unei investigaţii comparati\·e directe. Nu se pot contesta analogiile dintre tipurile Bathsebei şi Susanei
cu fizionomia reginei de Saba sau a Tulliei de pildă; asupra provenienţei acestui
tip feminin ar fi însă prematur să ne pronunţăm. Compoziţiile de pe cana Nalaczi
atestă o respiraţie mai largă, un suflu care nu este lipsit de o anumită poezie
l'rotică. Se îmbină aici opulenţa unui sensualism germanic cu nuanţări didactice
de o severitate protestantă, care ne îndeamnă să căutăm modelele inspiratoare în
arta Germaniei de sud. Pe de altă parte, e necesar să mai precizăm că o serie de
clemente accesorii, ca decorul arhitectonic din scena băii sau mobilierul din scena
cu David, legate de legenda Bathsebei, sînt caracteristice pentru sfîrşitul secolului
al XVII-lea. Merian murind în 1650, gravurile sale n-aveau cum să servească de
model acestor detalii. mult mai tîr·zii ca stil. Este incontestabil că Hann nu apelează la o sursă iconografică unică, ceea ce explică amestecul reminiscenţelor din
renaşterea germană şi italiană cu elementele proprii barocului, de asemenea introducerea unor motive vădit autohtone.
Pentru datarea cănii Nalaczi dispunem ca puncte de reper de exemplul celor
două căni Franckenstein, datate în 1697, faţă de care prezintă un evident progres
prin complexitatea interpretării şi prin caracterul mai organic al elementelor descriptive. Dispunem de asemenea de o informaţie documentară cu privire la o
altă cană decorată cu scene biblice (neprecizate), datată în 1699 şi menţionată
în colecţia Rotschild la Paris sau Londra 52 • Pe temeiul lor considerăm că încadrarea cronologică a cănii Nalaczi în etapa 1697-1699 este cu totul plauzibilă, fiind
-susţinută îndeosebi de argumente de ordin stilistic .

•
Analiza pieselor prezentate îngăduie anumite precizări referitoare la evoluţia
artistică a lui Hann considerată în genere şi în special cu privire la etapele de
creaţie legate de cănile sale istoriate.
între 1676-1680 argintarul execută două căni cu tema Triumfului (Fleischer şi
Semriger I), utilizînd compoziţii dispuse pe o singură friză continuativă, fără pauze
" 8 Cf. . A. Pigler, Barockthemen, Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikono~
graphie des 17. und 18. Jahrhunderts, Budapesta, 1956, I, p. 147-152, 218-219.
" 9 Ibidem, p. 147.
50
Cf. V. Marica, op. cit., p. 362, 363.
51 L. Reissenberger, Zur Kentniss der von Sebastian Hann zu seinen Darstellungen beniltzten Vorlagen, p. 41.
52
Cf. F. Luthner, Der Schatz des Freiherrn Carl v. Rotschild, Frankfurt a.M.,
1883, Seria I, fig. XXXIV; J. Bielz, op. cit., p. 39-40.
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delimitări.

Epica imaginii se îmbină cu descrierea bogată în detalii pitoreşti,
lente, fastuoase, pe alocuri greoaie. Prezenţa umană este dominantă şi interpretată cu o mare predilecţie pentru efectele de masă. Curgerea
solemnă, uneori gravă, a cortegiilor militare este redată în spiritul unui baroc patetic, ponderat însă de sentimentul suveran al echilibrului. Cadrul peisagistic, foarte
sumar abordat iniţial, tinde să cîştige teren, determinînd o uşoară modificare a proporţiilor figurale, care vor apărea mai îndesate.
Pe cănile executate în etapa 1682-1684 (Reschner, Semriger II, Luna de Jos),
friza unitară e înlocuită prin scene geminate, reunind tema antică a Triumfului
cu aceea a Judecăţii lui Solomon, inspirată din Vechiul Testament. îmbinată pe
cana Semriger II cu tema Reginei de Saba, aceasta introduce o primă preocupare
de ordin didactic, fără a neglija interesul pentru somptuozitatea descrierii. Redarea descriptivă apare însă mai concentrată, cedînd progresiv înclinărilor epicodramatice, ceea ce aduce cu sine inerente modificări ale punerii în pagină. Compoziţia nu mai e extinsă pe orizontală, prin gradarea paralelă a planurilor, ci scoate
în evidenţă ierarhia narativă a figurilor, prin reunirea personajelor principale într-un nucleu central. (Scena Judecăţii lui Solomon). înscrierea acestuia într-o piramidă dezaxată şi într-o elipsă închisă duce la condensarea imaginii, dramatizată
prin expresii şi atitudini, dar mai ales prin potenţarea gesturilor de o subliniată
semnificaţie didactică. Decorul arhitectonic dobîndeşte un rol preponderent în cadru, indiferent că scenele se petrec în interior sau în exterior, fără ca peisajul să
fie omis. În ciuda mobilităţii dramatice, echilibrul compoziţiei se menţine în limitele unei articulări riguroase ce nu îngăduie debordări.
Grupul de căni realizate între 1697-1699 cuprinde opere majore vestind apogeul
argintarului, care se complace în interpretarea unor teme antice şi biblice, susţinute de tîlcuri moralizatoare. Epizodurile, acum plurale, se îmbină în trei sau
patru imagini juxtapuse şi esenţializează contextul narativ subliniind înţelesurile
dramatice. Pe cele două căni Franckenstein, secvenţele principale sînt încadrate
de privelişti de masă, sugestiv condensate în spaţiul restrîns. Imaginile evoluează
în adîncime, prilejuind realizarea unor viziuni perspectivice complexe dar empiric
soluţionate, care, în ciuda defectelor de abreviere, izbutesc a fi evocatoare. Paginaţia se complică prin multiplicarea diagonalelor, unghiurilor şi elipselor, iar fil<>nul epic se încarcă. Totuşi, repartizarea judicioasă a grupărilor, ce Iasă liber centrul pentru reprezentarea secvenţei principale, menţine claritatea expunerii. Articulările compoziţionale sînt mai puţin riguroase, compoziţia tinzînd să se deschidă.
Pe cana Nalaczi mijloacele exprimării anecdotice, de un dramatism mai discret,
servesc nuanţarea psihologic-didactică. Severitatea ideilor morale se îmbină cu o
ingenuă plăcere a redărilor sensualiste, exprimate cu un erotism franc, lipsit de
subterfugii. Viziunea scenelor se restrînge, devenind mai intimă şi refugiindu-se
uneori în interior. Decorul arhitectonic este mai variat şi cîştigă în monumentalitate
prin simplificarea detaliilor, iar fondul peisagistic devenit uneori unitar trădează o
neaşteptată sensibilitate în· interpretare.
realizînd

desfăsurări

Cănile istoriate relevă un artist puternic dotat, cu o mare predilecţie
pentru temele figurale, de provenienţă antică şi biblică, trecute prin filiera interpretativă a barocului. Toate temele abordate sînt în ultimă
instanţă subiecte de mare frecvenţă în repertoriul plasticii baroce. Evident înrîurit de spiritul renaşterii germane, de factură protestantă, dar şi
de acela al renaşterii italiene (manifest în selecţia motivelor arhitectonice, uneori cu reflexe şi în anumite costume), care îi este accesibil pe
cale mediată prin ambianţa sud-germană, Hann realizează o operă impregnată de amintiri umaniste. Criterii ţinînd de raţionalismul renaşterii
îl ponderează, ferindu-l de interpretări excesive. Ca atare, deşi compoziţiile au o structură barocă, ele apar judicios echilibrate.
Hann este un artist al barocului nu numai prin alegerea temelor şi prin
26 - Acta Musei Napocensis
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mecanismul compoziţional, ci şi prin sensualismul său ce se exprimă atît
în zugrăvirea cortegiilor, cit şi în redarea luxuriantă a împletirilor vegetale. Imaginile sale rămîn fidele exprimării directe şi sincere, evitînd astfel grandilocvenţa deseori artificioasă a barocului patetic. Un anumit
sentiment al contemporaneităţii se face simţit în opera sa. Tipuri, costume. peisaje şi ansambluri arhitectonice, se inspiră nu odată din realităţile locale. imprimîndu-i pecetea autohtonismului.
Hrănit cu. tradiţiile umaniste, persistente în atmosfera cultural-artistică
a Transilvaniei din secolul al XVII-lea şi menţinînd contactul cu cli-·
matul protestant din ambianţa sud-germană, Hann apare ca un exponent
al barocului burghez. caracteristic centrelor orăşeneşti unde amintirea
renaşterii se păstrase mai vie. Tributar unei iconografii mediate, Hann
este personal prin interpretările sale viguroase şi nedeghizate, asimilînd
elemente înglobate într-o viziune proprie. la nivelul cultural-artistic al
mediului transilvănean. pe care îl ilustrează în mod strălucit": 1 •
V. MARICA

LES BROCS HISTORIES DE L'ORFEVRE SEBASTIAN HANN
(Resume)
Sebastian Hann (1644-1713) est le createur d'une oeuvre artistique de haute·
importance pour !'orfevrerie transylvanienne du XVII-e siecle, reunissant environ
80 pieces, objets liturgiques et surtout argenterie d'emploi laique. Les 15 brocs a
cou\'ercle, decores d'episodes narratifs, constituent un groupe compact par !'unite
des themes et de leur style. Realises en trois etapes: 1676-80, 1682-84 et 1697-99,
ils revelent un enrichissement progressif du recit, de la composition et du langage
interpretatif. Les themes en sont inspires de l'Ancien Testament (David et Bethsabee, Jugement de Salomon, Visite de la reine de Saba), puises dans l'histoire de
l'ancienne Egypte (Triomphe de Sesostris), dans la mythologie et l'histoire legendaire d'Hellade (Tra,·aux d'Hercule, Chute de Troie, Cresus sur le bucher) ou bien
dans l'histoire romaine (Marcus Curtius, Tullia la parricide) et interpretes d'apres
Ies gravures de Merian (Chronique de Gottfried). Debutant par un seul recit, }'artiste passe aux scenes geminees et reunit enfin trois et meme quatre episodes
distincts sans alterer toutefois !'unite de l'ensemble figuratif. Orchestrant des
attitudes et des mou\'ements complexes dans un espace restreint, ou ii fait quelquefois evoluer de veritables corteges, Hann cree une perspective empirique mais
suggestive. Enclin au faste et au pathetisme, d'ou le cachet baroque de son oeuvre,
!'artiste reste homme de la renaissance par ·sa recherche constante d'equilibre et
d'harmonie. D'un sensualisme sincere et direct, cette oeuvre est neanmoins imbue
de tendances didactiques, d'un esprit tout protestant. Marque par une interpretation
aux nuances dramatiques, riche par Ies significations contenues dans Ies episodes
narratifs, soutenu par une remarquable virtuosite technique, le groupe des brocs
histories permet la definition de traits d"une portee essentielle pour l'oeuvre de
Hann, consideree dans son ensemble et l'eclaircissement de certains problemes de
clironologie qui la concernent.
,,:, Fotoreproducerile cănilor Fleischer, ·semriger II, Luna de Jos şi Francken-stein II provin din colecţia Julius Bielz. Fotoreproducerile cănilor Reschner si Nalaczi ne-au fost puse la dispoziţie de către Direcţiunea Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România şi Corina Nicolescu.
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LUPTA CALFELOR DIN CLUJ lN
A DOUA JUMATATE A SEC. XVIII ŞI PRIMA
JUMATATE A SEC. XIX

A doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului·
al XIX-lea constituie perioada crizei sistemului de breaslă în Transilvania. Începînd cu cea de a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. nevoile
de consum, lărgirea pieţii interne au pus sarcini noi şi în faţa breslelor.
Datorită relaţiilor de producţie învechite care frînau dezvoltarea forţelor
de producţie, precum şi caracterului rudimentar al tehnicii folosite, producţia de breaslă nu mai putea ţine pas cu creşterea cerinţelor.
Lipsa unei diviziuni corespunzătoare a muncii, deci incapacitatea de
efectua cu precizia cuvenită diferitele operaţii, practica de a produce
anumite mărfuri şi - ca şi în oricare organism sortit pieirii - lipsa unei
acomodări suple la noile cerinţe, precum şi neputinţa de a produce măr
furi la nivelul acestora au constituit cauzele fundamentale ale înlocuirii
sistemului de breaslă 1 .
Criza sistemului de breaslă era agravată de situaţia Transilvaniei în
cadrul imperiului habsburgic. Politica economică a guvernului austriac
faţă de Transilvania a făcut posibilă pătrunderea produselor fabricate în
întreprinderile austriece 2• Produsele transilvănene confecţionate cu pro-

a

1
B. Surdu, Liniile dezvoltării social-economice a Transilvaniei în secolul al
XVIII-Zea pînă la răscoala lui Horea, în AIIC, III, 1960; L. Fodor, Despre problema
descompunerii breslelor din Odorhei în prima jumătate a secolului al XI X-lea, în
Studii, 1956, nr. 1; Kovach Geza, A zilahi cehek torte nete, Bucureşti, 1958; Elena
Limona, Colecţia „Acte în legătură cu breslele braşovene", în Arhivele Statului,,
125 de ani de activitate 1831-1956, Bucureşti, 1957, p. 327-343; .Florentina Cazan,
lmpotrivirea meşteşugarilor şi negustorilor din Bucureşti la sfîrşitul secolului,
XV III şi începutul secolului XI X faţă de îngrădirile de breaslă, în Analele Uni-.
versităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe Sociale, Istorie, XI, 26, 1962; C. Şerban, Breslele.
bucureştene în secolul XV I II, în Studii, 6, 1959; Merei Gyula, M agyar iparf ejlodes,
~ 790-1884, Budapesta, 1951; M. Bun ta, Date privind descompunerea breslelor clujene,
1n Acta MN, I, 1964, p. 237-254.
2
În diferitele acte ale breslelor clujene putem urmări - desigur numai pe plan
local - această politică a guvernului austriac. Ea este aceea care dă naştere plîngerilor continue ale breslelor împotriva mărfurilor străine şi a negustorilor străini,
mai ales austrieci şi în primul rînd vienezi, care puseseră stăpînire pe aproape întreagă piaţa Clujului. Mărfurile de import, în primul rînd produsele de pielărie,
constituiau o concurenţă mai ales pentru cei care practicau meştesuguri legate de
pielărie (cizmari, tăbăcari, curelari, pantofari), alte mărfuri constituind în schimb
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cedee de producţie mai rudimentare s-au dovedit a fi incapabile să facă
produselor industriale de fabricaţie modernă, de calitate mai bună şi
mai ieftine, fiind treptat puse în umbră pe pieţele autohtone. Pe lîngă
aceasta trebuie să se ţină seama şi de concurenţa manufacturilor din
Transilvania, ca de un factor care şi-a avut rolul în procesul de destră
mare a sistemului de breaslă.
Meşteşugarii breslaşi care simţeau tot mai mult criza sistemului de
breaslă folosesc diferite metode pentru a se apăra, pentru a evita criza
ce-i ameninţa.
Astfel, o primă formă de apărare. a fost aceea de a limita numărul
membrilor breslei. Acest fenomen se constată la breslele din Cluj încă
din a doua jumătate a secolului al XVI Ii-lea 3. A vînd consimţămîntul magistratului şi al guberniului, breslele încearcă să micşoreze sau măcar să
menţină la un nivel constant numărul membrilor, motivînd acţiunea
aceasta prin greutatea plasării mJrfurilor etc. Invocîndu-se dispoziţiile
date de autorităţile superioare, in bresle se primeau membri noi numai
in cazul vacanţei survenite în urma morţii, a mutării din localitate etc.
Creşterea numărului calfelor care doreau să intre în breaslă devenind un
primejdios izvor de concurenţă pentru meşterii breslaşi, aceştia au căutat
să împiedice sau cel puţin să frineze acest proces, prin limitarea numă
rului de membri ai breslei. Este caracteristic în acest sens următorul
faţă

o primejdie pentru tîrnplari, croitori, ţesători, lăcătuşi, olari etc. În anul 1816, în
urma plîngerii breslei postăvarilor, magistratul confiscă mărfurile a doi negustori
de postavuri din Viena, invodnd dispoziţiile patentei regale din 1811 care îngă
duie negustorilor străini importul de mărfuri în Transilvania, însă numai în cantităţi reduse. Dar aceşti negustori fuseseră de mai multe ori aici, aducîndu-şi
mărfurile cu căruţa. în cele din urmă, guberniul dispune restituirea mărfurilor
confiscate. Tot în anul 1817, la plîngerea tîmplarilor împotriva importului de măr
furi fabricate în „locuri străine", magistratul răspunde că guberniul a îngăduit
importul lucrărilor de fabricaţie vieneză, astfel că, deşi potrivnic acestei măsuri,
el nu poate împiedica importul. În anul 1817, în decizia adusă pentru lichidarea
conflictului îndelungat dintre breasla cizmarilor şi negustorii de cizme, guberniul
.scrie că negustorilor nu li se poate interzice vînzarea cizmelor importate, după
cum cere breasla, deoarece cizmele aduse de negustorii din Viena sînt de calitate
mai bună. (Arhivele Statului Cluj, Arhiva Oraşului Cluj, în continuare: A.S.C.,
A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1810: nr. 302, 431; anul 1816: nr. 512,
182, 1043, 1817, 2397, 2750; anul 1817: 109, 110, 3142; Protocollum Electae centumvir-alis comunitatis Claudiopolitanae, anul 1815: nr. 69; A.S.C., Fondul breslei cizmarilor din Cluj, Fasc. 45, sec. XIX, 17 februarie 1817; Eckhart Ferenc, A becsi ud var
gazdascigpolitikaja Magyarorszcigon, 1780-1815, Bp., 1958).
3 O altă formă de apărare a breslelor în faţa crizei a fost aceea de a mări incontinuu preţurile produselor meşteşugăreşti. Deseori se arată în hotărîrile magistratului că breslaşii din diferite ramuri meşteşugăreşti (fierari, rotari, tîmplari,
croitori etcJJ,in adunări fără ştirea magistratului şi comisarilor comerciali, alcă
tuiesc constituţii secrete şi pe baza acestora aplică măsuri „drastice" faţă de meş
terii care lucrează sau vînd produsele confecţionate la preţuri mai mici decît cele
stabilite. (A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1809, p. 892,
nr. 3119).
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exemplu: în anul 1826, pe baza autorizaţiei guberniului, breasla de croitorie ungurească din Cluj a fixat numărul membrilor săi la 74. In anul
1833, breasla avea tot 74 de membri, număr pe car~ reuşeşte să-l păstreze
şi în anul 1846, deci cu 20 de ani mai tîrziu".
Tot pe linia împiedecării calfelor de a deveni meşteri şi de q. intra în
bresle se situează greutăţile ce li se puneau cu ocazia lucrărilor de
măiestrie: se fixau lucrări de măiestrie costisitoare, iar materialul necesar trebuia cumpărat de calfă pe cheltuială proprie. Aşa numitele norme
pentru lucrarea de măiestrie stabileau cu stricteţe modul de elaborare
a lucrării, fiecare moment al execuţiei acesteia. Calfele care se abăteau
de la aceste reguli erau penalizate, adeseori lucrarea era pentru cea
mai mică greşală calificată ca necorespunzătoare, breasla pretindea executarea unei noi lucrări de măiestrie. In cursul celei de a doua jumă
tăţi a secolului al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea, restricţiile amintite au sporit mult, amînînd cu ani de zile sau făcînd de-a dreptul
imposibil de atins termenul fixat spre a deveni meşteri şi a intra în
breaslă. Stagiul de călfie a crescut mult: s-a ridicat la 10-11 ani, de
multe ori la 12-13 ani şi chiar 14 ani 5 • ·Ca urmare, a crescut numă
rul calfelor, incit acestea aproape că nu mai aveau în mod practic posibilitatea de a deveni meşteri breslaşi. Creştei·ea num,~rică a calfelor
era recunoscută chiar şi de contemporani: astfel în anul 1775, cu
ocazia tărăgănării intrării în breaslă a unei calfe, conducătorii breslei
cizmarilor recunosc că circa 59-60 de calfe ar trebuie ·ă fie primite
în breaslă 6 • In anul 1833, în breasla cizmarilor din Cluj 15 calfe au
fost propuse să execute lucrarea de măiestrie, iar 42 a _ fost amînate
pentru anii următori. In anul 1841, au fost admise să execute lucrarea 12
calfe, iar amînate au fost 32. In anul 1845, s-a permis la 13 calfe să-şi
efectueze lucrarea de măiestrie, iar 35 au fost amînate. Din procesele verbale ale breslei cizmarilor reiese că între anii 1833 şi 1845, deci în decurs de 12 ani, au cerut primirea în breaslă cLca 195 de calfe. Nu cunoaştem însă numărul exact al calfelor care au intrat în aceşti 12 ani în
breaslă. Este semnificativ totuşi faptul că între 1793-1841, deci într-un
răstimp de 50 de ani, numărul membrilor breslei a crescut cu 25 de meş
teri. In 1793 breasla avea în total 225 de membri, iar 11 1844 250 de
membri 7.
" Arhiva istorică a Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj (în
continuare A.I.), Fondul breslei croitorilor din Cluj, Registre şi a• te din anii 18231829, 1830-1839, 1848.
5 M. Bunta op. cit., p. 247.
6 A.S.C., Fondul breslei_ cizmarilor, Fasc. 45, sec. X\ III, înainte .·e 28 iulie 1775;
Fasc. 45, sec. XIX, 16 martie 1810.
7 A.S.C., Registrul breslei cizmarilor din anii 1820-1871. Vezi p ocesele verbale
în legătură cu prenotările din anii 1833-1845.
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Prin limitarea continuă a numărului membrilor breslei, prin diferite
piedici puse în calea transformării în meşteri a calfelor, se căuta de fapt
asigurarea forţei de muncă în vederea exploatării ei 8•
în exploatarea forţei de muncă a calfelor se constată acum o agravare:
se măreşte cantitatea de muncă ce trebuia efectuată într-o unitate de
timp determinată. se prelungeşte ziua de muncă, se impun lefuri mici
faţă de preţuri. Totodată şi condiţiile de muncă se înrăutăţesc (locuri de
muncă insalubre, lipsa uneltelor corespunzătoare etc.), se reduce hrana
calfelor. iar locuinţele lor erau de cele mai multe ori în pivniţe sau
poduri.
.Informaţiile privitoare la timpul de muncă, remuneraţia, condiţiile de
lucru şi hrana calfelor se găsesc în statutele, procesele verbale, protocoalele şi alte documente ale diferitelor bresle şi frăţii ale calfelor.
In ceea ce priveşte timpul de muncă, statutele de breaslă din secolul
al XVIIl-lea nu au precizat durata zilei de muncă; ele prevedeau în general obligaţia calfei de a începe lucrul luni dimineaţa şi de a-l continua
pînă sîmbătă seara. In acest răstimp nimeni nu putea întrerupe lucrul
sau pleca din atelier fără învoirea meşterului. Ziua de lucru ţinea, în general. din zori pînă la lăsarea nopţii. In schimb. statutele de breaslă întocmite sau reînnoite la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea stabileau cu precizie durata zilei de muncă. Astfel, statutul breslei şelarilor din anul 1766 stabilea că ziua de muncă ţine, atît
vara cit şi iarna. de la ora 5 dimineaţa pînă la ora 8 seara'1. Statutele
compactorilor de cărţi din anul 1809 prevedeau următorul regim de
muncă: iarna de la ora 6 dimineaţa pînă la ora 10 seara, vara de la ora 5
dimineaţa pînă la ora 8 seara 10 • Statutele croitorilor din anul 1807, reînnoite în 1822, fixau iarna ziua de muncă de la ora 6 dimineaţa pînă la
ora 10 seara, iar vara de la ora 5 dimineaţa pînă la apusul soarelui 11 • O
măsură identică se prevede şi în privilegiul din 1807 al breslei dogarilor 12 •
După cum reiese din datele enumerate, o zi de muncă ţinea 15-16 ore,
repartizîndu-se aproximativ identic atît în perioada de vară, cit şi în cea
de iarnă. Orarul de vară era în vigoare cam de la mijlocul lunii aprilie
pînă la începutul lunii septembrie, iar cel de iarnă din luna septembrie
H Acest lucru reiese foarte clar din următoarele: în 1809 breasla tîmplarilor cere
aprobarea guberniului pentru limitarea numărului membrilor breslei şi interzicerea de a promova noi meşteri din rîndul calfelor. Calfele neavînd posibilitate ani
de zile de a deveni meşteri breslaşi - spun ei - va creşte numărul calfelor din
cadrul breslei tîmplarilor (A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul
1809: nr. 1675, 1843; anul 1810: nr. 330).
!I Jakab Elek, Okleveltar Kolozsvar tortenete masodik es harmadik kotetehez, II,
Budapesta, 1885. Statutul breslei şelarilor din 4 decembrie 1776, art. 17, p. 627.
111
Ibidem, Statutul breslei compactorilor de cărţi din 7 august 1809, p. 693,
art. 37.
11
A.I. Statutul croitorilor din anul 1807, reînnoit la 22 februarie 1822. Vezi si
în Szadeczky Lajos, lparfejlodes es cehek tărtenete Magyarorszagon, Budapesta,
1913, II, p. 219, art. 38.
12
A.I., Fondul breslei dogarilor, Statutul breslei din anul 1807.
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pînă la mijlocul lunii aprilie. În realitate însă, trebuie să admitem un

timp de lucru şi mai lung în anumite perioade. Statutele de breaslă de la
începutul secolului al XIX-lea stabilesc şi obligaţia calfelor de a lucra
şi în orele libere de sîmbătâ seara, deci după terminarea zilei de lucru,
dacă meşterul consideră necesar sau are de efectuat o lucrare urgentă.
Dispunem de date din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi de la
începutul secolului al XIX-lea. indicînd o prelungire a timpului de lucru
fixat în mod oficial în statute. O hotărîre din 1793 a conducerii breslei
•cizmarilor stabilea cantitatea de muncă ce trebuia efectuată de calfe în
cursul unei săptămîni în funcţie de natura lucrării, enunţînd că „de acum
înainte" calfele nu vor avea o zi „liberă" 1 :l. Prin această zi trebuie înţe
lese orele de lucru stabilite în care calfele puteau să lucreze pentru ele,
să-şi vîndă liber produsele confecţionate. Conform unei alte dispoziţii din.
anul 1816. calfele trebuiau să lucreze în continuare pentru meşterii res..:
pectivi în schimbul lefurilor fixate de conducerea breslei1". Unele bresle,
invocînd vechile obiceiuri, încep să introducă procedeul de a obliga calfele nou sosite în oraş să lucreze gratuit zile întregi (de regulă două zile)
pentru părintele calfelor sau să răscumpere cu bani munca. Astfel, în
anul 1842 calfele de cizmari trebuiau să răs.cumpere cu 24 creiţari prestaţia aceasta de două zile 15 .
În răstimpul de circa un secol şi jumătate care constituie cadrul cronologic al analizei noastre, o problemă permanentă a breslelor este munca
în ziua de lunirn. Calfele nu se prezentau uneori la lucru în ziua de luni,
numită de documentele de breaslă ale vremii ,.lunea albastră", ,,lunea
chefliilor", ,.lunea cizmarilor" (.. Blaumontag", ,,korhely hetfo". ,.suszter
hetfo"). Conducerea breslelor a luat măsuri aspre împotriva calfelor. Dacă
calfele nu începeau să lucreze luni dimineaţa la ora stabilită, primeau
numai jumătate din leafa cuvenită pentru ziua respectivă, iar dacă nu
lucrau toată ziua, li se reţinea leafa pe toată săptămîna 17 . Conform statutului breslei de croitorie nemţească din anul 1776, pe lîngă scăderea lefii
pe o zi din salariul săptămînal, calfa care nu muncea în ziua de luni trebuia să plătească 20 de creiţari în casa asociaţiei calfelor 18 .
O pedeapsă aspră se aplica şi meşterului breslaş care trecea cu vederea
acest fapt.
Pe lîngă prelungirea timpului de lucru găsim şi date referitoare la
exploatarea sporită a forţei de muncă a calfelor, la creşterea ritmului
muncii. In anul 1781, într-o scrisoare adresată conducerii breslei şi comit:i

al

A.I., Registrul breslei cizmarilor din anul 1793.
1/1, Protocol pe anul 1816, Procesul verbal

l'i A.S.C., Fondul breslei cizmarilor,
şedinţei breslei din 20 mai 1816.
15 A.S.C., A.O.C., Fasc. 45, sec. XIX, 4

dec. 1842.

w A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1802, nr. 110.
17
L. Szadeczky, op. cit., II, p. 219, Statutul breslei croitorilor maghiari din anul

1822, art. 32; Statutul breslei pantofarilor germani din anul 1800, art. 17; Statutul
breslei şelarilor din anul 1776, art. 17, în Jakab Elek, op. cit., p. 678, 627.
IA Jakab Elek, op. cit., p. 632. Statutul breslei croitorilor germani din 18 decembrie 1776.
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sarilor comerciali, calfele de cizmari din Cluj relatează că breasla cizmarilor a sporit „munca obişnuită" (cantitatea de muncă ce trebuia prestată
într-o zi) ,.care este mult mai mare decit cea veche", în timp ce salariile
au rămas cele vechi. Calfele se plîng şi pentru faptul că nu sînt în stare
să lucreze nici măcar cit li se cerea înainte, cu atît mai puţin pot face
faţă noilor pretenţii, adică cantităţii sporite de muncă 19 • Lucrul cu bucata a dus şi la o sporire a ritmului muncii. Munca cu bucata se aplica
pentru a stimula calfele în obţinerea unui randament mai mare. Şi
pentru că nu era stabilită cantitatea de muncă prin efectuarea căreia se
putea primi o anumită leafă. calfelor li se cerea maximum de randament,
muncă extenuantă. Într-o cerere din 1806, meşterii tîmplari din Cluj recunosc pe faţă că este mai avantajos pentru ei să li se lucreze cu bucata,
deoarece astfel calfele lucrează mai intens, efectuînd mult mai mult decit dacă ar fi plătite săptămînaP0 • Se găsesc date pentru practica lucrului cu bucata la breasla tîmplarilor. a cizmarilor. a dogarilor, a olarilor,
dar e probabil ca acest fel de muncă să fi fost obişnuit şi la alte bresle.
ln 1806, apoi în 1810, magistratul clujean interzice tîmplarilor să mai dea
de lucru calfelor cu bucata 21 : în 1811 magistratul aduce aceeaşi hotărîre
pentru dogari, iar o dispoziţie din 1809 a guberniului interzice lucrul
cu bucata la toate breslele din Cluj2 2•
Este greu să urmărim - pe baza izvoarelor pe care le avem deocamdată la îndemînă - . anual sau chiar de-a lungul unei perioade mai scurte,
leafa pe care o primeau calfele din breslele clujene în prima jumătate
a secolului al XIX-lea. Dificultăţi ridică şi faptul că retribuţia varia de
la o breaslă la alta şi la intervale de timp scurte, iar aceste schimbări nu
sînt înregistrate în documentele de breaslă. Pe baza documentelor care
ne stau la dispoziţie putem trage concluzia că cea mai răspîndită formă
de salarizare era cea săptămînală. Intre anii 1758-1763 leafa săptămînală
a unei calfe eliberate. dar încă începătoare din breasla năsturarilor era
de 24 bani (penz. 100 bani = 1 florin unguresc, sau 120 bani = 1 florin
renan) 2:l, iar leafa unei calfe pricepute era de 36 bani2". In anul 1772,
leafa săptămînală a unei calfe de argintar era de 4 mariaşi (1 mariaş =
17 creiţari sau 34 dinariV\ în anul 1831 era de 3 florini renani (1 florin
renan = 30 creiţari sau 120 dinari) 26 , sau 2 florini renani şi 36 creiţari
l!l

20

A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XVIII, înainte de 18 iunie 1781.
A.I., Fondul breslei tîmplarilor, 1806. Cererea breslei către magistratul oră-

şenesc.

21
22

23

Ibidem şi A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1810, nr. 330.
A.I., Fondul breslei fierarilor, Registrul breslei din anii 1768-1871.
Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, I, Bucureşti.

1964, p. 123-130.
:v. A.I., Registrul breslei năsturarilor, 1763; Statutul breslei năsturarilor din
22 mai 1758, art. 8, în Jakab Elek, op. cit., p. 596.
r, Costin C. Kiriţescu, op. cit., I, p. 123-130.
26 Ibidem.
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pentru calfele de aurari sau argintari 27 . In anul 1807, calfele de lăcătuşi
primeau 1 florin renan pe săptămînă 28 , iar cele de curelari 4 mariaşi2 9 .
Meşterii dogari plăteau calfelor în 1808 tot 4 mariaşi pe săptămînă 30 . In
anul 1810, breasla fierarilor repartiza calfele în trei categorii de retribuire, probabil după gradul de calificare, stabilind următoarele lef~iri
săptămînale31 :

Categoria I-a
Categoria a II-a
Categoria a III-a

2 florini renani
1 florin renan şi 30
1 florin renan

Pentru anii 1815, 1827, 1832 şi 1838
la retribuţia calfelor de croitori 32 :
Categoria de
retribuire

I

2 florini

există următoarele

1827

1815

50

creiţari

1832•

creiţari
convenţionali

date referitor

50

.-

creiţari

1838

2 fl. 45 cr.

convenţ .

II

1 fl. 30 cr.

40 cr.

<40 cr.>

2 fl. 40 cr.

III

fl. 10 cr.

30 cr.

<30 cr.>

1 fl. 40 cr.

* Pentru categoria a II-a şi a III-a nu dispunem de dovezi documentare, luînd
însă

în considerare că leafa categoriei I este neschimbată în 1832
putem presupune acest lucru şi pentru categoriile a II-a şi a III-a.

faţă

de 1827,

Din anii 1815-1816, se găsesc referiri la patru categorii de retribuire
în cadrul breslei cizmarilor. Leafa săptămînală a unei calfe din prima
categorie era de 25 bani, a uneia din categoria a II-a de 24 bani, iar aceea
a unei calfe din categoria a III-a şi a IV-a de 22, respectiv 20 bani33•
Cînd lucrau cu bucata, calfele mai puteau fi plătite şi pentru munci
prestate în afara obligaţiilor statutare. In aceste cazuri, retribuirea lor
diferea după categoriile de calfe stabilite pe baza salariului săptămînal.
Datele tabelului următor caută să ilustreze acest lucru.
27

A.I., Fondul breslei aurarilor, 1772; Socotelile breslei aurarilor pe anii 1830-

1858.
28 A.I., Registrul breslei lăcătusilor si armurierilor din anii 1599-1845, Procesul
verbal al şedinţei din 5 aprilie 1807.
·
20
A.I., Fondul breslei curelarilor. Registrul din anii 1748-1870. Procesul verbal
al şedinţei din 17 august 1808.
30 A.I., Fondul breslei dogarilor, Registrul din anii 1764-1871.
31 A.I., Fondul breslei fierarilor, Registrul din anii 1768-1871. Proces verbal al
şedinţei din 26 aprilie 1810.
32
A.I., Registrul breslei croitorilor maghiari din anii 1800-1823, 1823-1829,

1830-1838, 1839-1840.
33 A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, 3 februarie 1816.
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Denumirea
muncii efectuate

Nr.

crt.

Categoriile de calfe pe baza salariului
I (25 bani)

I

II (24 bani)

-----

Cusut o pereche de cizme
2

săptămînal şi

tarifurile

corespunzătoare

I

III (22 bani)

I

IV (20 bani)

18

17

14

13

16

16

13

li

li

li

9

9

Cusut cizme cu
tocuri înalte

10

10

8

8

Cusut cizme
cu ramă, cu
tocuri înalte

23

32

30

24

Cusut

cizmă

bărbătească

3

cu tocuri de
piele
- - - - - - -Cusut o pereche de cizme
--

5

Tabelul a fost întocmit pe baza tarifului stabilit de breasla cizmarilor
în toamna anului 1816.
Nu cunoaştem cit putea executa o calfă, într-o unitate de timp, dintr-o
anumită categorie de muncă, însă după cum vom vedea în cele ce urmează - . protestul calfelor de cizmari împotriva noii rînduieli arată că
retribuţia cuprinsă în tabel nu le satisfăcea 3·".
Alături de retribuirea săptămînală existau şi alte forme de salarizare:
cu ziua, cu bucata sau în parte (a doua, a treia sau a patra parte). în
cazul aplicării plăţii cu bucata, se stabilea retribuţia după fiecare piesă
lucrată. iar suma cîştigului pe o zi sau pe o săptămînă depindea de puterea de muncă a calfei, de îndemînarea sa. de rapiditatea cu care lucra.
Aplicarea retribuţiei în acord o întîlnim îndeosebi la sfîrşitul deceniului
al IV-lea şi în deceniul al V-lea al secolului al XIX-lea. în ianuarie 1842
se întîmplă următorul caz caracteristic: o calfă de croitor a fost trasă la
răspundere de meşterul la care lucra pentru faptul că era pe stradă în
timp ce trebuia să lucreze în atelier. Calfa a răspuns că poate lipsi,
deoarece este retribuită cu bucata 3:;_ La unele bresle, ca de pildă la argintari-aurari, se obişnuia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea să se
aplice munca ,,în parte" (o treime sau o pătrime, ceea ce însemna că
a treia sau a patra parte din suma primită pentru o lucrare efectuată
revenea calfei). în perioada amintită, calfele de argintari-aurari care primeau lucrări după ziua de muncă obişnuită primeau jumătate din plata
lucrărilor36 •
:Vi

Ibidem.

Registrul breslei croitorilor maghiari din anii 1839-1848, Procesul verbal al şedinţei din ianuarie 1842.
:m A.I., Fondul breslei aurarilor, anul 1772. Audiere de martori.
:i~, A.I.,
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Pe la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în sinul
unora din bresle (tăbăcari, curelari) se mai întîlnea obiceiul după care
calfele puteau să lucreze şi pentru ele, pe lingă munca prestată meşteri
lor, după timpul de muncă prevăzut 37 • Pînă la 1781, calfele de cizmari
puteau confecţiona orice fel de cizme după efectuarea „normei" stabilite
şi puteau să le şi vîndă liber: 1R. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea, calfele de dogari puteau angaja chiar lucrări mai mici între 24 august şi
11 noiembrie (ziua Sf. Bartolomeu şi Sf. Martin) desigur pe lîngă munca
prestată pentru meşterii de breaslă 3!l. (Aceasta era perioada de vîrf
pentru dogari). Calfele de argintari-aurari din Cluj puteau avea chiar
uneltele şi materialul lor propriu şi, pe lîngă leafa obişnuită, puteau şi
ele să lucreze şi pentru sine" 0 •
.:::,tatutele de breaslă întocmite sau reînnoite în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea sau în prima jumătate a secolului al XIX-lea, precum şi hotărîrile adoptate periodic la adunările de breaslă tindeau evident, sub presiunea majorităţ.ii breslei - să unifice salariile şi interziceau sub ameninţarea unei pedepse aspre ca meşterii să plătească calfelor un salariu mai mare decît cel stabilit. Statutele unor bresle, ca de
pildă cele ale breslei croitorilor din 1822, s__tabileau că, indiferent de lucrul „cu săptămîna" sau „cu ziua", calfele nu trebuie să fie retribuite
în funcţie de pricepere sau de sîrguinţă, ci în raport cu costul celor necesare traiului (hrană, îmbrăcăminte etc.)"1, ceea ce nu s-a realizat însă
niciodată.

Tendinţa de a unifica retribuţiile poate fi observată şi în cadrul uniunilor interurbane de breaslă, adică al breslelor din aceeaşi ramură care
.activau în diferitele oraşe din Transilvania. Breslele care făceau parte
din uniuni interurbane se înţelegeau asupra retribuţiei identice a calfelor. Aceasta însemna de fapt o solidarizare a meşterilor breslaşi din diferite oraşe transilvănene în vederea exploatării calfelor. Calfele pără
seau o localitate numai dacă găseau în altă parte condiţii mai bune de
lucru şi de trai. Dacă condiţiile erau neste tot asemănătoare, calfele - în
afară de împrejurări de forţă majoră nu aveau de ce să plece dintr-o localitate în alta. în anul 1798, la adunarea breslelor de dogari din
Transilvania care făceau parte dintr-o uniune, leafa calfelor a fost fixată la 30, respectiv 20 florini ungureşti pe an" 2 • (1 florin unguresc =
100 creiţari)":.l. între breslele de cizmari din Cluj şi Zălau s-a încheiat,
7

A.I., Registrul breslei curelarilor din anii 1748-1786, Procesul verbal al sedin 19 iunie 1786.
·
8
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XVIII, înainte de 19 iunie 1781.
.m A.I., Fondul breslei dogarilor, Scrisoarea dogarilor sibieni din 1798 către dogarii ci ujeni.
0
" A.I., Fondul breslei aurarilor, Scrisoarea breslei aurarilor sibieni către breasla
aurarilor clujeni din 9 octombrie 1772.
H A.I., Statutul breslei croitorilor maghiari din 22 februarie 1822, art. 37.
2
"
A.I., Fondul breslei dogarilor, Scrisoarea dogarilor sibieni din 1798 către dogarii clujeni.
'
1i:i Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 123-130.
:i

dinţei

i
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încă la sfîrşitul secolului al XVII-lea, o înţelegere cu clauza ca cizmarii
din Zălau să nu plătească calfelor mai mult decit plătesc clujenii""· In
anul 1815, breasla cizmarilor din Cluj a luat iniţiativa ca, prin înţelegere
cu breslele de cizmari din alte oraşe transilvănene (Tîrgu Mureş, Aiud,
Alba Iulia, Turda, Dej, Zălau etc.), să se fixeze lefuri unice pentru toate
calfele de cizmari din Transilvania" 5• In această problemă, starostele
breslei cizmarilor din Tîrgu Mureş trimite în iunie 1815 o scrisoare breslaşilor clujeni, înştiinţîndu-i că în cazul în care breslele de cizmari din
alte oraşe transilvănene vor accepta introducerea lefurilor propuse de
clujeni, cei din Tîrgu Mureş vor fi şi ei de acord 46 .
Datele de care dispunem în legătură cu retribuţia calfelor nu ne permit să prezentăm o imagine amănunţită şi exactă a condiţiilor de viaţă
ale acestora, întrucit nu avem posibilitatea de a aprecia cu exactitate raportul dintre preţuri şi salarii. Acest lucru ar fi posibil numai dacă s-ar
putea urmări circulaţia şi preţurile cite unui articol în continuitatea lor,
avînd în vedere fluctuaţia de preţuri de pe piaţa locală şi confruntînd
aceste elemente cu salariile din aceleaşi perioade. Nu avem însă la îndemînă izvoare care să furnizeze date privitoare la preţuri şi salarii pe perioade mai îndelungate. O imagine alcătuită din cîteva date răzleţe n-ar
putea reflecta autentic realitatea. Dificultatea creşte datorită lipsei unor
lucrări care să sintetizeze rezultatele cercetărilor de istorie a preţurilor
din secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea" 7•
Pe baza datelor pe care le posedăm vom încerca să tragem aşadar doar
cîteva concluzii.
După cum se ştie. valoarea forţei de muncă este întotdeauna determinată .. de preţul mijloacelor de subsistenţă necesare. Muncitorul nu
primeşte salariul corespunzător ori de cite ori salariul muncitorului nu
ajunge pentru a hrăni corespunzător cu modestul său standard de viaţă
şi cu situaţia sa de muncitor o familie ... ""I:( Dacă examinăm după aceste
criterii condiţiile de trai ale calfelor clujene se poate stabili că în prima
jumătate a secolului al XIX-lea ele îşi duc traiul tot mai greu cu leafa
primită. In favoarea acestor afirmaţii pledează următoarele:

'.', A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XVII, 21 aprilie 1695.
Într-o scrisoare din 21 aprilie 1695 cizmarii din Zălau cer cizmarilor clujeni
să le trimită statutele lor spre a-şi alcătui şi ei statute proprii pe baza acestora. În
schimb se obligă, printre altele, să nu ademenească calfe promiţîndu-le lefuri mai
mari şi să se conducă după uzanţele breslei cizmarilor din Cluj în angajarea, liberarea şi plata calfelor. (A.S.C., Fondul breslei cizmarilor din Cluj, Fasc. 45, sec.
XVIII, 21 apr. 1695).
t.G A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, 8 iunie 1815. Scrisoarea
breslei cizmarilor din Tîrgu Mureş către breasla cizmarilor din Cluj; A.S.C., A.O.C.,
Protocollum oeconomico-politicum, anul 1816, nr. 3162.
',i Datorită faptului că în prezent o mare parte a materialului arhivistic al oraşului
Cluj dintre anii 1800-1848 este inaccesibil, ne este cu neputinţă să efectuăm chiarşi operaţia de comparare a lefurilor din Cluj despre care avem informaţii, cu
preţurile curente din perioada corespunzătoare.
8
" Karl Marx, Capitalul, I, cartea I, Bucureşti, 1957, Ed. III, p, 334, n. 1.
1
·'
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In a doua

jumătate a secolului al XVIII-lea şi, mai ales, spre sfîrşi în cel dintîi deceniu al secolului al XIX-lea, în
războaielor napoleoniene şi a blocadei continentale, preţul produ-

secolului ca

urma
selor agricole a trecut printr-o creştere vertiginoasă.4 9 Recoltele slabe şi
calamităţile naturale (în anii 1803, 1806, 1810-1813, 1816, 1817 etc.) au
dus şi ele la o creştere a preţului produselor agricole (în special al produselor cerealiere) 50 • In perioada amintită, din cauza epizootiilor aproape
anuale, a scăzut foarte mult şi numărul animalelor 51 . La Cluj, carnea
era în general scumpă din cauza greutăţilor de aprovizionare 52 . Salariile
însă nu au ţinut pas cu creşterea preţurilor. Iată cîteva date care ilustrează raportul dintre nivelul preţurilor şi retribuţia calfelor:
In anul 1810 leafa săptămînală a calfelor de fierar era de 2 fl. renani,
1 fl. r. 30 creiţari, respectiv 1 florin renan. Din leafa săptămînală medie
de 1 fl. 30 creiţari se puteau cumpăra aproximativ 7 funţi de carne de
porc (1 funt = 12 creiţari), iar carne de vită aproximativ 5 funţi (1 funt
19 creiţari). In noiembrie 1810,
1 funt de slănină veche = I fl. r. 20 creiţari
1 funt de slănină nouă = 1 fl. r.
= l-fl. r. 30 creiţari
1 funt grăsime
1 funt cîrnaţi
= 1 fl. r.
= 1 fl. renan5 3
1 funt brînză

In anul 1815, leafa săptămînală a calfelor de croitor este de 2 fl. renani, 1 fl. 30 cr., respectiv 1 fl. 16 crJi't În perioada dintre lunile ianuarie
!Şi septembrie, preţul unui funt de carne de vită era între 8-10 cr. iar
carnea de porc costa 14 cr. Dintr-o leafă săptămînală medie, calfa îşi
putea cumpăra la preţul mediu de 9 creiţari 10 funţi de carne de vită
~i aproximativ 7 funţi de carne de porc,
2 1/ 4 funţi slănină
(1 funt= 40 cr.)
1
2 / 4 funţi brînză cal. I (1 funt= 40 cr.)
şi 3 funţi brînză cal. II(l funt = 30 cr.) 55
,.., A.S.C., A.O.C., Fasc. II, nr. 79, 2396, 2799, 2888; Protocollum oeconomico-politicum, anul 1803, nr. 596, 868; anul 1806 nr. 276, 1939.
A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1806, nr. 276, 683, 1939,
2468; anul 1808, nr. 536, 1106; anul 1815, nr. 867; anul 1816, nr.· 641, 2872; Protocollum Electae Centumviralis comunitatis Claudiopolitanae, anul 1807-1808, p. 6,
25; anul 1816, nr. 15.
51 A.S.C.,
A.O.C., Fasc. II, 55, 1960, 2772; Protocollum oeconomico-politicum,
anul 1800, nr. 192, 248; anul 1801, nr. 195, 288, 602; anul 1803, nr. 189, 522, 558, 533,
555, 360, 378, 335; anul 1808, nr. 501, 574, 561, 760, 2255.
52 A.I., Fondul breslei măcelarilor din Cluj, acte din anii 1806, 1815-1816, 18181B19, 1826-1827, 1831-1839, 1845-1848; A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1803, nr. 868, 951, 1026; anul 1808, nr. 501, 505, 536, 547, 594, 760; anul
1809, nr. 768, 1171, 1268, 2160; anul 1810, nr. 457, 395, 1446, p. 780; anul 1815, nr. 100,
288, 1317, 2786; anul 1816, nr. 2532, 3298.
5
:i A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1810, nr. 301 şi p. 78.
"" A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1800-1823.
5
:. A.I., Fondul breslei măcelarilor, acte din anul 1815; A.S.C., A.O.C., Protocollum
-0economico-politicum, anul 1815, nr. 100, 288, 867, 1317.
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(1 funt = circa 630 gr, 1 fl. renan = 60 cr.). In 1827 din leafa săptămî
cea mai ridicată de 50 cr. (în iunie 1827 1 funt de carne de vită
costa 7 cr., iar în aprilie 1 funt de carne de porc costa 8 creiţari 56 ) se
puteau cumpăra 7 funţi de carne de vită şi aproximativ 6 funţi de carne
de porc. (La categoriile mai mici de retribuire, puterea de cumpărare
este desigur şi mai mică).
Pentru oscilaţia preţului cărnii şi altor alimente datorită cauzelor amintite, sînt caracteristice următoarele date: In februarie 1810 1 funt de
brînză = 26 creiţari, iar în martie = 28 creiţari 5 i. In ianuarie 1815, preţul cărnii de vită creşte de la 8 creiţari la 14 creiţarF~. De la 8 cr. cit
era în septembrie 1815, preţul unui funt de carne de vită se ridică, pînă
în aprilie 1816, la 16 cr., iar între aprilie-iunie la 18 creiţari" 9 • Intre februarie şi iunie 1818, preţul cărnii oscilează între 13 cr. şi 14½ cr. 60 ,
în perioada dintre anii 1819 şi 1826-1827 între 6-7 cr.li 1, iar în perioada 1831-1839 el se ridică de la 8 cr. la 10 cr.1i2• lntre anii 1845 şi
1848, preţul unui funt de carne ajunge de la 10½ cr. la 13 cr. 6:l
2. Pare aproape cu neputinţă ca numai din leafa de calfă să fie aco,,erite marile cheltuieli necesare intrării în breaslă (taxă de intrare, cumpărarea de material necesar lucrării de măiestrie, ,,diurna·• ce trebuia
plătită meşterilor controlori, ospăţul pe care-l dădeau calfele membrilor breslei cu ocazia intrării), ştiind că cea mai mică leafă o primeau calfele tocmai în anul cind urmau să devină meşteri'Vi.
3. Cnul din obstacolele puse în faţa intrării în breaslă a fost şi mărirea
numărului anilor de călfie pînă la 10-15 ani. Uneori, înainte de a intra în breaslă, cu toată interdicţia cuprinsă în statute, calfele se căsăto
reau. Din cîştigul lor, ele trebuiau să-şi întreţină şi familiile. In anul
1809 o calfă de curelar se plînge că din salariul de calfă nu poate să-şi
întreţină soţia şi copilul" 5• In anul 1823 o calfă de tîmplar scrie magistratului: ,,Din ce să-şi întreţină (calfa) soţia şi copilul şi să-şi procure şi
taxa necesară intrării în breaslă, dacă din salariul primit în anul de
măiestrie abia îşi poate cumpăra o haină mai bună" 66 .
nală

:,,; A.I.. Fondul breslei măcelarilor, acte din anul 1827.
:,; A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1810, nr. 301, 518.
:,H Idem, anul 1815, nr. 288, p. 5.
w A.I., Fondul breslei măcelarilor, acte din anul 1816; A.S.C., A.O.C., Protocollum
oeconomico-politicum, anul 1816, nr. 26, 400, 488, p. 219, 1543.
m A.I., Fondul breslei măcelarilor, acte din februarie-iunie 1818.
nt Idem, Acte din anii 1819 şi 1826-1827.
62 Idem, Acte din anii 1831-1839.
1
fi. Idem, Acte din anii 1845-iunie 1848. Datele de mai sus din anii 1815-1848 sînt
luate din diferite acte ale breslei măcelarilor. Din motivele amintite (vezi nota 47)
autorul nu a putut verifica exactitatea acestor date prin confruntarea lor cu alte
n:iateriale arhivistice aflate la Arhivele Statului Cluj.
filo Vezi M. Bunta, op. cit., p. 249-250.
fi5 A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1808, nr. 1210.
G., A.I., Fondul breslei tîmplarilor, Acte din anul 1823.

https://biblioteca-digitala.ro

SITUAŢIA ŞI

LUPTA CALFELOR DIN CLUJ

415

4. Cheltuieli însemnate trebuiau făcute de calfe şi pentru îndeplinirea
obligaţiei de călătorie. Nici o calfă nu putea cere să fie primită în breaslă
pînă ce nu prezenta adeverinţa despre efectuarea celor trei ani de călă
torie. In timpul anilor de călătorie calfele trebuiau să viziteze diferite
localităţi, cheltuielile de călătorie şi întreţinerea urmînd a fi acoperite
din cîştigul pe care-l realizau prin munca prestată la meşterii din localităţile unde se opreau. Este greu de imaginat ca în această situaţie nesigură

ele să-şi fi putut agonisi ceva.
5. Calfele locuiau şi primeau hrană în casa meşterului la care lucrau.
In prima jumătate a secolului al XIX-lea, o mare parte din calfe nu mai
locuiau la meşterul lor şi dacă luau masa la el îi plăteau pentru aceasta.
Dintr-o hotărîre a magistratului orăşenesc din 10 ianuarie 1806 reiese
că croitorii nu asigură calfelor hrana (masa) şi cazarea şi din această
cauză aceştia locuiesc la diferite hanuri. Se porunceşte croitorilor să asigure hrană şi locuinţă corespunzătoare calfelor, iar salariul săptămînaJ
să fie stabilit în acord cu acesteaG 7. In 1807 calfele de ţesători din Cluj
plăteau meşterilor pentru masă o sumă în raport cu preţul cărnii de
vită 68 .

6. Cîştigarea calităţii de meşter depindea ...de îndeplinirea unor cerinţe
tot mai mari, dintre care una era aceea ca după examenul de meşter,
întrucît calfa devenea membru al breslei, să cîştige şi censul de cetăţenie.
Acesta însă depindea, la rîndul său, de posesiunea unui imobil pe teritoriul oraşului 69 , ceea ce necesita o sumă destul de mare 70 , pe care o calfă
- dacă nu era fiu de meşteşugar mai înstărit - putea să o procure cu
greu, după o muncă anevoioasă de mulţi ani de zile.
Singură corelaţia dintre salariile despre care avem ştiri şi preţul unui
articol de consum - fie el chiar unul din cele mai importante -, nu este
suficientă pentru a servi ca măsură în aprecierile făcute asupra nivelului
de trai al calfelor. Un venit atît de scăzut cît îl indică această corelaţie
pare a fi cu totul nesatisfăcător pentru acoperirea tuturor nevoilor, cu
atît mai mult cu cît trebuie să avem în vedere şi cheltuielile avute cu locuinţa, îmbrăcămintea, hrana, spălatul etc., necesare calfelor. Astfel se
pune întrebarea: din ce se acopereau toate aceste necesităţi, în afară de
salarii? Conform uzanţelor vechi, ·pe lingă salarii calfele beneficiau şi de
locuinţă şi hrană la casa meşterului. Nu putem afirma că toate acestecl
ar fi dispărut cu totul. dispunem însă de date ce pledează în favoarea
ipotezei că în perioada de destrămare se accentuează, pe măsura adîn07
A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1806, nr. 32.
r,~ A.I., Fondul breslei ţesătorilor, registrul din anii 1807-1855, procesul verbal al
şedinţei din 29 septembrie 1807.
m A.S.C., A.O.C., Proto 0 01lum oeconomico-politicum, anul 1800, nr. 422; anul 1803,
nr. 21, 186; anul 1806, nr. 386; anul 1810, nr. 52.
70 în anul 1803 un loc de casă în partea de oraş dintre poarta de pe „Uliţa Ungu~ească şi poarta de pe „Uliţa Mijlocie" costa 80 forinţi, iar în partea estică a oraşului,
m apropierea aşa-numitului pod al nemţilor, în anul 1808 un meşteşugar a plătit
pentru un loc de casă suma de 42 florini renani. (A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1803, nr. 924; anul 1808, nr. 1771).
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c1r11 crizei sistemului de breaslă. pe lingă manrea obligaţiilor
pentru intrarea în breaslă - şi tendinţa meşterilor de a frustra pe calfe
de aceste beneficii. In acest fel, acţiunea tuturor acestor factori - şi nu
numai problema salariului în sine - are ca rezultat, după cum s-a mai
subliniat, înrăutăţirea condiţiilor de trai ale calfelor .

•
O

altă problemă

a perioadei de care ne

ocupăm

este aceea a organi-

zaţiilor de calfe şi a reacţiei acestora faţă de condiţiile de muncă şi de
viaţă create în procesul destrămării sistemului de breaslă.
Organizaţiile calfelor din breslele clujene, aşa zisele „asociaţii de cal-

fe" (legenytarsasag, Bruderschaft) apar la începutul secolului al XVIlea. Existenţa asociaţiei calfelor de croitori este atestată de statutele din
1502, 1554 şi 1582. Despre activitatea organizaţiilor calfelor de curelari,
blănari şi cizmari ne informează statutele din 1555, respectiv 1560; despre asociaţia calfelor de aurari ne dau relaţii statutele din 1561 şi 1591,
iar despre organizaţia calfelor de butnari statutul din 1532 şi registrul
din 159Jî 1• In această perioadă timpurie a existenţei asociaţiilor de calfe,
dependenţa acestora de bresle era foarte strînsă şi ele se organizează de
cele mai multe ori tocmai din iniţiativa conducătorilor breslelor, în funcţie de interesele meşterilor de breaslă. Statutele asociaţiilor de calfe
erau de regulă întocmite de meşteri. Ele reglementau relaţiile dintre
meşteri şi calfe, puneau accentul mai ales pe obligaţiile calfelor, subliniind supunerea necondiţionată faţă de meşteri. 1n această privinţă sînt
caracteristice statutele calfelor de croitorie din anul 1582, din ale căror
12 paragrafe 8 servesc interesele meşterilor şi numai trei (paragrafele
7, 10. 11) reflectă interesele calfelori2• Faptul că statutele asociaţiilor
de calfe exprimă in primul rînd interesele meşterilor arată în mod
clar că aceste organizaţii erau strict subordonate breslelor. Conducă
torii asociaţiilor de calfe, ,,decanii", erau aleşi formal de calfe, dar alegerea era aprobată de bresle, care consimţeau bineînţeles numai la alegerea acelor persoane care prezentau suficiente garanţii de ţinută morală şi supunere. Meşteri „bejar6", însărcinaţi de breaslă, supravegheau
toată activitatea, toate manifestările din cadrul asociaţiilor, atît la adunări cit şi la petreceri. Deasupra lor se afla, cu puteri depline, ,,părin71

Şt.

Pascu,

Meşteşugurile

din Transilvania

pînă

în secolul al XV 1-lea, Bucu-

reşti,

1954, p. 280-281; S. Goldenberg, Clujul in sec. XV I, 1958, p. 222.
72
A.I., Statutul breslei croitorilor din 1582, vezi şi la S. Goldenberg, op. cit.,
p. 224, 377, 379. Din analiza Statutului calfelor de blănari din anul 1560 reiese că
din 51 articole numai 15 se ocupă de relaţiile dintre calfe şi meşteri, de ajutorarea
calfelor bolnave (art. 29, 30, 31), iar 36 articole prescriu obligaţiile calfelor faţă de
meşteri. Statutul nu cuprinde nici un articol care să stabilească orele de muncă,
salariul etc., deci din care să reiasă că această organizaţie, a cărei funcţie era stabilită prin statut, ar reprezenta interesele calfelor faţă de meşteri. O amendă mare,
de 32 denari, se prevede în statut pentru cazul în care calfele ţineau şedinţele în
lipsa reprezentanţilor breslei (Jakab Elek, op. cit., p. 53-54).
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tele calfelor" (atyamester), ales de obicei dintre meşterii în vîrstă şi mai
înstăriţi. Adunările calfelor se ţineau la casa „părintelui calfelor'· (casa
calfelor, legenyszallas, Herberg etc.) şi tot aici se găsea şi lada asociaţiei lor, în care, sub supravegherea decanilor şi a părintelui calfelor,
erau păstrate documentele asociaţiei, banii comuni etc. Subordonarea asociaţiilor de calfe faţă de bresle este ilustrată şi de faptul că asociaţia
judecă doar neînţelegeri cu totul neînsemnate comise de calfe. In toate
cazurile, deciziile şi pedepsele sînt date de breaslă, atît în conflictele
dintre meşteri şi calfe, cît şi în cele de proporţii mai mari între calfe 7:1•
Calfa care devenea membru al asociaţiei era obligată să plătească o
anumită sumă ca ,,,taxă de intrare", la casa asociaţiei calfelor, precum
şi un fel de cotizaţie, cu ocazia adunărilor ţinute lunar sau trimestrial.
Un rol foarte important al asociaţiilor era acela de a ajuta din aceşti
bani calfele bolnave sau devenite incapabile de lucru, precum şi de a
ţine pregătite cîteva paturi la sediul calfelor pentru calfele care veneau
în oraş în căutare de lucru 74 . Nici mai tîrziu. în secolele XVII-XVIII,
asociaţiile de calfe nu vor avea vreun rol sau amestec în reglementarea
condiţiilor de lucru, în asigurarea unor locu:Pi de muncă, în repartizarea
lucrului. Calfele care soseau în oraş erau repartizate de părintele calfelor conform intereselor meşterilor breslaşi, indiferent dacă voiau sau nu
să se angajeze la meşterii respectivi. Refuzul de a accepta lucrul în atelierul ales de părintele calfelor era considerat o nesupunere gravă.
Părintele calfelor nu plasa calfele din încredinţarea asociaţiei în calitate de reprezentant al ei, ci în virtutea puterii pe care o avea de la conducerea breslei asupra tuturor calfelor. Această măsură caracteristică
fazei timpurii a breslelor avea menirea să împiedice pe meşteri de a angaja calfe după placul lor, pentru ca nici un meşter să nu lucreze cu
mai multe calfe decît numărul permis şi deci să nu beneficieze de o
situaţie mai avantajoasă decît ceilalţi meşteri din breaslă 7 ii. Nu sîntem
întru totul de acord cu părerea cercetătorilor care susţin că aceste organizaţii ale calfelor ar fi luat fiinţă cu scopul de a apăra interesele acestora, avînd un rol de autoapărare, de asigurare a unor condiţii de muncă
Vezi infra, p. 420-423.
A.I., Fondul breslei croitorilor, registrul din anii 1823, 1848, Fondul breslei
fierarilor, registrul din anii 1768-1871; Fondul breslei năsturarilor, registrul din
anii 1790-1871; Fondul breslei lăcătuşilor şi armurierilor, registrul din anii 15991848; Fondul breslei curelarilor, registrul din anii 1784-1870; Fondul breslei dogarilor, registrul din anii 1764-1871 etc.; A.S.C., Registrul breslei cizmarilor din anii
,:i

7
"

1820-1871.

Statutul calfelor de blănari din 1560 lasă să se întrevadă (vezi n. 72) care erau
interesele pe care le servea părintele în plasarea calfelor. Articolul 1 al statutului
arată că dacă o calfă soseşte în oraş, este obligată să se prezinte la părintele calfelor
sub ameninţarea unei pedepse de 3 denari pentru a fi plasată la un meşter. În art. 35
se spune că dacă un meşter are deja două calfe, este interzis sub ameninţarea unei
pedepse de 25 denari să i se repartizeze şi o a treia calfă, indiferent dacă calfa îşi
mai găsea sau nu de lucru.
75
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omeneşti,

a unei retribuţii mai buneî6 • Aceşti cercetători presupun în
acest fel un grad mai înalt, forme mai dezvoltate de organizare a calfelor de breaslă, decît acelea justificate de situaţia lor economică şi socială.
După cum se ştie, în ţara noastră destrămarea feudalismului şi formarea relaţiilor de producţie capitaliste au avut loc cu întîrziere, astfel că
descompunerea sistemului de breaslă şi fenomenele legate de ea care au
influenţat şi situaţia calfelor nu au putut surveni în secolele XVI-XVII.
în această perioadă, deşi existau destule piedici de ordin material, calfelenu erau încă lipsite de perspectiva de a intra în bresle: după o perioadă
de 3-4 ani de învăţătură ele deveneau meşteri. Asociaţiile de calfe (după.
cum am văzut concret în cazul statutului din 1582 al calfelor de croitorie
din Cluj) au luat fiinţă cu scopul de a asigura forţa de muncă necesară breslelor, precum şi pentru exploatarea calfelor în condiţiile cele
mai convenabile meşterilor. Este adevărat că, deşi asociaţiile calfelor
erau întru totul subordonate breslei, ele constituiau într-o oarecare măsură.
o sursă de ajutorare a calfelor şi reuneau calfele din cadrul aceleiaşi ramuri, contribuind astfel la închegarea solidarităţii între ele, la un început de omogenitate în mentalitatea lor. Mişcările calfelor de aurari din
Cluj din anii 1576 şi 1591 confirmă acest lucru'î.
Inceputul destrămării sistemului de breaslă a adus cu sine schimbări
radicale în situaţia calfelor. Au dispărut relaţiile ,.patriarhale"* întreIn lucrarea sa Vârosok es kezmiivesseg a XV szâzadi Magyarorsz<igon (Oraşe şi
Ungaria în sec. XV), p. 159-160, istoricul maghiar Sziics Jeno susscopul principal al acestor organizaţii ar fi fost în primul rînd acela
de a asigura lucrul, de a reglementa raporturile de muncă. Această părere reliefează.
în primul rînd funcţia frăţiilor de apărare a intereselor economice, autorul considerînd drept datorie primordială a frăţiilor repartizarea locurilor de muncă, lichidarea
lipsei de lucru. Pentru a argumenta această părere, se aduc date referitoare şi la
unele bresle clujene. O părere întrucîtva asemănătoare este exprimată şi în lucrarea
,,A zilahi cehek tortenete" (Istoria breslelor din Zălau) a lui Kovach Geza, anume,.
aceea că frăţiile în cauză au luat naştere ca organizaţii de autoapărare ale calfelor.
aYînd scopul de a asigura membrilor condiţii de muncă şi lefuri mai bune. Asociaţiile de calfe din Zălau se transformă numai în sec. XVIII şi la începutul sec. XIX
în anexe ale breslei, în unelte ale meşterilor de breaslă, aceştia tinzînd de-a dreptul
să prefacă frăţiile în organizaţii de informare a meşterilor de breaslă pentru a înă
buşi, la nevoie, lupta de clasă tot mai intensă a calfelor. Emiţînd această părere, Kovach nu aduce însă în sprijinul ei argumente corespunzătoare bazate pe material arhivistic.
77 Şt. Pascu, op. cit., p. 287-295; S. Goldenberg, op. cit., p. 229, 231-240; Al. Do.
iG

meşteşuguri în
ţine părerea că

boşi, Din frămintările cal! elor de aurari din Cluj în a doua jumătate a veacului al:
XVI-lea, în SCIM, I, 1950, p. 112-119; Deak Farkas, A kolozsvâri otvoslegenyek strikeja 1537 es 1576-ban, în Tortenelmi ertekezesek, XIII, p. 1-57.

* Prin relaţii patriarhale înţelegem următoarele: calfa locuia la patronul său, i seasigura masa, de multe ori îmbrăcămintea, în afară de acestea primea şi o sumă
oarecare, deci nu avea un salar în sensul modern al cuvîntului. Aceste fapte pun în
umbră relaţiile reale între meşteri şi calfe, mistifică elementele de exploatare care
există în aceste relaţii.
Nu se poate nega nici faptul că, pînă la perioada destrămării breslelor, relaţiile
dintre meşterii breslaşi şi calfe se bazau şi pe învăţarea meşteşugului, pe procesul
calificării profesionale.
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meşteri şi calfe, fiind înlocuite din ce în ce mai mult cu relaţii între
patron şi muncitori; calfele încep să aibă o situaţie asemănătoare muncitorilor salariaţi. Înrăutăţirea generală a situaţiei calfelor, faptul că
multe din ele ajung în rîndurile celorlalte elemente orăşeneşti exploatate, ale zilerilor şi muncitorilor salariaţi, trezeşte conştiinţa necesităţii
luptei pentru îmbunătăţirea situaţiei lor.
Protestul şi lupta calfelor din Cluj pentru îmbunătăţirea condiţiilor
de viaţă şi de muncă şi împotriva sistemului de breaslă rigid în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIXlea a îmbrăcat mai multe forme:
1. Memoriile scrise adresate conducătorilor breslei sau, adeseori, chiar
autorităţilor superioare:
magistratului orăşenesc, guberniului, îndreptate împotriva unor meşteri. Prin intermediul acestor memorii, petiţii,
calfele încearcă să determine meşterii sau pe conducătorii breslei să le
acorde concesii. Iată cîteva cazuri legate de această formă de PfOtest a
calfelor:
1n anul 1775, conducătorii breslei cizmarilor se plîng că o calfă a provocat cheltuieli mari breslei recurgînd ilegal la forurile superioare pentru a fi primit în breaslă. Calfa amintită nu voia să ştie că numărul de
membri al breslei era stabilit la 180 de persoane, şi pînă cînd nu moare
unul dintre membri nimeni nu va mai fi primit78 • De altfel - după cum
se scrie - în caz de vacanţă urmau să fie primiţi ca membri în breaslă
fiii meşterilor locali; în cazul în care nu existau asemenea oameni, urmau
în ordine calfele străine care luau în căsătorie fiice ale unor meşteri din
localitate. Calfa în cauză nu era din Cluj şi nici nu luase în căsătorie pe
fiica vreunui meşter, astfel că nu a fost luat în seamă la primirile în
breaslă, deşi era căsătorit şi lucra de 12 ani în calitate de calfă 79 • într-un
alt document din 5 ianuarie 1784 se face amintire despre o scrisoare
adresată „Majestăţii sale regale", în care este vorba despre primirea unor
calfe de tîmplari în breaslă şi plîngerea împotriva fixării numărului membrilor breslei tîmplarilor la cifra de 40 80 • în 1826 conducătorii breslei
cizmarilor scriu că, înainte de a intra în breaslă, calfele se căsătoresc
şi, invocînd faptul că nu-şi pot întreţine familia, cer să li se permită
efectuarea lucrării de măiestrie şi să fie primiţi în breaslă mai repede
decît la termenul stabilit81 . Spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, calfele căsătorite asaltează cu petiţii guberniul care, în anumite cazuri (intrări în breaslă, abuzuri săvîrşite cu oca78

A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XVIII, înainte de 28 iulie

1775.
79

Ibidem.
A.I., Fondul breslei măcelarilor, acte din anii 1780-1788, documentul din
5 ianuarie 1784.
81 A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, 3 august 1826.
80
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zia examinării lucrării de măiestrie, restricţii impuse de bresle etc.) aducea decizii în favoarea calfelor petiţionare.
2. Conflictele individuale între calfe şi meşteri, între calfe şi conducă
torii breslelor. Cauzele acestor conflicte erau: refuzul calfelor de a se
supune unor dispoziţii ale breslei care le erau defavorabile: ele nu voiau
să lucreze în atelierul meşterului unde au fost repartizaţi de părintele
calfelor, îşi părăseau meşterii, unii întrerupeau munca atunci cînd meş
terii aveau lucrări urgente, alţii nu erau dispuşi să muncească pentru
meşteri peste orele de muncă fixate. Erau şi cazuri de protest împotriva
tratamentului aplicat. Iată cîteva exemple caracteristice:
In ianuarie 1802, breasla croitorilor amendează pe calfa Bendak Jozsef,
deoarece acesta nu a ascultat de meşterul de breaslă, spunînd ,, ... că lui
nu-i porunceşte nici meşterul, nici poliţaiul" 82 • în februarie 1802, o altă
calfă de croitor a fost pedepsit cu bătaia „pentru multe fapte greşite".
După mărturia registrului de breaslă, calfa ,, ... uneltea cu alte calfe în
vederea desfiinţării lucrului de sîmbătă seara, peste orele de muncă, la
lumina luminărilor şi pentru introducerea ,.Blaumontag"-ului (repaosul
din ziua de luni), el ,, ... a pronunţat cuvinte urîte la adresa breslei şi
a conducătorilor frăţiei şi a răsturnat toată rînduiala bună a frăţiei calfelor83. în anul 1822, părintele calfelor a repartizat pe calfa de croitor
Marsalek Ferenc în atelierul unui meşter; calfa însă nu a vrut să se supună nici poruncii staroştilor breslei 8 ". Aceştia au cerut judelui regal un
aprod care să însoţească calfa „rebelă" la locul de muncă ce-i era destinat, dar el a continuat să se împotrivească breslei. Cînd i s-a poruncit
să ceară iertare conducătorilor breslei. părintelui calfelor şi fostului său
patron ... el a declarat cu îndrăzneală că preferă să plătească amenda
de 10 fl. renani decît să-şi ceară iertare'• 8:.. în mai 1800, trei calfe de croitori au fost pedepsite cu plata a 2 fl. renani pentru „complot" împotriva
breslei şi au trebuit să-şi răscumpere darea în judecată cu 6 mariaşi 86 .
în anul 1843, breasla de croitorie ungurească acordă o pedeapsă deosebit de mare. amendînd o calfă cu 8 fl. renani şi 30 cr., deoarece „nu s-a
supus meşterilor de breaslă'· 87 •
Asemenea acţiuni ale calfelor se soldau în cel mai bun caz cu înţele
geri individuale, putînd aduce numai concesii mai mici, îmbunătăţiri
minime. De cele mai multe ori însă, acţiunile acestea se soldau cu pedep-sirea calfelor nemulţumite.
Forma cea mai frecventă a sancţiunilor aplicate împotriva calfelor era
amenda în bani, a cărei sumă varia după delictul comis. Calfele care se
ridicau împotriva măsurilor luate de bresle, împotriva „obiceiurilor stră8
~ A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1800-1823, Procesul verbal al şedinţei
din 12 ianuarie 1802.
~: 1 Ibidem.
81
A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1800-1823.
Ki Ibidem.
RG A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1800, nr. 553.
87 A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1839-1848.
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vechi", erau de obicei îndepărtate din oraş, iar dacă nu voiau să plece
de bunăvoie, erau gonite cu forţa de autorităţi.
ln martie 1801, breasla măcelarilor obţine expulzarea din oraş a patru
calfe. ln motivare se arată că în acel an ele nu vor mai primi de lucru
la măcelarii din oraş, întrucît ,, ... nu au vrut să se supună hotărîrii
breslei" 88 . ln anul 1828, o calfă de măcelar relatează că după ce s-a întors
din călătorie, breasla l-a repartizat mai întîi la un meşter şi după scurt
timp la un alt meşter. Fiind mulţumit cu primul său patron, el n-a voit
să-l părăsească, drept care conducătorii breslei l-au pedepsit cu îndepărtarea din oraş şi i-au dat actele. Nevrînd să plece, meşterii de breaslă
au vrut să-l îndepărteze cu forţa. Protestînd, calfa a fost pedepsită şi
cu o amendă de 12 fl. renani 89 . În scrisoarea de eliberare a unor asemenea calfe se trecea motivul pentru care au fost îndepărtate. Aceste calfe
găseau cu greu de lucru, deoarece breslele din alte oraşe se fereau să
le angajeze de teama de a nu „contamina" şi calfele de acolo. Astfel,
de exemplu, în actul unei calfe de croitor găsim în anul 1813 următoa
rea însemnare: ,,Numita calfă de croitor, Dobrai Peter, s-a compromis ...
prin reaua sa comportare în mai multe rînduri, s-a ridicat împotriva
dispoziţiilor venite de sus, acum fiind îndepărtat cu totul de sub aripa
ocrotitoare a breslei de croitorie ungurească din Cluj, care de acum
înainte nu-l va mai tolera în sinul ei''_tio
Pe lingă sancţiunile amintite, pînă în preajma anului 1848 se mai aplica
cea mai neomenoasă formă de pedeapsă, pedeapsa corporală (bătaia cu lopata sau biciuirea). În martie 1773, zece calfe de măcelari în frunte cu
conducătorul calfelor, decanul, au adresat o scrisoare judelui primar al
oraşului şi magistratului orăşenesc. Ele se plîng că la 28 februarie 177:1,
staroştii de breaslă împreună cu un meşter mai bătrîn şi doi mai tineri,
- deci nu în prezenţa tuturor membrilor breslei şi nici măcar a tuturor
membrilor „bătrîni" - ,,le-au pedepsit crunt" fără motiv, bătîndu-le cu
lopata în zi de duminică. Aceasta, cu toate că i-au rugat pe staroşti să
nu execute sentinţa într-o zi de duminică şi chestiunea lor să fie dezbă
tută în faţa breslei, iar dacă breasla va găsi că sînt de vină, vor face
faţă unei pedepse duble. Calfele s-au oferit chiar să răscumpere fiecare
lovitură cu cîte un florin. Sentinţa a fost totuşi executată. ,, ... Cu
toţii am suferit ... 90 de lovituri <deşi> am oferit atîţia florini ca să
nu fim umiliţi, ... dar <ei> nu au ţinut seama nici de ziua de duminică în care nici chiar delicventul ce merită moartea nu este executat,
execuţia <în acest caz> amînîndu-se pe altă zi din cursul săptămînii. Am
îndurat mult - se arată în continuare - şi am fost umiliţi, cu toate că
statutul asociaţiei noastre nu prevedea să fim bătuţi" 91 . În 1800, trei calfe
88

1801.

A.I., Fondul breslei măcelarilor, Procesul verbal al şedinţei din 18 martie

sn Idem, Scrisoarea din 28 martie 1828 către magistratul orăşenesc.
00

A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1800-1823.
A.I., Fondul breslei măcelarilor din Cluj, 1770-1779, scrisoarea calfelor de
măcelari din 5 martie 1773 către magistrat şi judele primar.
91
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de croitori învinuite de complot împotriva breslei, după ce au suferit
închisoare, au fost pedepsite şi la 12 lovituri cu biciul92 •
In februarie 1802. adunarea breslei croitorilor a condamnat o calfă la
bătaia cu lopata. Din 12 lovituri cite s-a hotărît a i se da, ea a primit 10,
fiind iertată de două 9 :i. În anul 1813, o altă calfă a fost pedepsită la
12 lovituri de bici. După mărturia procesului verbal, ea a şi primit ti
din ele!Vi_
în anul 1808, o calfă de tîmplar relatează că „de fapt, starea mizeră a
calfelor se datoreşte tratamentului ce li se aplică" 9 ;;. La acelaşi tratament se referă cuvintele unei calfe de croitor în anul 1843: ,.meşterii de
breaslă se poartă cu calfele întocmai ca birjarii" <cu caii lor>!lli.
3. Izvoarele din această perioadă relatează despre mişcări ale calfelor din breslele clujene care îmbracă fo1me mai crganizate. Aceste miş
cări. exprimînd interesele tuturor calfelor dintr-o ramură meşteşugă
rească sau cel puţin ale marei lor majorităţi, se desfăşoară deja sub egida
asociaţiilor de calfe. Ele îmbracă adeseori forma refuzului co]ectiv de
a lucra sau a conflictului violent cu conducătorii breslei şi cu forţele trimise în ajutorul lor de autorităţi. Cazurile ce le amintim în continuare
ilustrează acest fapt.
In toamna anului 1780, breasla cizmarilor a măr:t cantitatea de muncă
pe care trebuiau s-o presteze calfele. In semn de protest, o mare parte
din calfe au încetat lucrul şi nu s-au mai prezentat la ateliere!17 • Documentele nu ne informează asupra duratei acestei acţiuni a calfelor, ea va
fi fost însă destul de neplăcută pentru meşteri, întrucît, fiind în plin sezon, ei aveau destul de mult de lucru. Drept pedeapsă pentru atitudinea
calfelor, breasla le interzice ca după efectuarea muncii obligatorii să lucreze pe cont propriu obiecte pentru vînzare, cu excepţia cizmelor pentru copiii sub zece ani. Calfele nu au avut o atitudine fermă faţă de mă
surile breslei. In numele întregii asociaţii a calfelor de cizmari, se ia
poziţie „împotriva calfelor recalcitrante din cauza cărora suferă şi sînt
sancţionate toate calfele", dar totodată, în numele tuturor calfelor, se trimite o scrisoare magistratului orăşenesc pentru a determina pe conducă
torii breslei să-şi schimbe dispoziţiile luate. Conducătorii breslei refuză
însă să îndeplinească cererea calfelor. Ei afirmă că nu consideră cantitatea de muncă pe care o pretind calfelor, atît de mare, precum spun
calfele şi oricare „calfă muncitoare poate să o efectueze". Ei interzic calfelor şi pe mai departe executarea cizmelor pentru adulţi 98 . Calfele nu
92

A.S.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1800, nr. 553.
A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1800-1823, procesul verbal al şedinţei
din 12 ianuarie 1802.
ii~ Idem, Procesul verbal al şedinţei din 12 ianuarie 1813.
!b A.I., Fondul breslei tîmplarilor, acte din anul 1808.
91
' A.I., Fondul breslei croitorilor, Registrul din anii 1823-1848.
m A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XVIII, înainte de 19 ianuarie
1781. Petiţia calfelor către conducerea breslei şi comisarii comerciali.
98
Idem, Rezoluţia breslei din 19 iunie 1781.
!13
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s-au resemnat cu aplicarea acestei măsuri. Dovada este faptul că decenii
de-a rîndul se reiau încercările de a se interzice calfelor să efectueze
lucrări, pe contul lor, după orele de muncă.
In iulie 1786, un conflict asemănător s-a iscat între calfele şi meşterii
,curelari din Cluj, întrucît calfele cereau să poată lucra după orele de lu-cru în continuare pe cont propriu. Conducătorii breslei acordă un avertisment sever „calfelor nesăţioase", poruncindu-le „să se mulţumească
de acum înainte cu leafa lor săptămînală, căci altfel nu vor scăpa de o
pedeapsă severă" 99 .
blănari au părăsit în masă lucrul, refuzînd să se înîn atelierele meşterilor. In urma plîngerii breslei, magistratul hotăreşte a se aduce la cunoştinţă calfelor să continue lucrul după „vechile
rînduieli", iar dacă nu se vor conforma, breasla este împuternicită să
recurgă la ajutorul judelui pentru a pedepsi, a aresta şi a întemniţa calfele.100
Cu un sfert de secol mai tîrziu, în luna mai 1816, adunarea breslei
cizmarilor a adoptat o hotărîre conform căreia calfele trebuiau să lucreze
pentru meşteri şi după terminarea obligaţiilor lor zilnice. Breasla a înaintat hotărîrea magistratului orăşenesc spre apz:gbare 101 . Magistratul dispune
ca hotărîrea să fie comunicată calfelor spre a afla şi răspunsul acestora.
Conducătorii asociaţiei calfelor, notarul şi decanii, fără să ceară părerea
calfelor, s-au declarat de acord ,,cu tot ce fac părinţii" 102 (meşterii breslaşi). Ei consimt, aşadar, să execute dispoziţia, acceptă noul orar ce li s-a
impus. Concomitent cu acest angajament, meşterul supraveghetor al calfelor şi părintele calfelor afirmau, tot în răspunsul adresat magistratului, că membrii asociaţiei calfelor au acceptat în mod deliberat „lucrul
<lupă noul regulament", adoptîndu-1 în adunarea lor din 12 august 1816. 103
Cînd calfele au aflat despre adoptarea hotărîrii, a izbucnit conflictul între calfe şi meşteri. Revolta era intensă îndeosebi în rîndul calfelor că
sătorite care nu-şi puteau întreţine familiile numai din leafa de calfă.
Lucrul pentru meşteri şi după efectuarea orelor de muncă obligatorii însemna pentru ele pierderea unei :nărţi serioase din venit. Leafa pentru
munca efectuată peste orele prevăzute era mult mai mică decît cîştiguJ
provenit din lucrările pe care le făceau ei pentru vînzare. Calfele de
cizmari, pentru a împiedica aplicarea noilor dispoziţii, s-au adresat în
taină magistratului. Aflînd despre aceasta, conducătorii breslei dispun
organizarea unei anchete severe. Calfele care ştiau despre cererea adresată magistratului sau în general despre „complot" asumîndu-şi o parte
din cheltuielile făcute în interesul acţiunii comune, au fost pedepsite

In 1801 calfele de

toarcă

nn A.I. Fondul breslei curelarilor, Registrul din anii 1784-1870. Hotărîre luată în

.şedinţa

breslei din 19 iunie 1786.
A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1801, nr. 596.
toL Idem, anul 1816, nr. 3162.
102
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, înainte de 10 iulie 1816;
I/1 Protocol pe anul 1816.
103 Ibidem.
100
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sau, ca instigatoare, silite să părăsească imediat teritoriul oraşului, nemaiputînd deveni niciodată membre ale breslei cizmarilor din Cluj 10 ".
Meşterilor breslaşi li se dă dispoziţia să concedieze imediat toate calfele
care nu vor să accepte hotărîrea. Unei anchete separate i-au fost supuse calfele căsătorite, care, după cum am amintit, se împotriviseră din toate puterile introducerii noii rînduieli. Acest conflict între breasla cizmarilor şi
calfe s-a prelungit timp de peste un an şi jumătate. Noul program de
lucru nu a putut fi introdus datorită opoziţiei masive a calfelor, acţiunii
lor quasi-unitare, în urma căreia atît magistratul orăşenesc cit şi guberniul au luat poziţie împotriva schimbării orarului 105 • Meşterii cizmari.
prejudiciaţi şi ei de criza sistemului de breaslă, încercau prin procedee
asemănătoare cazului descris să intensifice exploatarea forţei de muncă,
să răpească pînă şi puţinele drepturi străvechi ale calfelor.
În septembrie 1845, breasla ţesătorilor hotăreşte sporirea sumei plă
tite de calfe meşterilor pentru masă de la 6 creiţari la 9 creiţari pe zi,
ceea ce însemna un florin renan şi 3 creiţari pe săptămînă 106 . Hotărîrea
breslei a fost citită în faţa calfelor care, în frunte cu decanul, conducător
al asociaţiei calfelor, au întrerupt munca în semn de protest, părăsind
atelierele meşterilor. Conducătorii breslei au anchetat opt calfe în prezenţa comisarilor breslei. Toate calfele anchetate au arătat drept cauză
a refuzului de a lucra faptul că suma de 9 creiţari este prea mare faţă
de leafa lor săptăminală. In cele din urmă. breasla a făcut concesii parţiale. Dispoziţia nu a fost aplicată calfelor care efectuau lucrări deja începute, acestea urmind să plătească pină la terminarea lucrării tot 6
creiţari pe zi pentru masă 107 •
In această perioadă au loc schimbări esenţiale în însuşi caracterul asociaţiilor de calfe, faţă de situaţia anterior arătată. Din materialul documentar de care dispunem reiese că asociaţiile calfelor nu mai sînt simple
executante ale intereselor şi voinţei breslei. Adunările lor sint folosite
pentru exprimarea nemulţumirilor, pentru formularea revendicărilor. La
aceste adunări calfele criticau tot mai făţiş măsurile luate de breaslă.
abuzurile comise de conducătorii breslei, de părintele calfelor, de meşterii
supraveghetori ai calfelor şi de decani. Grija pentru păstrarea lăzii asociaţiei. alegerea unor conducători care se bucurau de încrederea calfelor,
discuţiile, certurile care aveau loc pentru stabilirea sediului calfelor, toate
acestea reflectă tendinţa de a scăpa de sub tutela breslei.
In registrele diferitelor bresle se întilnesc plîngeri zilnice ale meşte
rilor breslaşi împotriva calfelor care se string în tovărăşii, ţin adunări
101
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Registrul breslei din anii 1820-1871. Procesul verbal al şedinţelor din martie 1816, septembrie 1818 şi februarie 1818.
io:; A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, 30 ianuarie 1817; A.S.C.,
A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1817, nr. 640.
106
A.I., Fondul breslei ţesătorilor, Registrul din anii 1807-1855, Procesul verbal
al şedinţei din 29 septembrie 1845.
107
Idem, Procesul verbal al şedinţei din 3 octombrie 1845.
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separate 108 , fără participarea părintelui calfelor şi se află sub influenţa
unor calfe „rebele", ,,răzvrătitoare", ,,cu purtare rea", ascultînd mai degrabă de cuvîntul lor decît de cel al meşterilor breslaşi. Multe plîngeri
ale conducătorilor de bresle sînt îndreptate împotriva calfelor de cizmari,.
al căror număr trecea uneori de 200, astfel că reprezentau o forţă ce provoca îngrijorarea conducătorilor breslei 109 .
Procesul verbal al adunării breslei cizmarilor din octombrie 1824 vorbeşte de ..... scandalul produs în asociaţia tinerilor datorită unor răz
vrătitori "110.

în decembrie 1827, 12 calfe de cizmari ,,cu comportare rea" sînt îndrumate să-şi scoată actele şi să plece din oraş 111 . Tot la adunarea breslei
cizmarilor, în anul 1824, meşterii supraveghetori ai calfelor se plîng în
faţa întregii bresle că nu pot stăpîni calfele aflate în asociaţie, încăpăţî
nate şi răzvrătitoare 112 .
în iulie 1844, un meşter tîmplar se plînge conducătorilor breslei că, în
semn de solidaritate cu una din calfele sale cu care avusese un conflict.
toate celelalte şase calfe au încetat lucrul 113 •
După obiceiul vechi al breslei, sediul asociaţiei calfelor de tîmplari era
la părintele calfelor. în anul 1797, datorit.1 acţiunii unite a calfelor, el
a fost mutat într-un han. Peste cîţiva ani însă, sub motiv că în zilele de
lucru şi mai ales în ziua de luni calfele fac chefuri 11", conducătorii breslei
readuc sediul în casa părintelui calfelor. în februarie 1805 murind pă
rintele calfelor de tîmplari. prilejul a fost folosit de calfe pentru a-şi
muta din nou sediul la han. Breasla însă a intervenit tot în favoarea aducerii sediului în casa părintelui calfelor. Calfele s-au opus hotărîrii breslei.
declarînd că nu transportă din han lada asociaţiei calfelor. Ele au refuzat
să reia lucrul pînă cînd breasla nu le va fi satisfăcut cererea. mai mult
chiar, în numele asociaţiei au interzis tuturor calfelor de tîmplari din
oraş să se prezinte la lucru. Calfele au arătat că îşi vor apăra lada chiar
cu preţul sîngelui. Meşterii de breaslă au cerut ajutorul judelui regal care
le-a trimis mai întîi 2, apoi 4 aprozi de la oraş, dar calfele li s-au împotrivit şi acestora cu forţa. Atunci judele regal a cerut ajutor armatei.
Opt ostaşi înarmaţi. patru aprozi orăşeneşti şi căpitanii cartierului au fost
trimişi să liniştească calfele .,rebele". Calfele au fost prinse şi închise în
108

A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1802, nr. 110.
Magyar Orszagos Leveltar (Arhivele Statului din Budapesta), D. 26, Magyarorszagi ideiglenes polgari kozigazgatas. Egyveleges osztaly 1848, nr. 30. Petiţia adresată Dietei convocate la Cluj în 29 mai 1848 a fost semnată în numele a 247 calfe
de cizmari din Cluj.
110
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Registrul breslei cizmarilor din anii 18201871, Procesul verbal al şedinţei din 25 octombrie 1824.
111 Idem, Procesul verbal al şedinţei din decembrie 1827.
112
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX. 24 septembrie 1842.
113
A.I., Fondul breslei tîmplarilor, Registrul breslei din anii J832-1858, Procesul
verbal al şedinţei din 22 iulie 1844.
rn A.I., Fondul breslei tîmplarilor, acte din anul 1805.
109

https://biblioteca-digitala.ro

M. liUNTA

426

temniţa oraşului, iar lada asociaţiei a fost dusă la starostele breslei 115 •

In

cursul anchetei, aprozii oraşului au relatat că atunci cînd au prins pe una
din calfe şi au vrut s-o ducă la temniţă, celelalte calfe i-au luat apărarea.
Ele au declarat că preferă să meargă toate în „turn" decît să-şi cedeze
lada. care este a lor şi nu a breslei. Nici după aceasta, calfele nu au consimţ-i t să-şi mute din nou sediul la casa părintelui calfelor sau a vreunuia
dintre meşterii breslaşi ltG_ .,Răzvrătirea" calfelor de tîmplari a ajuns în
faţa magistratului orăşenesc. Magistratul a ordonat eliberarea calfelor deţinute. dar nu le-a îngăduit să-şi aibe sediul în han. De asemenea, calfele
nu puteau ţine adunări decît în prezenţa împuternicitului breslei şi a
părintelui calfelor. Calfele au trebuit să plătească şi daunele produse,
însă din banii lor proprii şi nu din cei ai asociaţiei. Magistratul ordonă cu
străşnicie: ..... calfele să asculte cu totul de breaslă şi de conducătorii
ei. să respecte toate obiceiurile. rinduielile. regulile breslei ... ", căci dacă
nu vor asculta vor fi pedepsite cu aspre pedepse corporale 11 î.
Nemulţumirile care s-au produs în rindul calfelor din cauzele mai sus
arătate au fost vremelnic reprimate prin pedepse şi ameninţări de magistratul orăşenesc. ln 1810 însă ele izbucnesc din nou. Calfele de timplari încearcă să modifice hotărîrea magistratului din anul 1805 şi vor
să-şi mute sediul de la părintele calfelor la un alt meşter care îmă
nu făcea parte din breasla tîmplarilor. Totodată ele nu au vrut să accepte
pe nici unul din cei patru meşteri timplari care au fost propuşi să ţină
locul părintelui calfelor. declarind că nu mai au nevoie de deţinătorul
acestei funcţii I li\
In urma izbucnirii conflictului, magistratul a ordonat o anchetă. Din
relatările comisarilor însărcinaţi cu ancheta cunoaştem amănunte privitoare la aceste nemulţumiri. Pentru a intimida calfele, magistratul a ordonat anchetarea fiecăreia în parte, punindu-li-se în vedere pedeapsa cu
închisoarea, o amendă de 2 florini ungureşti, precum şi interdicţia de a
părăsi oraşul trei luni de zile, după care vor fi expulzate menţionîndu-se
în certificatul lor cauza pentru care au suferit pedeapsa şi atrăgindu-se
atenţia organelor respective asupra persoanei lor „primejdioase, răzvră
titoare" etc.1 19
S-ar părea că acest conflict intre calfele de timplari şi breaslă ar avea
cauze minore. Situaţia însă se prezintă altfel. Atunci cînd calfele luptă
pentru a-şi muta sediul la han, vor să scape de sub controlul breslei.
În sediul lor puteau discuta mai bine problemele care le priveau, îşi
puteau împărtăşi durerile şi puteau aduce hotăriri. Lupta pentru păstra
rea lăzii calfelor simbolizează tendinţa de neatîrnare a asociaţiei calfe11 ~
1 Hi

Ibidem.
Idem, Audiere de martori din februarie 1805.
ttî Idem, Hotărirea Magistratului din 5 februarie 1805 în legătură cu răzvrătirea
calfelor de timplari; A.S.C., A.0.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1805,
nr. 283, 1284.
118 A.S.C., A.0.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1810, nr. 3181.
trn Idem, nr. 3358.
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lor, dorinţa lor de a scăpa de sub influenţa breslei. Prezenţa părintelui
calfelor la adunările calfelor însemna un control, o înfrînare a calfelor.
Despre o răzvrătire datorată unor cauze asemănătoare aflăm şi din
procesul verbal al adunării din 11 aprilie 1826 a breslei cizmarilor. După
cum se constată, o parte din calfele de cizmari nu şi-au soluţionat pe
cale legală plîngerea împotriva conducătorilor asociaţiei calfelor şi a decanului, ci au atacat pe conducători în adunarea din 3 aprilie. Două calfe
care aţîţau pe celelalte să ia lada asociaţiei de la decan au fost imediat
expulzate din oraş de conducerea breslei. Celelalte calfe, în număr de 26,
au fost pedepsite cu o amendă de 6 fl. renani 120 . Lucrurile nu s-au oprit
aci, în continuare dispunem însă numai de informaţia că breasla a dat în
judecată pe instigatorii calfelor răzvrătite. Cazul a ajuns în faţa magi:stratului şi apoi a guberniului, care la 9 martie 1827 ordonă o anchetă,
în cursul căreia unul din conducătorii calfelor declară că bătaia din
timpul adunării nu s-a iscat fără motiv. Meşterii şi conducătorii asociaţiei obişnuiau să treacă cu vederea greşelile fiilor meşterilor breslaşi localnici pe care îi tratau bine, pe cînd străinilor le aplicau un tratament
necruţător, ceea ce le-a provocat indignarea 121 .
O veritabilă „grevă" a calfelor de pantofari se desfăşoară în luna mai
1827.
Deoarece, împotriva voinţei, conducătorii breslei le-au schimbat sediul
şi au numit un nou părinte în locul celui vechi cu care erau mulţumite,
calfele au părăsit atelierele şi chiar oraşul, reluînd lucrul numai după
9 zile, în urma avertismentului sever primit din partea magistratului oră
şenesc.

După cum mărturisesc cele 20 de calfe în cererea de anulare a amenzii
de 6 fl. renani cu care au fost pedepsite, acest act, semn de protest împotriva amestecului breslei în treburile lor, a fost săvîrşit din voinţa
unanimă a calfelor12 2.
Acţiunea asociaţiei de calfe ca organizaţie a calfelor din cadrul aceleiaşi ramuri, împotriva breslei, este foarte bine ilustrată şi de următo
rul caz: în noiembrie 1845 a fost convocată adunarea calfelor pentru a
dezbate un scandal iscat între cîteva calfe de croitori. In convocatorul
adunării se menţiona că cei care vor lipsi de la adunare vor fi pedepsiţi
cu o amendă de 2 florini. Una din calfe a rectificat suma la 30 creiţari,
scriind pe listă că întrucît nu va avea loc o adunare trimestrială, decanul
nu are dreptul de a fixa o amendă de 2 florini şi de altfel, conducătorii
breslei şi ai asociaţiei s-au obişnuit prea mult cu distribuirea de amenzi.
O altă calfă şi-a şters numele de pe listă 123 • Meşterii de breaslă au văzut
120
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Registrul breslei din anii 1820-1871. Procesul verbal al şedinţei din 11 aprilie 1826.
121
A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Fasc. 45, sec. XIX, 19 martie 1827.
122
A.S.C., A.O.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1827, nr. 1666, 1761,
1920, 1921, 3745.
123
A.I., Registrul breslei croitorilor din anii 1839-1848, procesul verbal al sedinţei din noiembrie 1845.
·
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în aceste fapte ale calfelor „dispreţ faţă de breaslă, bătaie de joc şi ridiculizarea conducătorilor". Părintele calfelor a cerut conducătorilor breslei
pedepsirea aspră a celor două calfe, ,, ... pentru a împiedica la timp răs
pîndirea neregulilor şi a unor astfel de acte dezlînate". ln cursul chestionării în faţa întregii bresle, calfa de croitor Egeni Elek nu a recunoscut că ar fi vorba de vreo greşală şi a acuzat de tiranie pe conducătorii
calfelor şi ai breslei, care, prin amende nedrepte .. ,scot cu forţa banii din
buzunarele calfelor". El a susţinut că, rectificînd în convocator suma
amenzii, a intenţionat să împiedice săvîrşirea unor astfel de abuzuri, că
rora li se va opune şi In viitor 12 ". In faţa adunării tinerilor, după cum scrie
notarul breslei, calfa s-a ridicat şi împotriva obiceiului de a fi biciuiţi de
către părintele calfelor conform statutului strămoşesc pe care îl califica
necorespunzător spiritului vremurilor. Sub presiunea breslei, cazul a fost
discutat şi la adunarea asociaţiei calfelor de croitori, tinerii însă au găsit
că nu trebuie aplicată nici o pedeapsă, ba mai mult, în locul decanului
anterior a fost ales tocmai Egeni Elek 12-i.
Se pare că conducătorii breslei se temeau de răbufnirea nemulţumi
rilor şi de atitudinea combativă a calfelor. căci au fost pedepsiţi numai
.. principalii vinovaţi·•. Calfa amintită a fost pedepsită cu o amendă de
12 fl. (Luînd ca bază salariile din 1838. această sumă era egală cu salariul
unei calfe de croitorie pe cca. o lună şi jumătate). Alte cîteva calfe au fost
îndepărtate din oraşl 21 i.
Cele cîteva cazuri descrise reflectă procesul de închegare treptată a solidarităţii calfelor. Ele îşi dau seama tot mai mult de necesitatea luptei
comune. Procesul constă în recunoaşterea faptului că o calfă are interese
comune cu calfa unui alt meşter şi nu cu meşterul său propriu şi că deci
calfele trebuie să fie solidare între ele. In sensul acesta trebuie văzută şi
noua atmosferă care începe să domnească în sînul organizaţiilor de calfe.
Datorită stadiului înapoiat al industriei, pină la 1848 o bună parte a
muncitorimii din Transilvania era formată din calfe. Secole de-a rîndul,
calfelor de breaslă le surîdea „situaţia privilegiată" - într-un anumit
sens - a meşterilor breslaşi. ele năzuiau în fond să-şi creeze aceeaşi .,situaţie privilegiată", deci erau legate de ordinea existentă, de sistemul
de breaslă. Iată de ce calfele nu puteau fi o pătură cu adevărat revoluţionară a populaţiei orăşeneşti. Mişcările şi organizarea lor au ca obiect
în primul rînd satisfacerea unor revendicări minime privitoare la retribuţie. la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă. Din această
cauză. înainte de 1848 în aceste mişcări ale calfelor nu apare obiectivul
clar al lichidării sistemului de breaslă, notă categoric antifeudală.
Transformările sociale şi politice din timpul revoluţiei din 1848-1849
au avut urmări şi în viaţa calfelor din breslele clujene. Calfele din Cluj
121
125
120
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au înfiinţat în anul 1848 Asociaţia Tinerimii Meşteşugăreşti din Cluj t:n.
Ele au adresat o petiţie dietei convocate la Cluj pentru ziua de 29 mai
1848, petiţie în care circa 610 calfe de cizmari, tîmplari, dulgheri, croitori, tăbăcari, şelari, blănari, curelari, pantofari, lăcătuşi, fierari, săpu
nari şi pălărieri au cerut în numele tuturor calfelor din breslele transilvănene:

în privinţa numărului de membri ai breslelor.
2. Ştergerea taxelor ridicate de intrare în breaslă.
3. Desfiinţarea „anului de efectuare a lucrării de măiestrie", participarea reprezentanţilor calfelor la examinarea lucrării de măiestrie.
4. Libera stabilire a calfelor oriunde au posibilitate de lucru. Alegerea
liberă a atelierului şi tratative libere cu meşterii în privinţa lefurilor.
5. Stabilirea zilei de muncă în aşa fel, incit calfele să aibă timp şi
pentru propria lor instruire.
6. Desfiinţarea obligaţiei de călătorie.
7. Reglementarea situaţiei ucenicilor: în timpul anilor de ucenicie, ei
să-şi înveţe meseria şi să nu fie folosiţi la alte munci.
•
8. Infiinţarea de şcoli reale duminicale. organizarea unor expoziţii de
lucrări meşteşugăreşti pentru ridicarea calificării calfelor şi posibilitatea
de a se afirma din punct de vedere profesional.
9. Cei care nu pot intra în bresle să poată lucra liber oriunde 12K_
Petiţia calfelor din breslele clujene a fost trimisă de dietă comisiei
unirii, al cărei preşedinte a transmis-o. la 12 iunie 1848, ministrului industriei şi comerţului 1 2!l. Nu cunoaştem soarta petiţiei, drumul pe care îl
va mai fi parcurs.
Sub presiunea mişcării calfelor din întreaga ţară în anul 1848, guvernul a fost nevoit să-şi îndrepte atenţia spre îmbunătăţirea situaţiei calfelor şi la 9 iunie s-a adoptat decretul de modificare a regulilor referitoare la bresle 1:10 . Scopul decretului a fost în primul rînd acela de a asigura libertatea iniţiativei industriale. Pe lîngă aceasta, el a desfiinţat
autoritatea unică a breslelor în domeniul plăţilor, această problemă devenind obiectul unor tratative bilaterale între meşteri şi calfe. Decretul
a stabilit ziua de muncă de 11 ore, pentru munca efectuată în afara
acestor ore trebuind să se plătească suplimentar. Dacă calfele locuiau în
casa meşterului, trebuia să li se asigure un adăpost sănătos.
Pe lingă paragrafele care urmăresc îmbunătăţirea reală a situaţiei
calfelor, în decret mai găsim şi altele care servesc interesele meşterilor
breslaşi. De pildă decretul pune piedici libertăţii de organizare a calfelor, interzicînd acţiunile îndreptate împotriva acelor calfe care lucrează
pentru lefuri mai mici.
1.

127

Desfiinţarea plafonării

Ungar Laszlo, A hazai cehrendszer bomlciscir6l, în Szcizadok, 1938, nr. 4-6,

p. 182-183.
12 ~ Magyar Orszagos Leveltar, D. 26. Magyarorszagi ideiglenes polgari kozigaz_gatas. Egyveleges osztaly 1848, nr. 30.
1w Ibidem.
1~0 Merei Gyula, op. cit., p. 374-377.
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în viaţa calfelor care sperau că revoluţia va aduce îmbunătăţiri traiului lor, nu s-au petrecut transformări esenţiale. Nici după luni de zile
nu s-a trecut la executarea decretului. Din această cauză, continuă să
fie la ordinea zilei acţiunile de protest ale calfelor din diferite bresle.
Dintre aceste manifestări se remarcă, în privinţa proporţiilor şi a revendicărilor prezentate, mişcarea calfelor de cizmari din august 1848 131 •
150 de calfe de cizmari au refuzat lucrul, au luat cu de-a sila lada asociaţiei de la părintele calfelor şi şi-au formulat revendicările pe care
le-au înaintat magistratului orăşenesc:
1. Nerecunoaşterea autorităţii părintelui calfelor (nu-şi vor mai păstra
lada la acesta, nu se vor mai prezenta la casa lui la adunări, ci îşi vor
găsi un sediu într-un loc convenabil).
2. Desfiinţarea obiceiului de a obliga calfele în căutare de lucru, sosite în oraş. să presteze muncă gratuită timp de două zile în folosul pă
rintelui calfelor. In caz contrar, ele să fie plătite pe aceste zile.
3. Participarea la înmormîntări exclusiv cu plata lefii integrale pe
ziua înmormintării.
4. Părintele calfelor şi meşterii supraveghetori ai calfelor să nu poată
administra după bunul lor plac banii asociaţiei, banii să servească ajutorării calfelor bolnave 132 •
Nu cunoaştem dura ta „grevei", dar „greva" calfe lor de cizmari se va
fi prelungit, deoarece comisarii breslei fac apel la conducătorii breslei
ca să răspundă fără zăbavă cererii calfelor, pentru ca „tinerimea să nu
stea atît de mult fără lucru". Deoarece răspunsul meşterilor breslaşi întirzia, calfele au înaintat o nouă cerere comisarilor, în care formulează
cu mai multă hotărire aceleaşi revendicări. Calfele arată că, cu toate
cele întîmplate în timpul revoluţiei, în situaţia lor nu a intervenit nici
o schimbare, că şi acum trăiesc la fel ca pe vremea strămoşilor, cu secole
înainte. Părintele calfelor şi meşterii supraveghetori deţin ca nişte stă
pini „lada" calfelor (adică o administrează cu de la sine putere, îşi însuşesc banii calfelor), lucru pe care ele nu îl vor mai tolera.
In răspunsul dat, breasla susţinea că sub influenţa unor instigatori,
revendicările acestea exprimă numai poziţia calfelor care sînt pline de
datorii şi nu au nici o şansă de a deveni vreodată meşteri de breaslă.
Despre continuarea acestei acţiuni cunoaştem că meşterii breslaşi poruncesc calfelor, prin intermediul comisarilor breslei, ca pînă la primirea de la forurile superioare a unor dispoziţii referitoare la aplicarea decretului de modificare a regulilor de breaslă, să se conducă şi pe mai
departe după regulile obişnuite ale breslei1 33.
Examinînd unele puncte ale revendicărilor de mai sus, se observă că
pe lîngă revendicările referitoare la problema retribuţiei, la reducerea
131

A.S.C., Fondul breslei cizmarilor, Registrul breslei din anii 1820-1871. Procesul verbal al şedinţei din 5 august 1848.
132 Ibidem.
1JJ Ibidem.
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orelor de muncă, la schimbarea tratamentului, la desfiinţarea abuzurilor
etc., apar acum şi altele ca: desfiinţarea limitării numărului de membri,
ştergerea tuturor taxelor, desfiinţarea anului de executare a lucrării de
măiestrie, a obligaţiei de a călători. In esenţă deci, calfele din breslele
clujene formulează cereri de lichidare a obstacolelor care le împiedecau
să intre în rîndul meşterilor. Anularea lor însemna practic dispariţia
restricţiilor impuse liberului exerciţiu al meşteşugului şi putinţa de a
lucra ca meşteşugari neîngrădiţi de restricţiile de breaslă.
în anii absolutismului ce a urmat revoluţiei, izvoarele ne dau ştiri
despre cîteva conflicte. în anul 1850, instigate fiind de o calfă „bătrînă"
calfele de lăcătuşi au părăsit atelierele meşterilor şi au declarat că nu
vor reveni la lucru pînă cînd lada lor nu va fi readusă la sediul stabilit
de ei 134 .
Din octombrie 1851, avem ştiri despre un conflict între frăţia calfelor
de cizmari şi breaslă în problema salariilor. În urma acestui conflict,
magistratul orăşenesc, prin hotărîrea sa din 7 iulie 1851, stabileşte precis
obligaţiile calfelor de cizmari, munca ce trebuia prestată, salariul, precum şi obligaţiile meşterilor în legătură Cl! asigurarea locuinţei, alimentaţiei etc. 135 Hotărîrea mai sus amintită este cea dintîi reglementare oficială cunoscută de acest gen.
In 1852, calfele de croitorie ungurească refuză să ia parte la ceremonia
înmormîntării meşterilor şi să ducă sicriul, deoarece nici meşterii nu
iau parte la asemenea ceremonii organizate la moartea unor calfe 1:11;.
In octombrie 1856, calfele de croitorie nemţească adresează o petiţie
breslei pentru reglementarea orelor de lucru. Petiţia este însă respinsă 1 : 17 •
După 1850, întîlnim deseori plîngeri ale meşterilor şi conducătorilor
breslelor împotriva calfelor din diferite bresle şi împotriva asociaţiei
calfelor. In aceste plîngeri se arată că după revoluţie calfele nu mai respectă vechile reguli, fiind într-o continuă agitaţie, fapt pentru care este
aproape cu neputinţă să se menţină ordinea şi disciplina 138 .
Decretul de modificare a regulilor de breaslă din 9 iunie 1848 urmă
rea ca, pe lingă apărarea intereselor patronilor, să uşureze trecerea calfelor în rîndul meşterilor. In anii de după înfrîngerea revoluţiei, aceasta
s-a şi realizat. Aceste modificări ale statutelor de breaslă au fost menţinute şi în eJ:'OCa absolutismului austriac. Dispariţia îngrădirilor de
breaslă nu s-a produs însă de la o zi la alta. Breslele se obişnuiesc mai
greu cu dispariţia monopolului lor asupra exercitării meşteşugurilor. Ele
A.I., Fondul breslei lăcătuşilor şi armurierilor, Registrul breslei din anii
1795-1886, Procesul verbal al şedinţei din 28 august 1850.
135 A.I., Registrul breslei cizmarilor din 1820-1871, Procesul verbal al şedinţei
din 8 octombrie 1851.
136
A.I., Fondul breslei croitorilor, Registrul breslei din anii 1849-1880.
137
A.I., Registrul breslei croitorilor germani din anii 1856-1861.
138
A.I., Fondul breslei croitorilor maghiari, Registrul breslei din anii 1849-1880.
13"
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se află încontinuu în luptă cu aşa-numitele calfe clandestine (kontar)
care nu vor să lucreze în ateliere, ci numai pe cont propriu, cu negustorii
care vindeau produse finite etc. 1:39 Breslele caută să menţină restricţiile
referitoare la anul de călătorie, la efectuarea lucrării de meşter etc. Astfel, în septembrie 1850 o calfă de fierar roagă breasla să treacă cu vederea faptul că nu a putut să-şi îndeplinească în alte localităţi toată
perioada de călătorie şi să-i permită să-şi confecţioneze lucrarea de
măiestrie, angajîndu-se să-şi efectueze timpul de călătorie rămas lucrînd
în localitate. Deşi comisarii breslei sînt de acord cu această rugăminte,
breasla îi dă un răspuns negativ.,.0 • în anul 1851, cererea de primire în
breaslă a unei calfe de aurar a fost de asemenea refuzată de breaslă pe
motiv că nu a efectuat anii obligatorii de călătorie şi de aceea nu este
vrednică de a intra în breaslă. Calfa amintită s-a adresat comandantului
austriac care a decis să fie lăsată să-şi efectueze lucrarea de măiestrie
şi să i se acorde dreptul de a fi meşter. Totuşi conflictul s-a prelungit
pînă în iulie 18:14, cind, din ordinul magistratului, calfa a fost admisă la
examenul de meşter 1 " 1 •
Încă înainte de 1848, dezvoltarea relaţiilor capitaliste a făcut ca instituţia breslelor să devină practic inutilă şi în Transilvania. Deşi breslele
s-au mai menţinut o vreme, revoluţia şi anii care i-au urmat au adus
schimbări însemnate în întregul lor sistem de organizare. Autorităţile
centrale şi-au dat seama tot mai mult de caracterul perimat al sistemului de breaslă, adoptind măsuri corespunzătoare. Astfel, a fost lichidată
autonomia breslelor. Toate breslele au ajuns sub o conducere centrală,
fiind obligate să-şi reînnoiască statutele în fiecare an. In anul 1851, o
dispoziţie provizorie a introdus sistemul autorizaţiilor de funcţionare
pentru meşteşugari. Decretul imperial din 9 februarie 1857 a luat breslelor dreptul exercitării meşteşugului, care a trecut asupra autorităţilor
administrative. Patenta emisă în 20 decembrie 1859 a introdus o libertate limitată de. exerciţiu al meşteşugurilor, în anul următor s-a desfiinţat lucrarea de măiestrie şi
perceperea taxelor pentru această
lucrarelli2• Prin aceasta s-a deschis şi calea legală de pătrundere a meş
teşugarilor din afara breslelor. în cele din urr:nă, decretul regal din anul
1872 a desfiinţat definitiv breslele, chemînd la viaţă, în locul lor, corporaţiile meşteşugăreşti 11o 3 _ ·

•
A.I., Fondul breslei croitorilor, Registrele breslei din anii 1849-1871; vezi
procesele verbale ale şedinţelor şi hotărîrile diferitelor bresle după 1848.
ir,o A.I., Fondul breslei fierarilor, Registrul breslei din anii 1768-1871, procesul
verbal al şedinţei din septembrie 1850.
l'it A.I., Fondul breslei aurarilor, Acte din anii 1851-1858.
m Szadeczky Lajos, op. cit., I, p. 170-171.
H 3 Ibidem.
i:i:,

.şi
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Paralel cu apariţia şi dezvoltarea germenilor capitalismului, precum
~i cu descompunerea modului de producţie feudal, are loc destrămarea
sistemului de breaslă, formă îngrădită a producţiei meşteşugăreşti, năs
cută pe solul orînduirii feudale şi legată prin interesele ei de structura
socială a feudalismului.
Meşteşugarii breslaşi, care simţeau tot mai mult criza sistemului de
breaslă, folosesc diferite metode pentru a se apăra, pentru a evita criza
ce-i ameninţa: limitarea numărului membrilor breslei, obligaţia pregătirii
unei lucrări de măiestrie grele şi costisitoare, taxe ridicate pentru intrarea în breaslă, intensificarea exploatării forţei de muncă a calfelor prin
prelungirea orelor de muncă, mărirea cantităţii de muncă ce trebuia
efectuată într-o unitate de timp determinată, scăderea salariilor etc.
În realitate, prin aceste metode se prelungeau anii formării profesionale, anii de călfie. Calfele care nu puteau trăi din leafa lor şi nu-şi
puteau întreţine familia, au fost nevoite să caute a-şi asigura existenţa
în afara producţiei breslaşe, să lucreze în taină, făcînd astfel concurenţă
meşteşugarilor breslaşi, fapt care în fond contribuie la subminarea sistemului de breaslă. Aşadar, pe de o parte breslele luptă împotriva oricărei concurente, pe de altă parte însă, prin metodele folosite ele însele
crează elemente ale concurenţei.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea, calfele care nu pot obţine
calitatea de meşteri se apropie deja în fond, prin condiţiile lor de viaţă,
de proletariat. In acest fel, în perioada destrămării breslelor, vechile relaţii patriarhale dintre meşteri şi calfe se transformă tot mai mult în
relaţii între muncitori şi patroni. Relaţiile bazate pe învăţarea meşteşu
gului sînt tot mai mult puse în umbră de factorii unei exploatări sistematice. În relaţiile acestea din urmă, element hotărîtor devine salariul.
Schimbarea situaţiei calfelor, timpul de muncă exagerat, salariile care
abia atingeau nivelul minimului de existenţă şi restrîngerea mijloacelor
de subsistenţă au dus la dezlănţuirea luptei calfelor împotriva meşteri
lor breslaşi. Mişcările, ,,grevele", diferitele forme de luptă urmăreau în
primul rînd mărirea salariilor, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de
muncă. Aceste mişcări ,, ... exprimau deja oarecare deşteptare a con~tiinţei: <calfele> începeau să piardă credinţa străveche în imunitatea
rînduielilor care-i striveau, începeau. . . să simtă necesitatea unei împotriviri colective" 14".
Manifestările înfăţişate ale calfelor din breslele clujene ilustrează cu
prisosinţă aceste începuturi de conştiinţă, în anii premergători şi imediat
următori revoluţiei din 1848.
M.BUNTA
1H

V. I. Lenin, Opere alese, 1954, I. p. 157.
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DIE LAGE UND DER KAMPF DER CLUJER ZUNFTGESELLEN
IN DER ZWEITEN HALFTE DES XVIII. UND DER ERSTEN HALFTE
DES XIX. JAHRHUNDERTS
(Zusammenfassung)
Gleichzeitig mit dem Erscheinen und der Weiterentwicklung kapitalistischer
Wirtschaftskeirne und der Zersetzung der feudalen Produktionsweise beginnt der
Verfall des Zunftsystems.
Die Zunftmeister wenden verschiedene Methoden an, um der Krise, die sie
bedroht, vorzubeugen: Beschrănkung der Mitgliederzahl einer Zunft, Verpflichtung
der Anfertigung eines schweren und kostspieligen Meistersti.icks, hohe Eintrittstaxen, verstărkte Ausbeutung der Arbeitskraft der Gesellen durch Verlăngerung der
Arbeitszeit, Vergrosserung der Arbeitsmenge, fiir eine bestimmte Zeiteinheit, Herabsetzung der Lohne usw.
Praktisch wu,~den durch diese Methoden die Jahre der beruflichen Ausbildung,
die Gesellenjahre, verlăngert. Die Gesellen, die von ihrem Gehalt nicht !eben und
ihre Familie nicht erhalten konnten, waren gezwungen, sich ihr Dasein ausserhalb
der Zunftproduktion zu sichern, heimlich zu arbeiten, so dass auch sie den Zunfthandwerkern Konkurrenz machten, ein Umstand, der wesentlich zur Unterhohlung
des Zunftsystems beitrug. Also kămpften die Zi.infte einerseits gegen jedweichc
Konkurrenz, anderseits jedoch schufen sie selbst durch ihre Methoden Elementeder Konkurrenz.
In der ersten Hălfte des XIX-ten Jahrhunderts năhern sich die Gesellen, dieden Meistertitel nicht erhalten konnen, durch ihre Lebensbedingungen im Grundegenommen schon dem Proletariat. Auf diese Weise wandeln sich in der Periode
des Zunftverfalls die alten, patriarchalischen Beziehungen zwischen Meistern und
Gesellen immer mehr in das Verhăltnis des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber um.
Die auf Erlernung des Handwerks fussenden Beziehungen sind durch die Faktoren
einer systematischen Ausbeutung immer mehr in den Schatten gestellt. Unter diesen Verhăltnissen wird der Lohn zum entscheidenden Element.
Die Verănderungen in der Lage der Gesellen brachte ihren Kampf gegen dic
Zunftmeister zum Ausbruch. Die Bewegungen, die „Streiks", die verschiedenen
Kampfformen verfolgten in erster Linie die Erhohung der Lohne und die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Die obenangefiihrten Vorgănge, die sich auf Dokumente des Staatsarchivs Cluj
und des historischen Archivs der Akademie (Filiale Cluj) stutzen, beleuchten zuiGeni.ige die Anfănge eines Klassenbcwusstseins in den Jahren vor und gleich nach
der ReYolution \·on 1848.
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CONTRIBUTII LA PROBLEMA PREMIZELOR SOCIALE ALE
MIŞCĂRILOR REVOLUŢIONARE DE LA 1848 PE
TERITORIUL ŢARII NOASTRE

Studierea aprofundată şi sistematizarea cauzelor de ordin social ale anului 1648 continuă să prezinte o deosebită importanţă, deoarece - alături
de cele de ordin economic, ideologic şi politic - ajută la înţelegerea mai
justă nu numai a felului cum s-au desfăşurat mişcările revoluţionare din
acest an, ci şi a motivelor înfrîngerii lor în toate cele trei ţări române.
Premizele sociale ale zguduirilor revoluţionare de la 1848 pot fi deduse
din dezvoltarea economică a celor trei ţări române, din prima jumătate
a secolului al XIX-lea. în această perioadă economia celor trei ţări române
prezintă tabloul unei împletiri a elementelor orînduirii feudale încă predominante cu elemente capitaliste aflate în plină dezvoltare. Intr-adevăr, în
preajma anului 1848 apar şi se dezvoltă primii germeni ai agriculturii de
tip capitalist, face progrese considerabile capitalul comercial, se înmulţesc
manufacturile şi-şi fac sporadic apariţia primele întreprinderi mînate de
maşini cu aburi, specifice orînduirii capitaliste 1.
Progresul economic din prima jumătate a sec. XIX-lea nu putea să nu
aibă importante repercusiuni pe plan social. Efectele economiei de marfă
bani se manifestă ca dizolvante în cele două clase fundamentale specifice
orînduirii feudale, adică în rîndurile boierimii şi nobilimii pe de o parte
şi în cele ale ţărănimii dependente pe de altă parte.
Efectele dizolvante ale noului curent economic sînt deosebit de evidente
în sinul boierimii şi nobilimii. în Ţara Românească şi Moldova, boierimea
1 Pentru progresul economic din prima jumătate a sec. XIX, pentru dezvoltarea
elementelor capitaliste în sînul orînduirii feudale vezi: L. Cojocaru, Documente privitoare la economia Ţării Româneşti 1800-1850, vol. I-II, Bucureşti, 1958; Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldova, volum alcătuit de colectivul
arhiviştilor Arhivelor statului din Iaşi sub conducerea lui Gh. Ungureanu, Bucureşti,
1960; L. K6vary, Erdelyorsz<ig statistik<ija (Statistica Transilvaniei), vol. I, Cluj, 1847;
Th. Codrescu, Uricariul, vol. IX, Iasi, 1887, p. 429; N. Şuţu, Opere economice, Bucureşti, 1957, p. 56-225; Daicoviciu C. ~te., Din istoria Transilvaniei, ediţia III-a, vol. III,
Bucureşti, 1963, p. 253-317; St. Imreh, Despre începuturile industriei capitaliste din
Transilvania în prima jumătate a sec. XIX, Bucuresti, f.a., p. 298-313; N. N. Constantinescu etc., Din istoricul formării şi dezvoltării ·clasei muncitoare din România,
Bucureşti, 1959, p. 17-111; G. Zane, Economia de schimb în Principatele Române,
Bucureşti, 1930; I. C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic (18341848), Bucureşti, 1915 etc.
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nu prezenta nici coeziunea, nici anchilozarea instituţională a nobilimii din
centrul şi apusul Europei. Trecerea barierelor ei diferenţiale era mai
uşoară. Cum boieria se putea cumpăra cu bani, mulţi dintre oamenii liberi,
îmbogăţiţi prin comerţ, cămătărie sau arendăşie, cumpără funcţiuni şi
titluri boiereşti, îngroaşă necontenit rîndurile boierimii. După datele economistului N. Şuţu, contemporan evenimentelor, în anul 1835 existau în
Moldova 835 familii de boieri şi fii de boieri, pentru ca în 1849 numărul
lor să crească la 3.750 2. Conform catagrafiei oficiale din anul 1829, numă
rul familiilor boiereşti din Ţara Românească se ridica, în acest an, la 766 3•
Nicolae Bălcescu fixează numărul familiilor boiereşti din această ţară, în
anul 1850, la 3.100 familii sau 15.500 de suflete. Chiar dacă aceste cifre
nu ar fi riguros exacte - Bălcescu dă pentru Moldova numai 2.800 familii
boiereşti cu 14.000 suflete" ele rămîn totuşi semnificative. De o înmulţire naturală a boierimii în proporţia arătată mai sus, nu poate fi vorba
într-o perioadă atît de scurtă. Este evident că în cadrul boierimii pătrund
o serie de elemente burgheze. Exemplu tipic în această privinţă poate fi
socotit cazul fraţilor G. Bibescu şi B. Ştirbei, ai căror bunici au fost geambaşi sau negustori de cai.
Îmbogăţiţi de pe urma comerţului, cămătăriei şi arendăşiei, ciocnindu-se
în ascensiunea lor de privilegiile feudale, caută şi reuşesc să pătrundă în
cadrul privilegiaţilor. pentru ca astfel să-şi poată apăra mai bine interesele economice. Regulamentele Organice scuteau doar de impozite, inclusiv de patentele impuse pe întreprinderile industriale şi comerciale, pe
cei ce aveau titluri boiereşti. Pătrunzînd în rîndurile boierimii. aceste elemente nu renunţă - în general - la îndeletnicirile şi interesele lor burgheze.
în Transil\'ania, clasa

feudală este mult mai masivă decît în Moldova şi Ţara
Cifra nobilimii transilvănene era încă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
de 63.468 suflete, reprezentînd 4,40/o din populaţie~. E adevărat, în această cifră sînt
cuprinşi toţi cei ce s-au declarat nobili, chiar dacă în momentul conscripţiei erau
vizitii, cărăuşi, servitori etc. Ulterior, nobilii transilvăneni nu s-au mai lăsat numă
raţi decît în 1809, cu ocazia insurecţiei nobiliare, cînd au admis să li se conscrie
numărul sesiilor iobăgeşti pe care le stăpîneau. Totuşi, pentru anul 1829, Kovary dă
cifra de 68.825 nobili 1;_ Comparînd cifrele din 1787 şi 1829 rezultă o diferenţă şi deci
un spor de 5.357 persoane, ceea ce înseamnă că în Transilvania pătrunderea elementelor burgheze în rîndurile nobilimii este mai redusă decît în celelalte două ţări
româneşti. Aici, nobilimea este mai apărată pe cale instituţională, legea implacabilă
a aviticităţii neîngăduind nici o înstrăinare definitivă a patrimoniului familiar. în
Transilvania nu erau posibile decît înstrăinările temporare ale bunurilor nobiliare,
sub forma zălogirilor, a datului în dijmă, în administrare. Cercul proprietăţii funciare, tocmai cea pe care-şi întemeia nobilimea puterea politică, se găsea aproape
închis. De aceea, înnobilările în această perioadă nu mai sînt însoţite, în general,
Românească.

N. Şuţu, op. cit., p. 142.
I. C. Filitti, Catagrafie oficială de toţi boierii Ţării Româneşti la 1829, Bucureşti,
1929, p. 70-71.
~ N. Bălcescu, Opere, 1952, p. 85.
5 Az elso magyarorsz6.gi nepsz6.ml6.l6.s, 1787, Budapest, 1961, p. 50-51 şi Dr. G.
Thirring, Magyarorszag nepessege II. J6zsef kor6.ban, Budapest, 1938, p. 58.
G L. Kovary, op. cit., vol. I, p. 201-205.
2
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de danii de mosii. Nevoile continue de bani ale Curţii din Viena fac ca ea să vîndă
adeseori titluri nobiliare în prima jumătate a secolului al XIX-lea. De pildă, în 1815,
au fost înnobilaţi Ioan Iosif Binder şi Ioan Mihail Brenner, primul, senator al oraşu
lui Mediaş, iar al doilea, senator al oraşului Braşov. în 1821, au fost înnobilaţi Io~n
şi Aron Budai (din familia cărora, se pare, făcea parte şi Ioan Budai Deleanu). In
1835 a fost înnobilat Sigismund Malom, secretar gubernia! etc. 7•
Titlurile nobiliare dobîndite în această perioadă nu mai sînt, de obicei, decît simple titluri de libertate sau funcţii. Într-adevăr, noii ridicaţi la titluri nobiliare - între care se găseau şi mulţi români - îngroaşe mai mult pătura de funcţionari, ofiţeri, preoţi, deci de intelectuali. Aceasta înseamnă că ei nu pătrund decît în rîndurile
micii nobilimi si că rămîn mai curînd intelectuali burghezi decît nobili.
De altfel, pătrunderea elementelor burgheze în cadrul privilegiaţilor afectează şi
în celelalte două ţări rom.îne mai mult mica boierime şi, într-o măsură mai redusă,
boierimea mijlocie. Îmbogăţirea produce totuşi deplasări şi în rîndurile marii boierimi şi nobilimi. Unele elemente din boierimea şi nobilimea mijlocie îmbogăţite pă
tn:nd în cadrul boierimii şi nobilimii mari, diluînd pătura conducătoare, care deţinea
efectiv puterea politică în cele trei ţări. Este semnificativ în acest sens că în „Arhondologia cea nouă a principatului Ţării Româneşti, după legiuirea din 1837", se pot
citi în rîndurile boierilor de rangul întîi „nume de neamuri care niciodată mai
înainte nu se ridicaseră aşa de sus"~. în felul acesta are loc o îmburghezire treptată
a boierimii şi nobilimii de jos în sus. Boierimea şi nobilimea cresc numeric, dar
- în acelaşi timp - se şi diluează, se îmburghezesc treptat în ocupaţii şi mentalitate.
.îmburghezirea clasei feudale are loc însă şi invers, de sus în jos, prin adaptarea
unei părţi a vechii boierimi şi nobilimi la economia de marfă-bani. lncă din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, unii boieri şi nobili, sesizînd noua conjunctură
economică, încep să facă comerţ. Din corespondenţa negustorului aromân Ţumbru
din Braşov rezultă că în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea şi în primii ani ai
secolului_ al XIX-lea, logofătul Ioniţă, vistiernicul Hristodol, serdarul Robescu, postelnicul Gheorghiţă, polcovnicul Iancu, şetrarul Drăgan etc. din Ţara Românească,
făceau comerţ cu lină şi mai ales cu brînză, avînd căşării la Secuieni, Slam-Rîmnic,
Buzău şi Ialomiţa! 1 • în Transilvania, cazuri concludente de mari feudali care s-au
antrenat în comerţ reprezintă conţii Kemeny Simon jun. şi Toldalagi Francisc.
Kemeny Simon, de exemplu, încheie cu statul o afacere rentabilă, prin care se obligă
să aprovizioneze armata din Transilvania în timpul războiului cu turcii dintre 17871791, iar la începutul secolului al XIX-lea încheie o afacere asemănătoare cu berăria
din Dej, obligîndu-se să o aprovizioneze cu orzul necesar. Pe baza acestei înţelegeri
numai în primăvara anului 1807 se furnizează de pe moşia sa din Cămăraş (comitatul Cluj) cantitatea de 480 ferdele de orz cu 25 cr. ferdela 10 • La rîndul lui, Toldalagi
Francisc, pe baza unui contract încheiat cu fiscul în 1827, livrează în iulie 1828, la
Uioara, 5.000 mierţe de grîu (cu 1 florin 52 cr. mierţa), obţinînd un beneficiu de
445 fl 11• La fel ca şi în cazul contractului încheiat de Kemeny în vederea aprovizionării
armatei cu lemne, se poate presupune că şi Toldalagi a cumpărat cel puţin o parte
din cereale, de la alţi moşieri revînzîndu-le apoi statului cu cîştig. ln preajma anului
1848 moşierul Elek Simon se ocupa intens cu comerţul de vinuri de pe Tîrnava Mică,
iar baronul Fr. Wesselenyi cu comercializarea lînii 12•
7 I. Illessy şi B. Pettk6, A kircilyi konyvek (Libri Regii), Budapesta, 1895, p. 249-270.
8 I. C. Filitti, Domniile române sub Reg. Organic, p. 98.
9 E. şi D. Limona, Aspecte ale comerţului braşovean în veacul al XV/Il-lea. Ne-

gustorul aromân Mihail Ţumbru, în SMIM, vol. IV/1960, p. 530-53!'>.
10
Arhivele Statului Cluj. Arhiv. fam. Kemeny, vol. XXXIII, 11r. 1115 din 14 martie 1789 şi vol. XXXVI/1938 din 12 aprilie 1807.
11 Arhiva istorică a Filialei Acad. Republicii Socialiste România Cluj, Arhiva familiei Toldalagi. Toldalagi Francisc. Note.
12
L. Kovary, op. cit., vol. I, p. 102 şi 266.
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Numărul boierilor şi nobililor ce se ocupă cu comerţul sporeşte considerabil pe
măsură ce ne apropiem de anul 1848. De la negustorie, mulţi dintre ei trec la arendăşie, cămătărie, manufactură sau la ocupaţii intelectuale, liber profesioniste, funcţionăreşti. Indeosebi nobilii mijlocii şi mici se orientează spre ocupaţii burgheze,
deoarece pămîntul şi ţăranii dependenţi pe care-i stăpîneau şi-i exploatau nu le
asigurau o îmbogăţire mai rapidă. Cazuri de nobili şi boieri mijlocii şi mici deveniţi
arendaşi sint numeroase în toate cele trei ţări româneşti. În Ţara Românească şi
Moldova, îndeosebi arendarea moşiilor mănăstireşti devenise atît de rentabilă, incit
o cer chiar şi boierii de rangul întîi, care deţineau funcţiile administrativ-politice
cele mai înalte în aparatul de stat. Ca urmare, Al. Ghica şi Mihail Sturdza au fost
nevoiţi să intervină cu măsuri speciale pentru a interzice boierilor-funcţionari de
a mai lua moşii în arendă. In Transilvania este foarte răspîndită arendarea moşiilor
aparţinătoare diferitelor oraşe. De pildă în primele două decenii ale secolului
al XIX-iea, familia contelui Kemeny Farkas ţine în arendă moşia oraşului Cluj din

satul Filia de Jos pe baza unui contract încheiat în 1798, pe timp de 20 de ani,
pentru suma de 10.558 florini 1:1_ Bineînţeles, nu sînt rare cazurile cînd nobilii şi boierii
mici şi mijlocii iau în arendă moşii de la alţi nobili. Baronul Huszar Iosif, de exemplu, ţinea, în 1815, în arendă, de la familia Haller, moşii şi părţi de moşii în satele
Suarăş, Pustuţa şi Blidăreşti (toate trei situate în comitatul Solnocul Interior) 1". În
1836, familia Bohusz din Şiria ţinea în arendă mai multe mii de iugăre în comitatul
Arad, pe care în parte le folosea pentru păşunatul a aproape 2.500 oi, iar în parte
pentru furaje şi cereale 1\
în Transilvania se răspîndeşte într-o măsură mai mare decît în celelalte două
ţări româneşti sistemul angajării de administratori pentru moşiile particulare. Marii
nobili încep să caute ca administratori ai moşiilor lor acele elemente mic-nobiliare
sau burgheze, care aveau cunoştinţe agro-zootehnice. Un caz tipic de administrator
de moşie, excelent pregătit, cu cunoştinţe agrotehnice temeinice, îl oferă micul nobil
Benjamin Kelemen, angajat de N. Wesselenyi jun. pe moşia sa de la Jibou, începind cu anul 1817. Acest administrator a introdus la Jibou sistemul raţional al
rotaţiei culturilor şi a folosit diferite maşini şi unelte tehnice perfecţionate la cultivatul griului, porumbului şi cartofului, precum şi la îngrijitul păşunilor şi fînaţelorlli.
Administratori cu cunoştinţe agro-zootehnice încep să se caute şi pentru moşiile
statului. De altfel, statul angajează cu preferinţă mici nobili şi boiernaşi, atît pentru
aparatul de stat central, cit şi pentru cel local, în toate cele trei ţări române. Mica
nobilime şi boierime îngroaşă mereu aparatul birocratico-funcţionăresc pe măsură
ce ne apropiem de anul 1848. Bărnuţiu şi Buteanu în Transilvania, Bălcescu în Ţara
Românească, Mălinescu în Moldova sînt de origine mici nobili şi boieri.
Tendinţa de îmburghezire a clasei dominante este dovedită cel mai concludent
de creşterea numărului boierilor şi nobililor care întemeiază manufacturi. Astfel, în
Ţara Românească stolnicul Constantin Brătianu (tatăl lui I. şi D. Brătianu) înfiinţează pe moşia sa Poiana din Argeş o manufactură de sticlă în 1832. Vornicul Bă
leanu întemeiază, în 1843, la Tunari (lingă Bucureşti), o manufactură textilă, pe care
o mută în 1844 la Dragomireşti (Dîmboviţa). În Moldova, manufactura de hîrtie de
la Piatra a lui Gh. Asachi - agă, deci mare boier şi el - intră în funcţiune în
anul 1841 17• Cu cîţiva ani mai înainte, în 1835, boierul Başotă îşi creează o manufactură de piele la Holboca. Familia Cantacuzino stăpîneşte, în 1849, un atelier manufacturier de tăbăcărie la Baia, unde se prelucrează anual 5.000 de piei de cornute
mari şi mici. Din aceeaşi familie, D. Cantacuzino posedă o manufactură de sticlă
Arh. Stat. Cluj, Arh. oraş. Cluj. Actul nr. 8630 din 18 mai 1798.
Arh. ist. a Fil. Acad. Republicii Socialiste România Cluj, Urbaria et conscriptiones. Conscripţia din 1815 a bunurilor arendate de familia Haller baronului Iosif
Hu~zar în satele Suarăş, Pustuţa şi Blidăreşti.
t., A. Csetri şi Şt. Imreh, Agricultura Transilvaniei în perioada de descompunere
a relaţiilor feudale, p. 87 (lucrare în manuscris).
rn S. Kardos, Bcir6 W esselenyi Miklos elete es munkcii (Viaţa şi opera baronului
N. Wesselenyi), vol. I, Budapest, 1905, p. 86 şi următoarele.
17
N. N. Constantinescu, op. cit., p. 90-95.
1:1
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pe moşia sa de la Grozăveşti (Bacău), care produce în 1848 tot felul de obiecte de
sticlărie şi geamuri. În preajma anului 1848 vor_!licul Teodor Ghica înfiinţează şi
exploatează la Iaşi o manufactură de stearină 1 ~. In Transilvania, familia baronului
Kemeny Simon avea în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea şi în primul deceniu
al secolului al XIX-lea o manufactură de hîrtie la Porceşti (comitatul Turda), o
manufactură de sticlă lîngă Pietriş (Turda) şi plănuieşte să întemeieze o manufactură
de fabricat zahărul din coceni de porumb 1!1• începînd cu 1817, baronul Nicolae Wesselenyi nu numai că trece la o agricultură raţională, bazată pe maşini şi parţial pe
muncă salariată, dar îşi creează şi întreprinderi industriale pentru prelucrarea produselor mosiilor sale20• Familia Bornemissza întemeiază încă înainte de 1820, pe mosia sa de la Gurghiu, o manufactură de porţelan 21 • Tot înainte de 1820 înfiinţează
manufactură de faianţă şi baronul Iosif Nalaczi pe moşia sa de la Batiz (Hunedoara). Baronul Nalaczi avea în 1820 şi o baie sau mină de fier la HăţăgeF"2 • lncă
înainte de 1820 familia Mik6 întemeiază mai întîi pe moşia sa de la Micfălău o
manufactură de sticlă, pe care o mută apoi la moşia învecinată de la Bicsad (Secuimef:1. Familia Bânffy avea în preajma anului 1848, pe moşiile sale împădurite
de pe Valea Ungurului şi Valea Tîrnei (Călin) din comitatul Sălaj, ,,hute" vestite
de poiasă 2 ". Baroneasa Josika avea în 1831, la Gîrbău (Cluj), o manufactură de zahăr,
de asemenea şi o manufactură de mătase tot la Gîrbău, căreia i s-au pus bazele în
jurul anului 1840. În preajma anului 1848, baronul Carol Apor stăpînea o manufactură de băuturi spirtoase, bazată pe maşini cu aburi, la Cotuş, lîngă Tîrgu Mureş 25 •
Mulţi nobili transilvăneni aveau apoi bani investiţi_ în acţiunile societăţilor miniere
sau aveau ei înşişi mine de aur, argint şi fier pe domeniile lor, ca de pildă familiile
Barcsay, Toroczkai şi Toldalagi. Familia Toldalagi stăpînea o mină de argint la RudaBaia. În 1837, din totalul venitului acestei familii de 15.334 florini şi 35 cr. numai
6.874 florini şi 35 cr. proveneau din exploatarea minei, restul reprezentînd comercializarea produselor agricole. în 1847, venitul adus de mină se ridică la 16.956 fl.
şi 34 cr., iar cel provenit din vînzarea cerealelor ajunge la 16.979 fl. de argint şi
38 cr. Aceste date dovedesc nu numai orientarea moşierului spre producţia mărfu
rilor pentru piaţă, ci şi transformarea lui în întreprinzător capitalist~';·
E adevărat că orientarea unui număr tot mai mare de nobili spre comerţ, arendăşie şi manufactură oglindeşte mai mult criza în care se zbătea clasa feudală,
intrată în descompunere, şi mai puţin o întărire a situaţiei ei economice. Totuşi,
fenomenul rămîne caracteristic pentru îmburghezirea unei părţi a păturii stăpîni
toare feudale. Deprinzînd ocupaţii burgheze, boierii şi nobilii de tipul celor amintiţi
mai sus vor deprinde şi idei burgheze corespunzătoare.

o

N. Şuţu, op. cit., p. 190-191.
Arh. Stat.. Cluj. Arh. fam. Kemeny, voi. XXXIII, nr. 1174 din aug. 1793, vol.
XXXIII/1187 din martie 1794, voi. XXXVI/1387 din sept. 1804 şi voi. XXXVI/1418
din dec. 1811.
2 Csetri E., Gepek es korszerii mezogazdasagi eszkozok meghonositasa a zsiboi
Wesselenyi uradalomban 1848 elott (Introducerea maşinilor şi uneltelor agricole perfecţionate pe moşia Wesselenyi din Jibou înaintea anului 1848) în Csetri-ImrehBenko, Tanulmanyok a kapitalizmus kezdeteirol (Studii despre începuturile capitalismului), Bucureşti, 1956, p. 14-15.
21
Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, vol. III,
p. 289-290 (lucrare în manuscris).
22 Ibidem, p. 249.
23
Arh. Stat. Tg. Mureş, Fond Scaunul Mureş, Pachetul XXIV/533. Efectuarea conscripţiei czirakiene în comunele Micfălău şi Bicsad.
2~ S. Jak6, Istoricul manufacturilor de potasă din Călin şi Valea Ungurului în
SCSCluj, 1953, p. 347-420.
'
25
Şt. Imreh, Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima
jumătate a sec. XIX, p. 33-36 şi 80.
26
Arh. Ist. a Fii. Acad. Republicii Socialiste România, Cluj. Arh. fam. Toldalagi.
Toldalagi Francisc. Note.
tH
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Descompunerea păturii feudale stăpînitoare este determinată apoi de
unei părţi a vechii boierimi şi nobilimi mari şi mijlocii. Deşi
sînt principalii producători de cereale-marfă, mulţi dintre vechii boieri şi
nobili, nevrînd sau nereuşind să se adapteze noii economii, procedează după.
învechita concepţie feudală: banii ciştigaţi îi string, îi tezaurizează. Deprinşi cu economia statornică a pămîntului, cu raporturile ei patriarhale,
profită de pe urma noii economii, dar nu-i încearcă toate riscurile. Se tern
să-şi scoată în circulaţie tot numerarul. Nu se obişnuiesc uşor cu riscul
investiţiei. Preferă obiceiul patriarhal al rezervelor. Fluctuaţia tot mai
mare în valoarea banilor, devalorizarea monedei provocată de intensificarea circulaţiei mărfw·ilor produce însă de multe ori pierderi mari celor
ce tezaurizează moneda. În plus, mulţi dintre boieri şi nobili îşi cheltuiescveniturile neproductiv, fie printr-un lux exorbitant sau printr-o viaţă depetreceri în ţară, fie prin călătorii de studii sau de plăcere în străinătate.
Treptat, o parte a clasei dominante. deşi proprietară a numeroase bunuri,.
neantrenîndu-se într-o activitate direct productivă, ajunge în situaţia dea cheltui mai mult decît îi permit veniturile. Pentru a şi le completa, îşi
ipotechează bunurile, contractînd obligaţii băneşti la cămătari. Datoriile·
vor apăsa greu asupra proprietăţilor moşiereşti ipotecate în prima jumă
tate a secolului al XIX-lea.
decăderea

în Moldova, creanţele creditorilor supuşi Rusiei se cifrează, în 1827, la cîteva milioane. Suma nu este de loc mică, dacă se ia în considerare că pentru acelaşi an
Moldo,·a avea la capitolul „cheltuieli totale ale domniei si ale ţării" suma de aproape2.î00.000 lei. Aceste creanţe nu reprezintă, de fapt, decît o mică parte din datoriile·
boierilor moldoveni. Un singur exemplu, cazul boierului V. Roset, este edificator în
această direcţie. V. Roset are în 1825 o datorie de o jumătate de milion lei, pentru
care reuşeşte să obţină de la domnie o amînare de 6 ani, pînă în 1831. în ultimeledouă decenii premergătoare anului 1848, datoriile boierilor moldoveni vor lua o
amploare şi mai mare. Dovadă în acest sens sînt repetatele încercări de a obţine·
amînarea achitării lor. Mai întii, pe timpul gu\"ernării lui Joltuhin, în anul 1829, apoi
pe timpul lui Mihail Sturdza, în anii 1834, 1836, 1837, continuate şi în anii următori 27 •
Încercările nu au dat, în general, satisfacţie boierilor, deoarece, în majoritatea cazurilor, cămătarii erau şi sudiţi străini. Avînd sprijinul consulilor protectori, cămătarii
reuşesc să-i oblige pe boieri să-şi achite datoriile. Deoarece boierii nu le puteau
totdeauna achita, bunurile lor sînt confiscate şi scoase la mezat. ln preajma anului
1848, vinzările de moşii şi case boiereşti de,·in tot mai frecvente în Moldova. Situaţia·
este similară şi în Ţara Românească şi în Transilvania.
în Transilvania, înglodarea clasei feudale în datorii este ilustrată de cazul familiilor Kemeny, Banffy şi Toldalagi. Baronul Kemeny Simon, de exemplu, plăteşte în
1789 contesei Teleki Kata dobînda după o datorie mai veche de 5.000 florini. În
martie 1790, împrumută de la Bethlen Laszlo suma de 40.000 florini ungureşti cu·
o dobîndă anuală de 60/o. în martie 1790 oficiul silvic îi cere achitarea unei datorii
mai vechi de 4.000 florini. în 1792 datora 6.655 florini negustorului Gyertyănffy
Kristof din Cluj, iar în 1794 4.238 florini negustorului Patrubănyi Mărton din Sibiu ..
În 1798 avea o datorie de 4.000 florini la văduva Turi Maria. Tot în 1798 Kemeny
Simon recunoaşte printr-o scrisoare că are o datorie de 13.000 fl. ungureşti la negustorul Gyertyănffy Kristof, din care se obligă să plătească, în termen de trei săptă
mini, suma de 3.000 florini ungureşti. în toamna anului 1798 ia în zălog de la contesa Bethlen Rozalia moşia Gallvăcs ce i-a revenit (R.P.U.), ceea ce înseamnă o
27

G. Zane, op. cit., p. 232.
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nouă datorie de 35.070 fl. renani şi 30 cr. În 1805 preotul Karszoni Francisc îi cere
dobînda după o datorie mai veche de 8.500 florini, care nu i-a fost plătită de doi
ani. În 1806 Vass Kata, văduva lui Kemeny Simon recunoaşte că este datoare cu
4.240 florini negustorilor Kopasz Gergely şi Krist6f din Cluj, reprezentînd cumpă
răturile făcute la ei de către fiul ei Vasile şi ginerele ei Bethlen Alexandru. Tot
in 1808, văduva şi fiii lui Kemeny Samuel recunosc că sînt datori soţiei lui Banffy
Gh. cu suma de 27.317 florini ungureşti şi 4 creiţari şi se obligă ca pînă la achitarea
datoriei să plătească dobîndă anuală de 60/o. Lista cu datoriile baronului Kemeny
Simon ar putea continua, aici nefiind înşirate datoriile mai mici de 4.000 florini.
Chiar dacă o parte din aceste datorii sînt achitate între timp (în 1812 nu mai avea
de achitat soţiei lui Bânffy Gheorghe decît 19.783 florini), totuşi sumele datorate
rămîn mari şi ele apasă greu, împreună cu camăta, asupra veniturilor familiei pînă
la 1848 2~. În 1814, datoriile contelui guvernator Banffy Gheorghe se cifrau la 249.405
florini renani şi 21 cr., fiind înregistrate la 56 de creditori deosebiţi. La moartea sa,
în 1823, el lăsa moştenitorilor săi o datorie de 197.864 fl. ren. în 1845, urmaşul său,
baronul Banffy Iosif datora creditorilor suma de 315.934 fl. ren. şi 8 cr.i!i_
Datoriile nobililor Kemeny Simon şi Bânffy Gheorghe sînt deosebit de concludente
pentru criza în care se zbătea clasa feudală intrată în descompunere. Cu atît mai
mult cu cît, după cum am văzut - atît unul cit şi celălalt se antrenează în comerţ
şi mai ales în manufacturi, căutînd să profite de pe urma economiei de marfă-bani.
în afacerile lor, ei caută să profite şi de pe urma poziţiilor înalte pe care le deţin
în aparatul de stat. (Primul este pînă în 1790 administrator al comitatului Cluj, şi
apoi comite suprem sau prefect al comitatului ·-Alba Inferioară; al doilea guvernator al Transilvaniei din 1787 pînă în 1822).
La fel de concludent pentru criza în care se zbătea clasa feudală stăpînitoare este
şi cazul contelui Toldalagi Francisc. Venitul anual al acestuia s-a cifrat între 18251834 la aproape 10.000 de florini. în 1842, venitul lui a crescut la 30.000 de fl., pentru
ca în 1847 să ajungă la aproape 40.000 de fl. Dar cheltuielile lui au depăşit an de an
veniturile cu cîteva mii, astfel că datoriile i s-au ridicat de la 10.000 fl. cît avea
la sfîrşiiul anului 1827, la 200.000 de fl. în 184 730•
Bineînţeles că nobilii înglodaţi în datorii nu se reduc numai la cei amintiţi mai
sus. Şi în Transilvania, numărul feudalilor îndatoraţi la cămătari este foarte ridicat.
Şi aici, ca şi în celelalte două ţări, datoriile duc la mari pierderi de imobile. în
1806, de exemplu, contele cămătar Gyulai Ştefan ţinea în zălog sau ipotecă sute de
iugăre de pămînt, alodial şi urbarial, în numeroase sate din comitatul Hunedoara
şi anume: a) în satul Mintia, de la nobilii Pogâny Francisca, Pogâny_ Alexa, Brâdi
Alexandru şi Bâlint Paul; b) în Herepea, de la familia nobiliară Jurca; c) în Veţel,
de la familia nobiliară Cionca; d) în satul Bejan, de la nemeşul Pogâny Alexa;
e) în Suliget, de la acelaşi Pogany Alexa; f) în Săliştioara, de la nemeşul Nâdudvari;
g) în Dealul Mare de la Pogâny Alexa; h) în Podele de la nemeşul Valea Mihail;
i) în Runcul Mic, de la Pogâny Francisca. Gyulai Ştefan mai ţinea în zălog comitatul Hunedoara bunuri alodiale şi urbariale în satele: Vălişoara, Boholţ, Haţeg,
Demsuş, Petros, Mălăieşti şi Brîznic3t.

28
Arh. Stat. Cluj. Arh. fam. Kemeny, vol. XXXIIl/1104 din 28 iunie 1789, voL
XXXIII/1126 din 15 martie 1790, vol. XXXIII/1159 din 15 febr. 1792, vol. XXXIII/1157 Bdin 10 nov. 1792, vol. XXXIII/1184 din 22 martie 1794, vol. XXXV/1331 din 26 mai
1798, vol. XXXV /1307 din 13 aug. 1798, vol. XXXV /1327 din 13 sept. 1798, vol.
XXXVI/1394 din 24 martie 1805, vol. XXXVI/1396 din 18 nov. 1805, vol. XXXVI/1409
din 15 aprilie 1806 şi vol. XXXVIII/1420 din 24 iunie 1812.
29
Arh. ist. a Fil. Acad. Republicii Socialiste România. Cluj, Arh. fam. Bânffy,
lada II, fascie. 10, Consignatio, 5.51, 115.
30
Arh. ist. a Filialei Acad. Republicii Socialiste România. Cluj, Arh. fam. Toldalagi. Toldalagi Francisc. Note.
31 Arh. ist. a Fil. Acad. Republicii Socialiste România. Cluj. U. et C. Fascie. 5/nr. 3„
p. 103-105.
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dacă, formal, nobilii datornici mai ramm proprietari ai moşiilor ipotecate,
legii aviticităţii, practic, folosinţa moşiilor trece în mîinile elementelor burgheze sau îmburghezite care le-au împrumutat banii sau le-au achitat datoriile către
cămătari. în Moldova şi Ţara Românească trecerea moşiilor în mîinile acestor elemente are loc direct, şi de drept şi de fapt, aici proprietatea nefiind păzită de legi
asemănătoare legii aviticităţii. în preajma anului 1848 putem vorbi deci de un început
de transfer al pămîntului de la elementele feudale la cele burgheze sau pe cale de
imbtu-ghczire.
Alături de cămătărie, la acest transfer de avere a contribuit, într-o oarecare mă
sură, şi arendăşia. Arendaşii şi administratorii de moşii se recrutează, de regulă,
din păturile de mijloc ale societăţii; adică din negustori, boiernaşi, mici nobili şi
ţărani liberi îmbogăţiţi prin comerţ. Exemple de astfel de elemente burgheze sau
îmburghezite, care se antrenează în arendăşie, îl oferă în Transilvania de apus
Hăckenmi.iller şi Arg_vai Leopold. Primul ţinea, în preajma anului 1848, în arendă
100.000 de iugăre în comitatul Arad şi în Banat, iar al doilea mai multe mii de iugăre
în jurul Aleşdului. lndeosebi Arg_vai Leopold s-a dovedit deosebit de întreprinzător.
Pe pămintul arendat, l'l a întreţinut, încă în 1836, un şeptel de 7.822 oi, din care
5.529 erau proprietate personală, iar 2.583 luate în arendă de la diferiţi proprietari.
Peste un an. în 1837, el obţine din vînzarea oilor şi a produselor acestora un beneficiu net de 55.000 de fI. 32_

Chiar

-datorită

Spiritul întreprinzător al arendaşilor.
moşia arendată. exploatarea sîngeroasă

lipsa lor de menajamente faţă de
la care supun ţărănimea dependentă. îi ajută să facă. în general. averi însemnate. In multe cazuri reuşesc
să se substituie vechilor proprietari înglodaţi în datorii. cumpărîndu-le
moşiile. Fizionomia lui Dinu Păturică din ,.Ciocoii vechi şi noi" este tipică
pentru arendaşii din ţările române de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi
din prima jumătate a sec. XIX. Eroul lui N. Filimon nu este inventat de
autor. ci inspirat de realitatea vremii.
Se înţelege că acest început de transfer de avere nu este încă hotărîtor.
Clasa feudală continuă să rămînă puternică din punct de vedere economic
şi mai ales politic. pînă la 1848. Procesul descompunerii puterii sale economice este totuşi evident. De aceea, utilizînd prerogativele sale legislative, executive şi judecătoreşti. clasa feudală încearcă o serie de măsuri
disperate. cu scopul de a diminua efectele dezastruoase ale dezagregării
sale economice. In Transilvania. nobilimea se va opune în cadrul dietei
oricăror propuneri care ar fi lezat proprietatea nobiliară. după cum se va
opune oricăror măsuri îndreptate împotriva poziţiei ei privilegiate. In Ţara
Românească şi Moldova boierimea îşi creează privilegii mari prin introducerea Regulamentelor Organice. care dădeau o formă juridică sustragerii boerimii de la plata impozitelor. inclusiv de la plata patentelor. Dă
deau, de asemenea. o formă legală acaparării de către boierime a unei
părţi considerabile din veniturile statului. Dar aceste măsuri. alături de
altele (ca de pildă rezervarea puterii legislative şi executive numai pentru
sine, sau legiuirile votate în Adunare în vederea îngrădirii activităţii zarafilor şi cămătarilor), nu pot fi considerate d~cît victorii momentane ale
boierimii în lupta ei cu burghezia în ascensiune. In prima jumătate a secolului al XIX-lea boierimea înregistrează, de fapt, victorii economice şi juri32

a

A Csetri şi Şt. Imreh, Agricultura Transilvaniei în perioada de descompunere
feudale, p. 87-115 (lucrare în manuscris).
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dice mai consistente numai faţă de ţărănimea dependentă. Nobilii şi boierii
care nu pot evita ruinarea, cu toate aceste măsuri, decad în rîndurile clasei
de mijloc. C. A. Rosetti, de pildă, provine dintr-o astfel de familie de mari
boierf ruinaţi.
Boierimea şi nobilimea nu formau o clasă unitară nici în perioada de
înflorire a feudalismului, cînd în sînul lor se disting boieri şi nobili mari,
mijlocii şi mici. Cu atît mai puţin vor constitui o clasă unitară în prima
jumătate a secolului XIX, cînd se accentuează procesul de destrămare a
orînduirii feudale. Ca urmare a descompunerii clasei feudale, în sînul moşierimii din preajma anului 1848 se disting două pături principale: una
conservatoare, reacţionară, recrutată obişnuit din rîndurile marii nobilimi
şi boierimi, şi cealaltă liberală, provenită mai ales din boierimea şi nobilimea mică şi mijlocie.
Aceasta nu înseamnă că în rîndurile păturii conservatoare nu se găsesc şi elemente ale boierimii şi nobilimii mici şi mijlocii, mai greu adaptabile. (Exemple de
astfel de moşieri mici şi mijlocii, cu concepţii înapoiate, îl oferă în Transilvania
cazul lui Ketzeli Ştefan, descris cu atîta umor de Ujfalvi în memoriile sale, şi chiar
tatăl lui UjfalvP: 1, iar în Ţara Românească Robescu şi Lahovari, care şi-a manifestat
din .plin atitudinea reacţionară în cadrul Comisi~ Proprietăţii:1 ". După cum nu înseamnă că în cadrul moşierimii liberale nu se găsesc şi elemente provenite din boierimea şi nobilimea mare. (În Moldova astfel de moşieri liberali, proveniţi din marea
boierime, pot fi consideraţi D., Gh., Gr. Cantacuzino, în Ţara Românească fraţii
Goleşti, vărul lor Golescu-Arăpilă, I. Cîmpineanu, iar în Transilvania marii nobil~
N. Wesselenyi, D. Kemeny, I. Bethlen şi alţii.)

În preajma anului 1848 moşierimea conservatoare este adevărata deţi
nătoare a puterii politice în toate cele trei ţări române. ln mîinile ei se
găsesc toate posturile-cheie ale aparatului de stat, toate funcţiile aducă
toare de cîştiguri mănoase. Poziţiile ei politice îi permit să-şi însuşească
cea mai mare parte a venitului naţional. Deşi vînzătoare de cereale pe
piaţă, ea nu participă cu nimic la activitatea productivă. Duce o viaţă prin
excelenţă parazitară. Datorită acestei situaţii, moşierimea conservatoare
se simţea legată de regimul feudal învechit, îl apăra cu îndîrjire şi se va
opune cu hotărîre oricăror înnoiri sau reforme. oricăror mişcări care ar
fi putut să-i pericliteze poziţiile economice şi sociale, atît în preajma cît
şi în timpul revoluţiei de la 1848. Reprezentanţii tipici ai acestei moşie
rimi sînt: în Transilvania cancelarul Samuel J6sika şi guvernatorul Iosif
Teleki, în Moldova însuşi domnitorul Mihail Sturdza şi fiul său Gr. M.
Sturdza, iar în Ţara Românească domnitorul G. Bibescu, fratele său Barbu
Ştirbei etc.
Moşierimea liberală îmburghezită sau pe cale de îmburghezire îşi tră
gea veniturile principale din comercializarea produselor agricole şi nu din
slujbele legate de administraţia de stat. în calitate de producătoare de
33

„M_~zokovesdi Ujfalvi Scindor emlekiratai (Memoriile lui Alexandru Ujfalvi de

Mezokovesd), 1941, p. 161-181.

(Editată

sub îngrijirea lui F. Gyalui.)

Anul revoluţionar 1848 în Principatele Române. Acte şi documente tomul III
Bucureşti, 1902, p. 496-498 şi 511-516.
'
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cereale-marfă, ea nu se opune unor reforme care să descătuşeze comerţul
şi. în general, viaţa economică de anumite piedici feudale învechite. Provenită parţial din rîndurile burgheziei, posedînd uneori întreprinderi co-

merciale sau manufacturi. moşierimea liberală se va apropia de burghezie,
militînd pentru reforme cu ajutorul cărora să-şi poată apăra mai bine
interesele economice. Trebuie subliniat însă că reformismul moşierimii
lib~rale era moderat. Reformele preconizate de o parte a acestei moşierimi
în preajma anului 1848 nu urmăreau să răstoarne regimul feudal existent,
ci numai să-l corecteze potrivit intereselor sale economice şi politice. Concludent în acest sens este programul reformist al Conjuraţiei Confederative, descoperită în 1839 în Moldova33 . Din programul acestei „Conjuraţii'"
reiese că moşierimea liberală moldovenească preconiza libertăţi pe care
le limita numai la cadrele boiereşti. Egalitatea pentru această moşierime
era doar o egalitate în sus, în raport cu boierimea de rangul întîi, deţi
nătoare a puterii politice, şi nu o egalitate în jos. Despre o egalitate şi
libertate în jos nu poate fi vorba atîta timp cit programul ei prevede
.. Sfînta păzire a Regulamentului Organic" şi menţine temeliile regimului
exi5tent: proprietatea şi dependenţa feudală.
Reformismul moderat al moşierimii lib~rale se explică prin dublul aspect
pe care-l îmbracă: pe de o parte proprit::tară de pămînturi relativ întinse,
lucrate cu munca forţată a ţăranilor dependenţi, pe de altă parte producătoare de cereale-marfă. proprietară de intreprinderi comerciale şi manufacturiere sau cu ocupaţii intelectuale, funcţionăreşti. Pămîntul şi iobagii
pe care-i stăpineşte şi-i exploatează o determină să oscileze încă intre
privilegiile sociale şi libertăţile general democratice burgheze. Numai în
măsura în care se adinceşte procesul ei de îmburghezire, înclină mai hotărît spre noul regim burghez. Dar şi în acest caz se îngrijeşte să-şi treacă
într-o măsură cit mai mare puterea ei economică şi politică din vechiul
în noul regim. Dovadă în acest sens este programul societăţii secrete ce
activează, în 1838, în Ţara Românească, sub paravanul Societăţii Filarmonice.36 Programul acestei societăţi, care avea în frunte pe moşierii liberali
I. Cîmpineanu. Voinescu II, Gr. Cantacuzino, I. Roset, I. Filipescu etc.,
prevede o serie de libertăţi burgheze cu evident caracter antifeudal: prevede chiar o constituţie şi vot universal pentru toţi cetăţenii de la 25 de
ani în sus. De asemenea, eliberarea clăcaşilor. Dar să se remarce: fără ca
eliberarea să fie însoţită de împroprietărire, ceea ce echivala cu deposedarea completă a ţăranilor dependenţi de mijloacele lor de producţie şi
cu transformarea moşierilor în proprietari burghezi pe întreaga moşie, in35 Pentru caracterul reformist al programului Conjuraţiei vezi: A. D. Xenopol,
Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. XI, Ediţia III-a, Bucureşti, f.a., p. 197-202
şi V. Popovici, Date noi cu privire la Conjuraţia Confederativă din 1839, în SCS

Iaşi,
36

1950, vol. I, fasc. 1, p. 451-468.
Pentru programul Societăţii secrete din 1838, vezi: I. C. Filitti, Domniile Române
sub Reg. Organic, p. 112-113 şi P. P. Panaitescu, Planurile lui Ion Cîmpineanu
pentru unitatea naţională a românilor. Legăturile lui cu emigraţia polonă, Cluj, 1924,.
p. 25-27.
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clusiv pe pămîntul clăcaşilor. Aplicarea în practică a programului din 1838
ar fi grăbit înlocuirea orînduirii feudale cu un regim burghez, dar nu cu
un regim burghez pur, ci cu un regim burghezo-moşieresc. In acest regim,
moşierimea şi-ar fi păstrat o mare putere economică şi politică. S-ar fi
menţinut însă şi puternice rămăşiţe feudale, generate de marea proprietate.
Includerea problemei eliberării clăcaşilor în programul moşierimii liberale muntene din 1838 este impusă de însăşi dezvoltarea economică anterioară. In condiţiile intensificării producţiei de cereale pentru piaţă, raporturile feudale din agricultură devin tot mai mult o povară nu numai
pentru clăcaşi, ci şi pentru moşieri. Sarcinile feudale grevau nu numai
loturile ţăranilor dependenţi, ci şi proprietatea moşierească. Ţăranul dependent trebuia să dea în schimbul lotului rentă în muncă, în natură şi
în bani. Moşierul era obligat prin lege să dea din proprietatea sa loturi
noilor familii de ţărani, respectiv însurăţeilor. E adevărat, această obligaţie era în vigoare numai în Moldova şi Ţara Românească. Dar ea împiedeca proprietatea moşierească să devină liberă, negociabilă, condiţie
absolut indispensabilă organizării capitaliste a agriculturii. Pînă cînd se
menţineau sarcinile feudale, rentabilitatea proprietăţii moşiereşti se întemeia, în mod necesar, pe munca ţăranului dependent, tot mai puţin rentabilă pe măsură ce producţia de cereale-marfă progresează şi ostilitatea
ţăranului dependent creşte.
In Transilvania, moşierimea liberală, în frunte cu N. Wesselenyi, D. Kemeny, I. Bethlen şi alţii, merge pe aceeaşi cale; caută să iasă din criza tot
mai vădită a sistemului întemeiat pe rabotă; militează pentru transformarea burgheză a ţării, însă pe calea unor reforme cît mai moderate care
să ferească moşierimea de răsturnări revoluţionare, şi în acelaşi timp, să
permită trecerea puterii ei economice şi politice din vechiul regim în cel
nou. Acesta este sensul discuţiilor şi al soluţiilor ce se indică în vederea
eliberării iobagului şi a proprietăţii moşiereşti de sarcini feudale, în
preajma anului 1848.
Una din aceste soluţii propunea ca eliberarea şi împroprietărirea să se
facă prin buna învoială, prin liberă tranzacţie între moşieri şi iobagi. O
soluţie foarte puţin expeditivă. La această tranzacţie trebuiau să se învoiască amîndouă părţile. Chiar dacă ţăranul se învoia, nu se învoia nobilul, sau punea ţăranului condiţii inacceptabile.
O altă soluţie prevedea ca ţăranul să-l despăgubească pe nobil pentru
prestaţiile iobăgeşti, prin cedarea unei părţi a pămîntului folosit, urmînd
să rămînă proprietar pe cealaltă parte. Nici această soluţie nu era ducă
toare la scop, fiindcă iobagul şi aşa avea pămînt puţin.
O soluţie ceva mai avansată preconiza ca numai o parte din despăgu
bire să o suporte ţăranul, iar cealaltă parte să o suporte statul. Dar iobagul nu era capabil nici de o astfel de despăgubire parţială. Susţinătorii
acestei soluţii au emis ideea creării unei instituţii de credit care să avanseze ţăranului suma răscumpărării sub formă de împrumut cu dobîndă.
O atît de vastă instituţie de credit nu era însă uşor de înfiinţat.
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Soluţia cea mai avansată prevedea ca întreaga despăgubire să fie suportată de stat. Potrivit acestei soluţii, iobagii trebuiau să fie eliberaţi şi împroprietăriţi

la o anumită dată în toată ţara. Dar la această soluţie nu se
ajunge decît după ce izbucneşte revoluţia din februarie de la Paris, deci în
momentul cind revoluţia bătea la porţile ţării. Este soluţia anului revoluţionar 1848. 3 i
Trebuie subliniat însă că în ajunul revoluţiei, nobilimea liberală transilvăneană constituia o pătură subţire şi foarte inconstantă. O copleşea
conservatorismul masiv al restului nobilimii şi mai ales teama de masele
ţărăneşti în majoritatea lor nemaghiare. Teama de aceste mase şi grija de
poziţiile economice şi politice ale nobilimii vor face ca în 1847, cu ocazia
discutării aşezămîntului urbariaL o parte a moşierimii liberale, în frunte
cu N. Wesselenyi. să treacă în tabăra conservatoare.
Moşierimea liberală devine în preajma revoluţiei una din categoriile
sociale c2le mai caracteristice ale societăţii celor trei ţări române. în sinul
ei se dă o adevărată luptă între feudalism şi capitalism, între vechiul şi
noul regim. Ea reprezintă mai ales elementul de compromis al procesului
de prefacere. Se va găsi mereu pe primul plan al frămîntărilor politice din
preajma şi din cursul anului revoluţionar 1848. în cadrul revoluţiei de la
1848, moşierimea liberală va fi silită să admită, sub presiunea maselor, ca
eliberarea ţăranilor dependenţi să se facă prin împroprietărire. Ea se va
îngriji însă ca această împroprietărire să se facă în aşa feL incit ţărănimii
în întregimea ei, sau cel puţin parţial. să nu i se asigure independenţa
economică. Dovadă în acest sens este legea agrară votată la începutul lunii
iunie 1848 de către dieta nobiliară de la Cluj, cit şi propunerile unor moşieri liberali în cadrul Comisiei Proprietăţii din Ţara Românească. Atît din
faptul că majoritatea iobagilor din Transilvania urmau să fie împroprietăriţi cu loturi ce variau intre 3-6 iugăre, cit şi din propunerile moşieri
lor liberali Robescu şi Pleşoianu, făcute în cadrul Comisiei Proprietăţii,
- conform cărora ţăranii munteni ar fi urmat să fie împroprietăriţi numai cu 20 stînjeni patraţi, respectiv 2 pogoane - reiese teama moşierilor
de a nu pierde braţele de muncă pe care nu le puteau înlocui dintr-odată
cu maşini şi cu atelaje proprii, din lipsă de experienţă şi mai ales de capital. Lotul minim cu care urma să fie împroprietărit ţăranul transilvănean
şi cel muntean l-ar fi fixat de satul natal şi, deci, de moşia pe care robotise
înainte ca iobag sau clăcaş. Acest lot neajungînd însă nici pentru întreţinerea celei mai puţin pretenţioase familii, ţăranii, pentru a putea trăi,
urmau să apeleze pentru rest la fostul stăpîn feudal şi în condiţiile regimului burghez. Fostul stăpîn „mărinimos·' urma să le pună la dispoziţie
37 Pentru proiectele privind eliberarea şi împroprietărirea iobagilor din Transil\"ania vezi: A. Csetri, O încercare de eliberare a iobagilor în 1832, în AIIC,
I-II/1958-1959, p. 179-187; Şt. Szabâ, Kossuth es a jobbcigyfelszabaditcis (Kossuth
şi eliberarea iobagilor) în Szcizadok, 1952, nr. 1, p. 509-592; G. Bernat, A magyar
jobbcigyfelszabaditcis eszmeciramlatai 1790-1848 (Curente de idei privind eliberarea
iobagilor din Ungaria), Budapest, 1930.
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pămîntul

pe care-l solicitau cu condiţia să-i lucreze moşia ce i-a rămas
sau urma să-i rămînă ca proprietate burgheză.
Interesele acelei părţi a moşierimii liberale care voia doar reformarea
şi nu înlocuirea radicală a regimului feudal îşi pun amprenta pe mişcarea
din martie 1848 din Moldova. Aceste interese sînt deosebit de clar reflectate în Petiţia-Proclamaţie. Interesele moşierimii liberale pun stăpînire pe
revoluţia de la 1848 din Transilvania şi Ungaria. Aceste interese impun ca
problema agrară să fie rezolvată numai parţial, împiedecă rezolvarea problemei naţionale şi împing prin aceasta naţionalităţile la dispersarea forţelor antifeudale, ceea ce duce, pînă la urmă, la înfrîngerea revoluţiei. De
dragul intereselor acestei moşierimi. revoluţia de la 1848 din Ţara Românească se întemeiează nu pe temeliile ei fireşti, pe lupta de clasă, ci pe
„înfrăţirea" dintre clase. Interesele moşierimii liberale, punînd stăpînire
pe guvernul provizoriu dominat de moderaţi. îl determină să şovăie în
rezolvarea problemelor esenţiale ale revoluţiei şi în special în rezolvarea
problemei ţărăneşti, ceea ce duce pînă la urmă la anularea revoluţiei.
Dezvoltarea economiei de marfă-bani influenţează considerabil şi situaţia ţărănimii. Moşierii, sesizînd posibilităţile de îmbogăţire, caută să-şi
mărească pămînturile lucrate în regie proprie, în vederea producerii a cît
mai multe cereale pentru piaţă. De aici, goana lor după pămînt. De aici,
tendinţa lor de a reduce loturile aflate în stăpînirea ţărănimii dependente.
Tendinţele de deposedare parţială a ţărănimii se manifestă încă la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea. Dar dacă pînă la începutul secolului XIX această
deposedare afectează mai mult păşunile, fînaţele şi pădurile comune, în
ultimele decenii premergătoare anului 1848, loveşte direct în pămînturile
arabile ale ţăranilor. Explicaţia acestui fapt constă în creşterea rolului
cerealelor marfă pe piaţă.
În Moldova şi Tara Românească, deposedarea parţială de pămînt reiese clar făcînd
o simplă comparaţie între hrisovul lui Ioniţă Sandu Sturdza şi Regulamentele Organice. Potrivit hrisovului lui Ioniţă Sturdza din 10 martie 1828, clăcaşii fruntaşi
aveau dreptul la 12 fălci (17,16 ha) de fînaţe şi păşune după 12 vite, cei mijlocaşi,
la 8 fălci (11, 44 ha) de fînaţe şi păşune, după 8 vite, iar cei codaşi la 4 fălci
(5,î2 ha) de fînaţe şi păşune după 4 vite. De remarcat că suprafeţele de mai sus nu
se refereau şi la pămîntul arabil. Despre pămîntul arabil hrisovul nu spune decît:
,, ... Ş_i asemenea va da stăpînul m"şiei şi loc de semănătură de hrană cu îndestulare" : 1~ Regulamentul Organic al Moldovei stabileşte că ţăranii fruntaşi aveau drept
la pămînt numai după 4 boi şi 1 vacă, cei mijlocaşi după 2 boi şi 1 vacă, iar cei
codaşi numai după cel mult 1 vacă sau 10 oi. Drept urmare, după 5 vite fruntaşilor
li se recunoştea dreptul numai la 5,30 fălci (7,68 ha), în care intră acum nu numai
locul de fînaţe şi de păşune, ci şi pămîntul arabil, inclusiv locul de casă şi de gră
dină; celor mijlocaşi, la 3,70 fălci (5,54 ha), iar celor codaşi la 2,30 fălci (3,39 ha).:l!I
Comparînd pămîntul lăsat clăcaşilor moldoveni prin Regulamentul Organic numai
cu locul de fînaţe şi păşune la care aveau dreptul în 1828, rezultă că fruntaşilor li
s-a redus pămîntul de mai bine de două ori, mijlocaşilor de circa două ori, iar
~8
39

Th. Codrescu, op. cit., vol. II, p. 226-227.
D. C. Sturdza-Scheeanu, Acte şi legiuiri privitoare la chestia ţărănească, seria I,
vol. I, Buc., 1907, p. 121 şi R. Rosetti, Pentru ce s-au răsculat ţăranii? Buc., 1907,
p. 70.

https://biblioteca-digitala.ro

L. BOTEZAN -

448

M.

ROŞCA

codaşilor

de aproape două ori. Dacă adăugăm şi pămîntul arabil pe care hrisovul lui
Sandu Sturdza nu-l precizează, reiese că deposedarea ţărănimii moldovene
este cu mult mai mare.
în Ţara Românească deposedarea parţială a ţărănimii este, la fel, deosebit de
accentuată. Aici Regulamentul Organic lăsa ţăranului cu 5 vite numai 8,19 pogoane
(ceva peste 4 ha), celui cu 3 vite, 6,14 pogoane (ceva peste 3 ha), iar celui cu o vită
sau 10 oi, 4,10 pogoane (ceva peste 2 ha) de pămînt arabil, de fînaţe şi de păşuni, în
care intra, bineînţeles, şi locul de casă şi de grădină. 40
ln Transilvania, nobilii caută de asemenea să deposedeze pe iobagi de sesiile lor,
să nu le lase decît atît pămînt cit le era strict necesar pentru întreţinerea forţei lor
de muncă. Acest sistem, prin care nobilii caută să promoveze producţia de mârfuri
şi să acumuleze capital în cadrul feudalismului, poate fi observat pe moşiile familiei
Miko din secuime, pe cele ale familiei Banffy din comitatele Cluj şi Sălaj, pe domeniile arhiducelui Iosif din Chişineu-Criş etc. Tendinţele de deposedare se accentuează pe măsură ce ne apropiem de 1848. Accentuarea deposedării ţărănimii este
recunoscută de şeful moşierimii liberale N. Wesselenyi, care în 1848 scria urmă
toarele: .,După încercarea de a se introduce urbariul din 1820, s-a răspîndit foarte
mult în toată ţara obiceiul retezării şi ciuntirii a tot ce se aflâ în mîna şi în folosinţa clăcaşului, în parte de-a dreptul şi în felurite chipuri, în parte prin împăr
ţirea hotarelor. Acţiunea aceasta s-a desfăşurat cîţiva ani în mod intens, apoi a
incetat pentru un timp, dar în anii din urmă vestea înfiinţării şi apropierii urbariului ... a făcut să se repete acele lucruri, poate în măsură mai mare".H
Tendinţa generalizării deposedării parţiale a iobăgimii reiese în mod deosebit de
pregnant din lucrările şi hotăririle dietei ce a avut loc în 1847. Hotărîrile luate de
această dietă în problema urbarială dovedesc că nobilii transilvăneni voiau să realizeze ceea ce obţinuseră boierii munteni şi moldoveni, prin Regulamentele Organice.
Gruparea conservatoare din dietă, ameţită de noile posibilităţi de răpire a pămin
tului ţărănesc, a impus votarea unei legi urbariale, pornind de la conscripţia czirakiană din 1819-1820. La această conscripţie, ţăranii induşi în eroare de nobili, care
au răspindit zvonul că ea se face pentru mărirea impozitelor, au declarat mai puţin
pămînt decît aveau în realitate. Nobilii au întocmit legea urbarială în aşa fel încît
căpătau posibilitatea de a răpi tot pămintul iobagilor care nu figura în conscripţie.
Potrivit acestei legi, iobagii ce locuiau în regiuni cu pămint de calitatea întîia, aveau
dreptul de aici înainte numai la sesii variind intre 4-10 iugăre pămînt arabil
şi 2-4 iugăre fînaţe, deci intre 6-14 iugăre (circa 3-7 ha); cei situaţi în regiuni
cu pămînt de calitatea a II-a, la sesii variind intre 6-12 iugăre pămînt arabil şi
3-5 iugăre fînaţe, deci, intre 9-17 iugăre (circa 4 112-8½ ha), iar cei situaţi în
regiuni cu pămint mai slab, de calitatea a treia şi a patra, la sesii variind intre
7-14 iugăre pămînt arabil şi 4-6 iugăre fînaţe, deci între 11-20 iugăre (circa
51h-10 ha)." 2 O imagine mai apropiată de amploarea deposedării pe care voiau să
o efectueze nobilii se poate forma dacă se ia în considerare afirmaţia lui Bariţiu,
după care un număr relativ însemnat de iobagi ar fi rămas cu sesii de 30-40 de
iugăre chiar şi după răpirile ce au urmat conşcripţiei din 1819-1820. Aceasta în
ceea ce priveşte ţăranii situaţi în regiuni cu pămînt de calitatea I-a şi a II-a şi care
aveau sesii întregi. Cei mai mulţi iobagi nu mai aveau însă decît fracţiuni de sesii.
Amploarea deposedării la care voiau să se dedea nobilii transilvăneni este evidentă
dacă se compară reglementarea urbarială din Transilvania cu cea din Ungaria, efectuată în anii 1835-1836. Reglementarea din Ungaria a lăsat iobagilor sesii de minimum 25 şi de maximum 50 de iugăre pămînt arabil şi finaţe, păşuni comunale întinse, precum şi dreptul la pădurit şi ghindărit oriunde existau păduri.~ 3 N. Wesselenyi a calificat legea urbarială transilvăneană ca o jefuire pe întreaga ţară „mai
grozavă decît oricare alta". Teama de o revoltă generală a ţărănimii a determinat
Ioniţă

"

0

D. C. Sturdza-Scheeanu, op. cit., p. 167.
Imreh, op. cit., p. 45-47.
Corpus .Juris Hungarici, 1540-1848, Budapest, 1900, p. 39-640.
G. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, voi. I, Sibiu, 1890, p. 649-650.
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legiuitorii să admită ca ea să nu fie aplicată timp de 12 ani. Izbucnirea revoluţiei
a făcut ca ea să nu fie aplicată, de fapt, niciodată. Ea a sporit însă ura iobagilor
împotriva nobililor şi a constituit una din cauzele imediate care au dus la ridicarea
masivă a ţărănimii transilvănene în cadrul revoluţiei de la 1848-49.

Regulamentele Organice şi legea urbarială din 1847 dovedesc că moşierii
căutau să profite de creşterea rapidă a preţului cerealelor, de sporirea
rentabilităţii pămîntului. Prin aceste legiuiri moşierii îşi iau denumirea
de proprietari în înţelesul burghez al cuvîntului. Ei pretind că sînt proprietari absoluţi ai întregului pămînt, că ţăranii ar fi simpli chiriaşi şi
că, deci, pămîntul fiind acum mai scump, trebuie să presteze mai mult
pentru el. în consecinţă, paralel cu reducerea pămîntului folosit de ţărani,
sporesc continuu zilele de clacă. In Transilvania, legea urbarială din 1847
reduce zilele de lucru ale iobagilor cu vitele de la 104 la 52, dar menţine
robota anuală la 104 cu braţele,lili ceea ce înseamnă că pînă la această dată,
media zilelor de lucru era de 2-3 pe săptămînă pentru iobagii care le
îndeplineau cu vitele şi uneori chiar mai mult pentru cei care le făceau
cu braţele.
în Ţara Românească şi Moldova, Regulamentele Organice menţin, formal, numărul zilelor de clacă la 14, adică --fa atît cît fuseseră fixate în
secolul XVIII şi la începutul secolului XIX. Dar generalizînd nartul şi în
Ţara Românească şi îngreunindu-1 în Moldova, aceste cifre sînt lăsate cu
mult în urmă de Regulamente. Poate nici nu e exagerat calculul lui Băl
cescu, care evaluează la 56 de zile claca pe an pentru sătenii din Ţara
Românească şi între 84-120 de zile pe an pentru cei din Moldova:" 5
Marx are cuvinte severe la adresa Regulamentelor Organice tocmai pentru acea latură a lor care stabilea raporturile dintre moşieri şi ţărani. Folosind datele lui Bălcescu prin intermediul istoricului francez Regnault,
Marx ajunge la cifre apropiate de cele ale lui Bălcescu privind zilele de
clacă. Tocmai de aceea, întemeietorul socialismului ştiinţific citează Regulamentele ca pe „un model al goanei după supramuncă"." 6
Impărţirea clăcaşilor în fruntaşi, mijlocaşi şi codaşi de către Regulamente şi a iobagilor după calitatea pămîntului, de către legea urbarială
din 184 7, a pus bazele legale ale premisei viitoarei stratificări a ţărănimii,
specifică orînduirii capitaliste. De altfel economia de marfă-bani antrenînd
pe piaţă şi ţăranii, determină ridicarea unora şi decăderea altora. Sporadic, în cazuri individuale cu totul reduse ca număr, unii ţărani, mai ales
dintre cei liberi, dar mai rar şi dintre cei dependenţi, reuşesc să profite
de pe urma noii conjuncturi economice, să se îmbogăţească.
Dovadă în acest sens este faptul că unii iobagi izbutesc să devină posesori ai
unor mori ţărăneşti, ai unor cazane de fiert rachiu, iar în regiunile de munte posesori de joagăre, piue şi chiar şteampuri. De pildă, în 1803, Luca Vasile, iobagul
soţiei contelui Mik6 Nicolae din Ampoiţa (comitalul Alba Inferioară), avea pe intra\·ilanele altui iobag ce aparţinea contelui Kemeny Nicolae, o moară cu o piatră. Atît
t,'i
1, 5

Ibidem.

N. Bălcescu, op. cit., p. 81.
1,n K. Marx, Capitalul, vol. I, 1948, p. 231-234.
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el cit şi iobagul pe sesia căruia avea moara, erau taxalişti, răscumpărîndu-şi diferitele obligaţii feudale cu cite 10 fl. vonaşi pe an.H în 1806, aproape jumătate din
cei 24 de iobagi pe care-i aveau urmaşii contelui Mihail Teleki în Topliţa (comitatul
Turda), aveau joagăre, întovărăşiţi cite 2-3 la un joagăr. Unii dintre cei cu joagăre
aveau şi mori de măcinat şi chiar piue. Iobagii Antal Simion, Iacob şi Lupu au
împreună un joagăr şi o moară ţărănească cu o piatră pe apa Topliţei. La rîndul
lui, iobagul Antal Filimon al Dracului avea împreună cu Antal Simion al lui Grigoraş un joagăr, iar singur o moară cu o piatră şi o piuă. Antal Filimon al Dracului
se ocupă şi cu cămătăria. Iobagului Pui Ştefan îi împrumutase 30 fl. în schimbul
acestora dindu-i drept zălog un fînaţ de 1 car, etc. 48 In 1807, iobagul Huc Petru al
contelui Gheorghe Banffy avea pe sesia lui intravilană din Certej (comitatul Hunedoara), un şteamp de măcinat minereul şi o moară de măcinat făina pentru care
plătea anual stăpînului feudal o sumă de 4 fl. şi 30 cr. 49 în 1818, Muţ Ioan, iobagul
baronesei Iudita Josintzi din Mărgău (Cluj) folosea împreună cu Muţ Nicoară, fiul
fratelui său mai mic, o moară care satisfăcea necesităţile de măcinat ale satului.
întrucit apa cu care era minată moara a fost dusă peste pămînturile nemeşilor Ga.1falvi şi Râtz, primului îi plătea o taxă anuală de 5 fl. iar celui de-al doilea i-a dat
o vacă în valoare de 110 fl. 50
După cum se poate vedea, iobagii care reuşesc să stăpînească mori, piue.
şteampuri, sînt cei din regiunile de munte, unde controlul stăpînului feudal e mai
redus şi obligaţiile în muncă mai puţine. Şi mai favorizaţi sînt iobagii situaţi în
localităţile care se bucură de dreptul de tîrg. Antrenîndu-se în comerţ, ei reuşesc
să facă rost de bani, astfel incit în unele cazuri îşi pot împrumuta chiar stăpînii
feudali cu bani, fie pentru a primi de la ei pămînt în plus, fie pentru a-şi răscum
păra obligaţiile feudale. De pildă, în 20 octombrie 1811, nemeşul Alexandru Brâdi
recunoaşte printr-o declaraţie scrisă că a împrumutat de la iobagii săi Olar Toader
şi Botoş Ion suma de 2.000 fl. renani, în valută veche, dindu-le în schimb drept
zălog sesia lui Paleea Rus, angajîndu-se ca la răscumpărare să nu achite împrumutul decit parţial, în monedă-hîrtie. Acelaşi Alexandru Bradi recunoaşte printr-o altă
declaraţie scrisă din 7 iulie 1812 că „am cerut şi am primit de la iobagul meu din
Brad, Samson Sava, în afară de cei 600 R.fl. (pe care i-am primit) cu ani înainte.
în care (sumă) s-a ştiut slujba lui, pe lingă astfel de obligaţia mea, ca pînă cind
eu sau urmaşii mei nu-i vor da banii de (mai) sus, nu datoreşte nici el nici urmaşii
săi, nici o slujbă şi nici o prestaţie". în continuare recunoaşte că ulterior a mai primit de la acest iobag în contul obligaţiilor feudale, în patru rînduri (dar tot în 1812).
încă 864 fl. ren. cu rezerva că în cazul că îi va restitui banii să fie obligat „să ia din
nou slujba obişnuită", bineînţeles de iobag. 51 în preajma anului 1820 nobilul Ştefan
Pallos ia de la iobagul său Toader Luca un împrumut de 250 R.fl. pe timp de un
an, cu condiţia ca atîta vreme cit îi va fi dator cu aceşti bani să nu-l mine la lucru
iobăgesc. 52 De regulă, iobagii eliberaţi ca urmare a unor activităţi comerciale sau
meşteşugăreşti rămîn în continuare la aceste îndeletniciri sau cumpără pămînt, punînd bazele viitoarei chiaburimi. Marea majoritate a ţărănimii sărăceşte însă. La
grăbirea procesului de pauperizare a sătenilor au contribuit: deposedarea lor parţială
şi uneori totală de pămînt, claca ridicată, dublată de obligaţiile pentru prisoase,
sarcinile numeroase faţă de stat, judeţ şi comună, legarea lor de pămîntul şi satul
pe care locuiau etc. Adîncirea procesului de sărăcire a ţărănimii este oglindită, între
'• 7 Arh. ist. a Fii. Acad. Republicii Socialiste România. Cluj, U. et C. Fascie.
3/nr. 3, p. 163-169.
" 8 Arh. ist. a Fii. Acad. Republicii Socialiste România, Cluj. Arh. din Satulung
a fam. Teleki. Fascie. 50/11, p. 732-804.
" 9 Arh. ist. a Fii. Acad.
Republicii Socialiste România, Cluj. U. et C. Fascie.
I/nr. 11, p. 603-618.
50 Arh. ist. a Fil. Acad. Republicii Socialiste România, Cluj. U. et C. Fascie.
XIII/nr. 5, p. 219-221.
51 Şt. Meteş, Viaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, voi. II.
p. 279-281 (lucrare în manuscris).
52 Ibidem, vol. III, p. 8 (lucrare în manuscris).
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altele, şi de creşterea numărului ţăranilor rămaşi fără păIT'Jnt, care tind să se angajeze ca argaţi şi zileri la moşieri şi arendaşi sau ca lucrători salariaţi la oraşe. în
Transilvania, de pildă, după statistica lui A. Fenyes, din anul 1849, existau în preajma
revoluţiei 63.940 familii cu sesii şi 137.421 familii de jeleri. Dintre acestea din urmă,
108.921 n-aveau pămînt de loc, iar restul de 28.500 n-aveau nici măcar casă, trăind
pe sesiile iobagilor mai înstăriţi 53 • Sărăcirea ţărănimii reiese şi din următoarea constatare făcută de N. Şuţu în 1849, cu privire la Moldova: ,,Dacă comparăm cifra
totală a consumaţiei cu numărul total al populaţiei ţării, rezultă că din 1.462.105
locuitori (cît are Moldova la această dată, n.n.), nu există decît 120.409 sau 1/12 de
locuitori care se hrănesc cu pîine şi 42.664 sau 1/34 care se hrănesc cu carne. Rezultă
deci că 11/12 sau 1.341.696 persoane se hrănesc cu făină de porumb" 5".
Aşadar, dacă

noua economie

ajută

la

îmbogăţirea moşierilor, arendaşilor

şi comercianţilor, în schimb se reduce mereu puterea economică a ţără
nimii. Aceasta înseamnă că diferenţierea economică dintre clase se adîn-

ceşte

pe măsură ce ne apropiem de anul 1848. Adîncirea diferenţierii economice aduce după sine ascuţirea contradicţiilor antagoniste dintre ţăranii
dependenţi pe de o parte, şi moşieri şi arendaşi pe de altă parte. Aceste
contradicţii se concretizează în numeroase mişcări ţărăneşti care frămîntă
cele trei ţări româneşti în toată perioada dintre 1829-1848''5 •
Numeroasele mişcări ţărăneşti din preajma- anului 1848 dovedesc că spiritul revoluţionar se dezvoltă la sate pe măsură ce obligaţiile feudale devin
tot mai apăsătoare. Ţărănimea este oricînd gata să se ridice la luptă pentru sfărîmarea jugului feudal. Pentru ţărănime, sfărîmarea jugului feudal
echivala cu eliberarea de orice sarcini feudale şi cu o împroprietărire cît
mai completă. Lucrul acesta reiese din propunerea reprezentantului clă
caşilor, preotul Neagu, în cadrul Comisiei Proprietăţii, formată în 1848 în
Ţara Românească. Potrivit acestei propuneri, ţăranii cereau să fie împroprietăriţi, fiecare în parte, cu 8 pogoane la munte, cu 11 pogoane la podgorie, cu 14 pogoane la şes şi cu 16 pogoane la baltă 5 G. Mişcările ţărăneşti
fiind însă difuze şi dezorganizate, se simţea nevoia unei forţe conducă
toare, capabilă să le unească într-un singur şuvoi revoluţionar şi să le
îndrepte spre dărîmarea temeliilor lumii feudale. în această privinţă,
Engels spune: ,, ... Populaţia rurală nu poate porni niciodată o mişcare
independentă încununată de succes, din cauză că este împră'?tiată pe o
mare întindere şi pentru că este greu ca o parte cît de cît însemnată a ei
53

Şt.

Imreh, op. cit., p. 47.
N. Şuţu, op. cit., p. 216.
Pentru mişcările ţărăneşti dintre 1829-1848 vezi: Zoltan Toth, Mişcările ţără
neşti din Munţii Apuseni pînă la 1848, Buc., 1955 (ultimul capitol); Din istoria
Transilvaniei, ediţia III, vol. I (ultimul capitol); G. Bariţiu, op. cit., vol. I (ultimul
capitol); L. Tilkovszki, Mişcările ţărăneşti din Ardeal în 1831 şi legăturile lor cu
,,răscoala holerei din Slovacia de est" în Studii, 1955, nr. 2, p. 73-90; A. Oţetea,
Ţăranii sub regimul Regulamentului Organic, în Studii şi articole de istorie, Bucureşti, 1955, p. 136-150; V. Popovici, Cauzele mişcărilor ţărăneşti din Moldova oglindite în rapoartele din anii 1831, 1832, 1833, în SCŞlaşi, 1!)54, nr. 3-4, p. 439-487;
M
55

Georgescu-Buzău, Spiritul revoluţionar dinainte de 1848 în Ţara Românească şi
Moldova în Viaţa Românească, 1948, nr. 7, p. 183-205; I. C. Filitti, op. cit. şi
R. Rosetti, op. cit., etc.
56 D. C. Sturdza-Scheeanu, op. cit., p. 510.
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să ajungă la o înţelegere. Ţărănimea are nevoie de impulsul populaţiei de
la oraşe. care este mai concentrată. mai luminată şi mai mobilă" 57 . în cazul celor trei ţări române. proletariatul fiind abia în germene, forţa conducătoare chemată să conducă lupta generală împotriva proprietăţii şi
dependenţei feudale era. în preajma anului 1848. burghezia. Burghezia era
chemată. deocamdată, de dezvoltarea istorică să urmeze, în virtutea forţei
ei economice, la puterea politică.
Progresul economic din prima jumătate a sec. XIX ajută la dezvoltarea
relativ rapidă a burgheziei în ascensiune. La formarea şi închegarea noii
clase contribuie elemente diverse şi eterogene. Contribuie elementele ne·gustoreşti şi cămătarii. arendaşi şi ţărani liberi îmbogăţiţi prin comerţ.
elemente provenite din mica nobilime şi boiernaşi. într-o măsură mai
redusă din nobilimea şi boierimea mijlocie. proprietarii întreprinderilor
manufacturiere şi meşteşugăreşti. intelectualii şi elemente burgheze stră
ine aşezate în ţară.
In funcţie de atitudinea pe care o iau reprezentanţii diferitelor categorii
burgheze faţă de marile probleme din preajma anului 1848 şi în primul
rînd faţă de problema trecerii de la modul de producţie feudal la modul
de producţie capitalist. în sinul noii clase în ascensiune se conturează
două grupări mai importante: una moderată sau liberală, şi alta radicali1,
democrat-revoluţionară.

Gruparea moderată cuprinde de regulă reprezentanţi ai burgheziei comerciale. care făcea negoţ cu cereale. ai cămătarilor, ai arendaşilor şi ai
micilor nobili sau boieri deveniţi fie arendaşi sau administratori de domenii. fie mînuitori de capital comercial sau cămătăresc.
în prima jumătate a secolului XIX. burghezia comercială s-a întărit
considerabil. atît numeric cit şi economic. Datele privind dezvoltarea comerţului dovedesc cu prisosinţă acest lucru. In preajma anului 1848, burghezia comercială. legată de negoţul cu cereale. reprezenta pătura cea mai
numeroasă şi cea mai dezvoltată economiceşte atît în cadrul grupării moderate cit şi în cadrul burgheziei în ansamblul ei. Fiind cea mai puternică
din punct de vedere economic, burghezia comercială va avea rolul conducător în cadrul păturii moderate.
Dar capitalul comercial ce activează în această perioadă în cele 3 ţări
române aparţine unor forme precapitaliste. Caracterizînd capitalul comercial, Marx spune ..... comerţul exercită pretutindeni o acţiune mai mult
sau mai puţin dizolvantă asupra organizărilor producţiei pe care le găseşte
şi care sub diferitele lor forme sînt orientate cu deosebire înspre valoarea
de întrebuinţare. în ce măsură însă determină el dizolvarea vechiului mod
de producţie, aceasta depinde în primul rînd de soliditatea acestuia, şi de
structura lui internă. Iar încotro merge procesul acesta de dizolvare, adică
ce mod de producţie nou ia locul celui vechi nu depinde de comerţ, ci de
7
& Fr. Engels, Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania, în Marx-Engels, Opere,
vol. 8, Bucureşti, 1960, p. 13.
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caracterul însuşi al producţiei" 58 . Aşadar, în cazul celor trei ţări române,
capitalul comercial din preajma anului 1848 exercită asupra modului de
producţie feudal un rol dizolvant, subminîndu-1 şi contribuind la destră
marea lui. Insă capitalul comercial îndeplineşte această acţiune dizolvantă
nu pentru a-şi crea un mod propriu de producţie. Marx arată că noul mod
de producţie ce urmează să ia locul celui învechit nu depinde de comerţ.
Capitalul comercial are în general numai rolul de a mijloci mişcarea măr
furilor şi nu de a organiza producţia lor. Neluptînd pentru un mod propriu
de producţie, capitalul comercial a convieţuit vreme îndelungată cu modul
de producţie feudal din cele trei ţări române, cu toate că a săpat mereu
la temeliile acestuia. Convieţuirea a durat mai mult de un secol şi se
explică prin soliditatea modului de producţie feudal şi prin structura lui
internă.

Un rol asemănător joacă şi capitalul cămătăresc. Despre el Marx afirmă:
„Capitalul purtător de dobîndă, sau, cum îl putem denumi după forma lui
veche, capitalul cămătăresc aparţine împreună cu fratele său gemen, capitalul comercial, formelor antediluviene ale capitalului, care preced cu mult
modul de producţie capitalist" 59 • Aparţinînd unor forme precapitaliste,
capitalul cămătăresc nu tinde nici el să-şi c:r"eeze un mod propriu de producţie. Reprezentanţii capitalului cămătăresc sînt chiar duşmani ai investiţiilor de tip capitalist. Camăta arată Marx ,,nu schimbă modul de
producţie, ci se încleştează pe acesta ca un parazit şi-l aduce într-o
stare jalnică. Ea îl suge, îl istoveşte şi sileşte reproducţia să continue în
condiţiuni din ce în ce mai mizerabile" 60 . Capitalul comercial parazitează
şi el pe modul de producţie feudal, descompune şi tulbură formele de producţie, dar nu modifică relaţiile de producţie existente. Acţiunea distructivă a cămătăriei este uşurată de lipsa unui credit organizat în cadre legale.
Numeroasele arendări de pămînturi, vînzări de case şi de moşii, împrumuturile de bani din prima jumătate a sec. XIX dovedesc frecvenţa cămă
tăriei în cele trei ţări române în preajma anului 1848.
Coexistenţa îndelungată nu exclude apariţia unor contradicţii între capitalul comercial şi cămătăresc pe de o parte şi modul de producţie feudal
pe de altă parte. Regimul feudal învechit, cu întreaga lui suprastructură,
constituia, în preajma revoluţiei, o piedică în lărgirea cadrului economic
în care activau mînuitorii capitalului comercial şi cămătăresc. îndeosebi
reprezentanţii capitalului comercial erau interesaţi în instaurarea unui regim care să pună capăt vexaţiunilor la care erau supuse păturile orăşe
neşti, jafului pe care-l practicau boierii şi nobilii aflaţi în fruntea aparatului de stat, prin sistemul impozitelor. Burghezia comercială se lovea în
dezvoltarea ei de privilegiile feudale privitoare la înfiinţarea tîrgurilor şi
la vînzarea produselor cu prioritate, de privilegiile fiscale ale boierilor şi
nobililor, inclusiv de privilegiul care-i scutea de plata „patentei" atunci
58
5n

60

Karl Marx, Capitalul, vol. III, partea I-a, 1953, p. 325.
K. Marx, Capitalul, vol. III, partea II-a, Bucuresti, 1955, p. 567.
Ibidem, p. 570.
,
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cînd înfiinţau întreprinderi comerciale sau industriale pe moşiile lor. Burghezia comercială era nemulţumită şi de refuzul feudalilor de a-i acorda
drepturi politice mai largi cu ajutorul cărora să-şi poată apăra mai bine
interesele economice. Arendaşii ce tindeau spre o agricultură de tip capitalist erau şi ei nemulţumiţi de menţinerea relaţiilor feudale, de termenele
scurte de arendare a moşiilor. care-i împiedecau să investească bani pentru a introduce maşini şi muncă salariată.
Burghezia moderată avea deci serioase motive de nemulţumire. care o
determinau să dorească modificarea regimului feudal existent. Datorită
însă specificului capitalului comercial şi cămătăresc. reprezentanţii acestei
burghezii nu luptă în mod hotărît pentru înlăturarea privilegiilor, pentru
sfărîmarea relaţiilor de producţie feudale pe cale revoluţionară. Reprezentanţii burgheziei moderate luptă pentru modificarea regimului existent
numai pe calea moderată a reformelor. Ţinînd cont de aceste considerente
este uşor de explicat de ce reprezentanţii acestei burghezii găsesc un limbaj comun cu cei ai moşierimii liberale. De altfel, în cele trei ţări române
este greu să faci o distincţie netă între revendicările moşierimii liberale
şi cele ale burgheziei comerciale. Referindu-se la situaţia din Germania
din preajma anului 1848 Engels scrie: ,.Burghezia, conştientă de forţa ei,
era hotărîtă să nu mai rabde cătuşele prin care un despotism feudal şi
birocratic stînjenea afacerile ei comerciale, activitatea ei industrială, acţiu
nile ei comune ca clasă. o parte a nobilimii de la ţară se transformase în
aşa măsură în producătoare de mărfuri pentru piaţă încît ajunsese să aibă
aceleaşi interese ca şi burghezia, făcînd cauză comună cu ea" 61 . Referirile
lui Engels la Germania se potrivesc şi celor trei ţări române din ajunul
mişcărilor revoluţionare de la 1848.
Analiza programelor organizaţiilor secrete ale lui Ioan Cîmpineanu din
1838 şi Leonte Radu din 1839 dovedesc că şi la noi are loc împletirea intereselor moşierimii liberale cu cele ale burgheziei moderate. Revendicări ca·
libertatea tiparului, eliberarea ţiganilor domneşti şi mănăstireşti, monedă
naţională şi bancă naţională, construirea de drumuri şi şosele, construirea
de fabrici, deschiderea de mine, tarife vamale protecţioniste pentru a nu
se scoate banii din ţară etc. 62 , erau menite să satisfacă nu numai interesele
moşierimii liberale, ci şi pe cele ale burgheziei moderate. Construirea şo
selelor, de pildă, urma să uşureze circulaţia mărfurilor. Banca Naţională
şi moneda naţională urmau să ajute comercianţilor, arendaşilor şi moşie
rilor de a se sustrage de sub influenţa cămătarilor şi zarafilor. Un credit
organizat în cadre legale urma să pună la dispoziţia moşierilor, arendaşilor
şi proprietarilor de întreprinderi comerciale credite pe termen lung şi cu
o dobîndă redusă. Faptul că programul Conjuraţiei Confederative pune
problema deschiderii minelor şi fabricilor demonstrează maturizarea capitalului comercial; demonstrează că acesta a ajuns la un stadiu cînd nu se
mai mulţumeşte cu simpla deservire a circulaţiei mărfurilor; demonstrează
61
62

Fr. Engels, op. cit., p. 28.
A. D. Xenopol, op. cit., p. 197-202, V. Popovici, op. cit.
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să fie investit în întreprinderi industriale mai sigure şi mai
de cîştig. In această privinţă, Marx spune: ,,In lumea antică,
acţiunea comerţului şi dezvoltarea capitalului comercial duceau întotdeauna la economia sclavagistă ... In lumea modernă, dimpotrivă, ele duc la

el tinde

aducătoare

producţia capitalistă'· 63 .
moşierimea liberală este dovedită
faţă de problema eliberării şi împroprietăririi ţăranilor dependenţi, problemă cheie în trecerea de la orînduirea feudală la cea burgheză. Programul lui Ion Cîmpineanu, de exemplu, prevedea eliberarea clăcaşilor, însă fără împroprietărirea lor. Trebuie
subliniat că la întocmirea acestui program a luat parte, alături de reprezentanţi ai moşierimii liberale, şi Ion Eliade Rădulescu, reprezentant tipic
al burgheziei comerciale din ţările române. Prosperînd mai ales de pe
urma negoţului cu cerealele produse de marile moşii, burghezia comercială susţine punctul de vedere al moşierimii liberale ca eliberarea să se

Apropierea burgheziei moderate de
mai ales de poziţiile lor asemănătoare

facă fără împroprietărire sau cu o împroprietărire minimă, care să nu asigure independenţa economică a ţăranului. Burghezia comercială susţine
acest punct de vedere deoarece se teme că ~)mproprietărire prea largă ar
putea duce la diminuarea sau chiar la sfărîmarea marilor moşii şi deci la
scăderea producţiei de cereale pentru piaţă, prin urmare la reducerea posibilităţilor ei de cîştig.
Arendaşii îşi trăgeau şi ei veniturile din exploatarea marilor moşii. Menţinerea sistemului arendării nu era posibilă decît dacă se păstrau marile
moşii şi după desfiinţarea relaţiilor feudale. Iată de ce susţin şi ei punctul
de vedere al moşierimii liberale ca eliberarea ţăranului să se facă fără
împroprietărire sau în tot cazul cu o împroprietărire minimă.
Burghezia cămătărească nu este numai împotriva împroprietăririi, ci
într-o anumită măsură chiar şi împotriva eliberării ţăranului. Ea se temea
că eliberarea şi împroprietărirea săteanului ar fi putut să-i micşoreze garanţiile ipotecare pe care le deţinea asupra moşiilor feudale şi asupra loturilor ţărăneşti înglodate în datorii. Printr-o reformă agrară largă ea se
vedea ameninţată să-şi piardă clientela de masă, formată din moşieri şi
ţărani dependenţi, gata oricînd să-i accepte condiţiile înrobitoare pentru
a obţine un împrumut bănesc.
Aşadar, burghezia moderată, prin însuşi specificul său, se găsea în contradicţie cu regimul feudal, cu moşierimea conservatoare care profita de
pe urma acestui regim, dar avea o serie de interese ce o apropiau de moşierimea liberală îmburghezită sau pe cale de îmburghezire. Prosperînd
atît burghezia moderată cît şi moşierimea liberală de pe urma comerţului
cu cereale produse de marile moşii, avînd poziţii asemănătoare într-o serie
de probleme şi în special în problema agrară, o apropiere, o tendinţă spre
compromis, spre împărţirea puterii politice între ele era inevitabilă.
Această tendinţă se schiţează în programele reformiste din preajma anului
1848 şi va ieşi deosebit de clar în evidenţă în cadrul mişcărilor revolu63

K. Marx, Capitalul, vol. III, partea I-a, 1953, p. 325.
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ţionare de la 1848, din toate cele trei ţări române. Excepţie face într-o
oarecare măsură burghezia comercială din Transilvania. Aici numai burghezia comercială maghiară sprijinea fără rezerve moşierimea liberală în
acţiunea ei de reformare a regimului existent pe cale paşnică. Burghezia
comercială săsească fiind ea însăşi privilegiată. priveşte reformele cu rezerve. Ea le poate accepta numai în măsura în care nu-i slăbeau, ci-i întă
reau poziţiile privilegiate moştenite din evul mediu. în ceea ce priveşte
burghezia comercială românească, ea tinde ca prin reformarea sau prin
schimbarea regimului feudal să poată obţine alături de drepturi economice
şi drepturi naţionale, politice. In preajma anului 1848 reprezentantul cel
mai de seamă al burgheziei comerciale româneşti din Transilvania poate
fi socotit Gh. Bariţiu. Desfăşurîndu-şi activitatea în mijlocul negustorilor
români din Braşov. în activitatea lui publicistică el caută să le apere pe
toate căile interesele. în ajunul izbucnirii mişcărilor revoluţionare din
1848, dintre burgheziile celor trei ţări române, aceea care reuşeşte să se
organizeze mai bine din punct de vedere politic este burghezia comercială
din Ţara Românească, al cărui conducător poate fi socotit Ion Eliade Rădu
lescu.
Îndeosebi în Ţara Românească şi Moldova iese mai clar în evidenţă deosebirea dintre burghezia moderată şi cea radicală în problemele fundamentale ce se puneau spre rezolvare în faţa societăţii româneşti. Burghezia radicală. democrat-revoluţionară. cuprinde, în general, reprezentanţi ai
proprietarilor de manufacturi. deci ai burgheziei industriale în germene,
ai acelei părţi a burgheziei comerciale care făcea negoţ cu produse manufacturiere şi meşteşugăreşti şi ai intelectualităţii.
În lucrarea sa „Luptele de clasă în Franţa·', Marx arată că „Abia dominaţia burgheziei industriale smulge rădăcinile materiale ale societăţii feudale .. :·6". într-adevăr în condiţiile destrămării feudalismului numai generalizarea capitalului industrial ca sistem economic duce la lupta pentru
crearea unui mod propriu de producţie. Numai el îşi subordonează capitalul comercial şi cămătăresc. Numai interesele burgheziei industriale vin
în contradicţie ireductibilă cu regimul feudal. Numai interesele acestei
burghezii cer şi impun desfiinţarea radicală a relaţiilor feudale, eliberarea
şi împroprietărirea ţăranilor dependenţi.

Dar în cele trei ţări române o burghezie industrială aproape că nu exista
în ajunul revoluţiei de la 1848. Aceea care exista, era legată de stadiul
manufacturier al capitalismului şi nu de producţia de fabrică bazată pe
maşini. Apoi, chiar şi manufacturile care existau, erau puţine. Puterea ei
economică era deci slabă, în tot cazul mult mai slabă decît a burgheziei
comerciale. Mai mult chiar, depindea din punct de vedere economic de
burghezia comercială şi cămătărească. Aceasta îi punea la dispoziţie creditele necesare investiţiilor datorită lipsei unui credit organizat de stat în
cadrele legale. în plus mulţi dintre proprietarii de manufacturi sînt în ace-

,v.

K. Marx, Luptele de clasă în Franţa, 1848-1850, în Marx-Engels, Opere, vol. VII,
1960, p. 20.

Bucureşti,
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laşi

timp şi moşieri. Aşa se explică, de ce în cadrul revoluţiei de la 1848
din Transilvania ajunge la conducere moşierimea liberală, burghezia jucind un rol de aliat, de secondant şi nu de hegemon; precum şi de
ce în Moldova, cu ocazia mişcării din martie 1848, situaţia este asemănă
toare, de ce în Ţara Românească radicalii ajung în minoritate în prima
formă a guvernului provizoriu, iar în cea de-a doua formă a guvernului
provizoriu sînt împinşi pe planul al doilea, la rolul de simpli secretari cu
vot consultativ şi nu deliberativ, în această situaţie rămînînd pînă la sfîrşitul revoluţiei.
Cu toată insuficienta

ei dezvoltare, cu toate că se găsea abia în faşă şi
numai în stadiul manufacturier, burghezia industrială din preajma anului
1848 era totuşi cea mai interesată în rezolvarea cît mai hotărîtă a problemei agrare, în instaurarea cît mai deplină a regimului burghez. între altele,
această burghezie incipientă neputîndu-şi pune problema desfacerii mărfu
rilor ei în afara ţării, era interesată în sporirea numărului cumpărătorilor
în interior. în realizarea acestui lucru ea era împiedecată de relaţiile feudale. Această burghezie nu putea fi în niciun caz mulţumită numai cu cele
cîteva mii sau zeci de mii de oameni liberi,-care în majoritatea lor cumpărau produsele industriale aduse din centrul şi apusul Europei, mai bune
şi mai ieftine. Pentru a putea prospera, ea avea nevoie ca şi ţăranii dependenţi, sau cel puţin o parte din ei să devină cumpărători ai produselor ei
manufacturiere. La această situaţie ţăranii dependenţi nu puteau ajunge
decît prin eliberare şi împroprietărire.
Pe de altă parte dezvoltarea ei ulterioară nu se putea concepe fără braţe
de muncă libere şi în mare număr. Această condiţie, absolut necesară progresului industriei, nu se putea realiza iarăşi decît prin degrevarea ţăra
nilor de sarcini feudale şi prin transformarea lor în oameni juridiceşte
liberi.
În ceea ce priveşte intelectualitatea, ea se întăreşte şi creşte numeric
pe măsură ce sporesc nevoile comerţului şi ale administraţiei de stat, pe
măsură ce se dezvoltă şcolile, construirea de drumuri şi poduri, spitalele,
serviciile sanitare, aparatul judecătoresc, cel militar etc. Intelectualitatea
era formată din funcţionari, ofiţeri, scriitori, ziarişti, artişti, profesori, avocaţi, studenţi, clerici şi provenea de regulă din rîndurile burgheziei, micii
burghezii, micilor nobili şi boiernaşi, ţăranilor liberi şi chiar din rîndurile
ţăranilor dependenţi. Cu toată pregătirea ei superioară faţă de nobilime
şi boierime, era ţinută în situaţii inferioare, dispreţuite. în ascensiunea ei
se lovea de piedicile puse în cale de ierarhia feudală. Ea îşi dădea seama
de nedreptatea ce i se făcea în cadrul regimului feudal. în care prima apartenenţa la diferite trepte nobiliare sau boiereşti şi nu capacitatea. De aceea
ea se va situa în primele rînduri în lupta pentru instaurarea unui regim
burghez, în care spera să ocupe funcţii de stat, potrivit capacităţii şi deci
să-şi îmbunătăţească condiţiile de trai. Iată de ce intelectualii înaintaţi din
preajma anului 1848 sînt receptivi nu numai la ideea eliberării unui popor
în raport cu alt popor, ci şi la ideea eliberării unui om în raport cu alt
om. Din rîndurile ei se vor recruta cei mai însemnaţi conducători ai gru-
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parn radicale ca Eftimie Murgu, A. Iancu, Al. Papiu-Ilarian în Transilvania. V. Mălinescu în Moldova, N. Bălcescu în Ţara Românească şi alţii.
Interesele grupării radicale cer, aşadar, trecerea de la vechiul la noul
regim, nu pe calea paşnică a reformelor, ci pe calea răsturnării revoluţionare. Programele întocmite de reprezentanţii acestei burghezii nu mai
sînt reformiste, ci revoluţionare. Dovadă în acest sens sînt: programul
societăţii secrete conduse de Adolf David în Transilvania. descoperită în
1834, al societăţii secrete Frăţia, întemeiată în 1843 de N. Bălcescu, I. Ghica
şi Cristian Tel1 în Ţara Românească şi într-o măsură mai redusă al conspiraţiei din 1840G:;_ Indeosebi programul primelor două prevede trecerea la
regimul burghez prin desfiinţarea privilegiilor, prin eliberarea şi împroprietărirea clăcaşilor. problemă cheie în realizarea unei revoluţii burgheze.
Se poate afirma deci că interesele grupării radicale, democrat-revoluţionare. coincideau pînă la un anumit punct cu cele ale maselor populare,
fără să se confunde. Dovadă în acest sens este activitatea publicistică şi
revoluţionară a lui N. Bălcescu, care a fost nu numai un apărător fervent
al poporului. nu numai un reprezentant al intelectualităţii înaintate, ci şi
un ideolog care şi-a pus condeiul în serviciul dezvoltării industriei şi a
unei agriculturi raţionale. De pildă. în studiul său „Reforma socială la
români•• Bălcescu caută să demonstreze că trecerea la agricultura capitalistă poate ajuta producţia industrială, atît prin eliberarea unui număr
însemnat de braţe de muncă. cit şi prin sporirea cantităţii de materii prime
puse la dispoziţia industriei. De asemenea. că dezvoltarea agriculturii raţionale lărgeşte posibilităţile de desfacere atît pentru agricultură prin
creşterea consumului produselor acesteia ca urmare a dezvoltării industriei, cit şi pentru industrie prin sporirea posibilităţii agricultorilor de a
achiziţiona produse industriale. în această direcţie Bălcescu spune: ,,Atunci
braţele de prisos de care industria agricolă nu mai are trebuinţă, se apucă
de industria manufacturială. care dă asemenea o mare cantitate de producte şi care, prin producţia şi consumaţia sa ajută agricultura ... "G6 •
Fireşte, Bălcescu leagă ideile lui privind dezvoltarea agriculturii capitaliste şi a industriei de eliberarea şi împroprietărirea ţărănimii, le pune în
serviciul acestei eliberări.
In Transilvania reprezentanţi ai burgheziei luptă de asemenea pentru
trecerea la o agricultură capitalistă arătînd necesitatea înlăturării sarcinilor feudale, pentru asigurarea unor condiţii favorabile dezvoltării industriei, precum şi pentru acordarea de drepturi politice burgheziei, necesare
apărării intereselor ei economice. De exemplu, un purtător de cuvînt al
Gj Pentru programele acestor societăţi secrete vezi: Din istoria Transilvaniei, ediţia III-a (ultimul capitol); N. Bălcescu, Opere, Bucureşti, 1952, p. 37-58; I. C. Filitti,
Tulburări revoluţionare în Ţara Românească între 1840-1843, Buc., 1912; G. Zane,
Mişcarea revoluţionară de la 1840 din Ţara Românească, în Studii şi materiale de

istorie modernă, vol. III, 1963, p. 185-313; G. Ungureanu, Frămîntări social-politice
premergătoare mişcării revoluţionare din 1848 în Moldova, în Studii, 1958, nr. 3,
p. 51-76.
66 N. Bălcescu, op. cit., p. 107.
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acestei burghezii cere, în 1842, într-un număr al ziarului Erdelyi Hirad6,
,.eliberarea generală a industriei", înlăturarea barierelor şi a cătuşelor de
breaslă, ,,în parte lărgirea, în parte desfiinţarea completă" a îngrădirilor
dreptului de proprietate. deci proprietate burgheză. ,,Eliberarea pe cale
dreaptă, a muncii forţate", deci desfiinţarea clăcii şi formarea pieţii de
muncă liberă. ln sfîrşit „extinderea neîntîrziată a drepturilor civile", deci
egalitatea de drepturi burgheză 67 .
Deosebirea esenţială dintre burghezia moderată şi cea radicală constă
- după cum s-a arătat - în poziţia diferită pe care o iau faţă de problema agrară şi faţă de aceea a căilor de trecere de la orînduirea feudală
la ~ea burgheză. Această deosebire abia schiţată în preajma anului 1848
va ieşi deosebit de clar în evidenţă în cadrul mişcărilor revoluţionare din
acest an.
Această deosebire nu exclude însă existenţa a o serie de probleme faţă
de care cele două grupări ale burgheziei au o poziţie comună. Burghezia
în ascensiune, fie că aparţine grupării moderate, fie celei radicale, este
la fel de interesată în rezolvarea problemei naţionale, în lărgirea pieţii
interne, în obţinerea unor drepturi politice ·care să-i garanteze interesele
economice. lntreaga burghezie este interesată în obţinerea unor revendicări ca libertatea cuvîntului şi a presei, siguranţa persoanei şi a averii,
responsabilitatea ministerială şi a funcţionarilor, adunare reprezentativă,
impozabilitatea tuturor locuitorilor, învăţămînt egal pentru toţi cetăţenii,
libertatea comerţului şi a industriei etc., deoarece cu ajutorul lor urmă
reşte să pună de acord puterea politică cu forţa ei economică.
Pentru a-şi justifica pretenţiile la puterea politică, burghezia cheamă
în serviciul ei ideile democratice privind eliberarea socială şi naţională.
Şcoala în limba naţională, presa, literatura, ştiinţele filologice şi istorice,
teatrul, artele plastice, sînt principalele mijloace prin care burghezia răs
pîndeşte aceste idei. îndeosebi şcoala care se răspîndeşte chiar şi la sate
în Transilvania şi Ţara Românească - e adevărat, în proporţii reduse ajută la răspîndirea acestor idei pe scară mai largă în mediul urban şi
într-o proporţie redusă în mediul rural.
Ideile de eliberare socială şi naţională se dezvoltă împreună, merg mînă
în rnînă. Trebuie subliniat însă că pe cînd ideea eliberării naţionale - că
reia i se suprapune acum aceea a unităţii naţionale - este îmbrăţişată de
toate clasele şi păturile sociale, inclusiv de boierime şi nobilime, cea de
-eliberare socială nu mai poate fi primită fără rezerve. într-adevăr la lupta
pentru libertatea naţională puteau fi antrenate deopotrivă toate clasele
sociale, chiar dacă burghezia era cea mai interesată în lărgirea pieţii interne şi în cîştigarea independenţei naţionale. (Independenţa naţională
-constituia o condiţie indispensabilă pentru orice industrie începătoare în
vederea instaurării unei politici vamale protecţioniste). Nevizînd direct
interese de clasă, ideea eliberării naţionale apare mai repede - încă la
67

Erdelyi Hirad6, 1842, I, nr. 34.
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sfîrşitul

sec. XVIII - şi se dezvoltă pe scară mult mai largă în comparaţie
cu ideea de eliberare socială.
Ideea eliberării şi împroprietăririi clăcaşilor şi iobagilor nu o puteau
primi fără rezerve decît clasele opuse boierimii şi nobilimii privilegiate.
Boierimea şi nobilimea şi într-o măsură oarecare chiar burghezia moderată nu puteau primi această idee decît cu serioase rezerve şi numai în
măsura în care evoluţia economico-socială le-o impunea. Este explicabil
deci. pentru ce ideea de libertate şi egalitate socială, de vot universal.
progresează mai lent, intră mai greu în accepţiunea generală.
în Transilvania este primită cu rezerve chiar şi ideea eliberării şi unităţii
naţionale. Pentru burghezia română, socotită doar tolerată şi deci aflîndu-se complet dezarmată în lupta pentru o piaţă „proprie';, era foarte avantajoasă ideea eliberării de sub jugul nobililor maghiari şi al statului feudal
habsburgic. după cum era deosebit de avantajoasă şi ideea unirii ei cu burghezia din Moldova şi Ţara Românească într-un mare stat naţional .,propriu•·. în schimb, pentru burgheziile minorităţilor naţionale această tendinţă
de eliberare şi de unire a tuturor românilor nu era privită cu simpatie.
Mişcarea pentru transformarea burgheză a ţării aducea însă în Transilvania complicaţii insolubile. Deschidea probleme extrem de dificile.
Noile idei, dacă veneau cu mari avantaje, cu descătuşarea socială, cu libertatea popoarelor. veneau şi cu enorme dezavantaje. Descătuşarea socială,
eliberarea şi împroprietărirea iobagilor. ameninţa cu prăbuşirea stăpînirii
politice a nobilimii. în marea ei majoritate maghiară sau maghiarizată.
Libertatea popoarelor ameninţa cu dezmembrarea Ungariei istorice, pe
care nobilii liberali sperau s-o refacă aşa cum fusese ea înainte de 1526.
Liberalismul nobiliar maghiar urma să lupte deci în aceste împrejurări
pe două fronturi. în sus. pentru libertatea şi independenţa poporului şi
a statului maghiar în raport cu Austria. în jos. pentru păstrarea acestui
stat şi a caracterului său naţional maghiar. ameninţat de propriii săi supuşi,
ce luptau pentru eliberarea şi independenţa naţională în virtutea aceloraşi idei revoluţionare. Problema insolubilă era deci de a păstra caracterul
naţional al statului maghiar şi în noile condiţii ale democraţiei burgheze.
Pînă cînd nobilimea .,constituise poporul'', nimeni nu se gîndise să conteste caracterul maghiar al Ungariei, deoarece ea era în covîrşitoarea ei
majoritate maghiară sau devenise maghiară. Altul era raportul coborînd
în jos înspre masele populare. în preajma anului 1848. provinciile fostului regat feudal maghiar, inclusiv Transilvania, aveau aproape 14 milioane locuitori. Dintre aceştia numai 5.250.000 erau maghiari. Restul de
peste 8.500.000 erau croaţi, sîrbi, slovaci, ruteni, români şi germani68 •
nA Pentru populaţia provinciilor fostului regat feudal maghiar vezi: Fenyes Elek,
Magyarorsz<ig Statisztik<ija (Statistica Ungariei), voi. I, Pesta, 1842, p. 29-34; Fenyes
Elek, Magyarorsz<ig leir<isa (Descrierea Ungariei), voi. I, Pesta, 1847, p. 19 si 25;.
L. Kovâry, op. cit., voi. I, p. 150-155; I. Sollner, Statistik des Grossfilrstentums
Siebenbilrgen, p. 297 şi următoarele; E. A. Bielz, Handbuch der Landeskunde
Siebenbilrgens. Eine physikalisch-topographische Beschreibung dieses Landes, Sibiu.
1857, p. 143.
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ar fi luptat pentru instaurarea unei libertăţi şi
introducerea votului universal de exemplu, ea ar
fi riscat realizarea nu a unui stat naţional, ci a unui stat multinaţional.
Intr-adevăr, egalitatea deplină, votul universal, ar fi permis nemaghiarilor să-şi trimită în parlamentul de la Pesta mai mulţi deputaţi decît maghiarii. S-ar fi riscat deci ca nemaghiarii să domine viaţa politică a viitoa„
rei Ungarii burgheze, sau pur şi simplu, ar fi riscat ca această Ungarie
să se dezmembreze, dacă toate naţionalităţile ar fi cerut despărţirea de ea,
aşa cum vor cere de pildă sîrbii şi croaţii, în virtutea ideii de eliberare şi
independenţă naţională, în virtutea dreptului la autodeterminare.
Luptînd pentru adoptarea instituţiilor burgheze, nobilimea liberală trebuia să găsească neapărat soluţia pentru salvarea integrităţii şi a caracterului maghiar al statului. Potrivit soluţiei găsite şi îmbrăţişate de nobilii
liberali din Ungaria în frunte cu Kossuth, dar şi de cei transilvăneni în
frunte cu N. Wesselenyi, D. Kemeny, I. Bethlen, statul nou maghiar trebuia să fie un stat naţional burghez întemeiat pe puterea nobilimii. Celelalte popoare trebuiau să fie doar .,naţionalităţi .. , cetăţeni maghiari de altă
limbă, care fac parte ca atare din naţiunea maghiară.
Concepţia aceasta, după care în viitoarea Ungarie burgheză urma să
existe o singură naţiune, naţiunea maghiară, includea tendinţele de maghiarizare faţă de diferitele popoare nemaghiare. Propovăduind această
concepţie, nobilimea liberală avea o atitudine jignitoare, de dispreţ, faţă
de popoarele slave şi faţă de poporul român. Ea imprima naţionalismului
maghiar un caracter aristocratic, căutînd să convingă pe maghiarii de rînd
că ungurii ar fi o rasă superioară, menită să conducă şi să exploateze
celelalte popoare, care nu aveau, în general, nobilime.
In aceste condiţii, burghezia română din Transilvania istorică trebuia să
înfrunte, împreună cu cea săsească, tendinţele de maghiarizare ale nobilimii. în preajma anului 1848, burghezia română trebuia să ducă lupta şi
împotriva asupririi patriciatului săsesc pe aşa-zisul teritoriu crăiesc.
Tendinţele de maghiarizare şi agravarea contradicţiilor naţionale în ajunul revoluţiei, ca urmare a întăririi naţionalismului diferitelor burghezii
în ascensiune, vor avea urmări deosebit de grave asupra evenimentelor
din anul 1848. Vor provoca divizarea şi apoi contrapunerea forţelor antifeudale ale burgheziilor diverselor naţiuni.
Divizarea forţelor antifeudale şi în primul rînd insuficenta dezvoltare
a burgheziilor din cele trei ţări române, vor permite reacţiunii interne şi
internaţionale să înăbuşe mişcările revoluţionare de la 1848, deşi la ele
vor participa activ şi masele populare, mai ales în Ţara Românească şi îndeosebi în Transilvania.
Analiza premizelor sociale ale mişcărilor revoluţionare de la 1848 de pe
teritoriul ţării noastre, completată cu analiza premizelor economice, politice şi ideologice, arată cît de falsă a fost poziţia istoriografiei burgheze
de la sfîrşitul sec. XIX şi din primele decenii ale sec. XX, care susţinea că
aceste mişcări ar fi constituit fenomene detaşate de nevoile locale, acţiuni
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importate din apus de către nişte tineri cuceriţi de ideile de acolo, pe care
ei voiau să le aplice cu orice preţ într-un mediu nepregătit pentru a le
primi. Chiar şi numai analiza sumară a premizelor sociale demonstrează
că mişcările revoluţionare de la 1848 apar ca o concluzie logică a procesului de dezvoltare economică, socială şi politică din prima jumătate a
sec. XIX, ca o necesitate obiectivă impusă de această dezvoltare.
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CONTRIBUTIONS AU PROBLEME DES PREMISSES SOCIALES
DES MOUVEMENTS REVOLUTIONNAIRES DE 1848
SUR LE TERRITOIRE DE NOTRE PA YS
(Resume)
Les premisses sociales de l'annee revolutionnaire 1848 peuvent etre considerees
une consequence directe du developpement des elements de !'economie capitaliste au
centre meme du regime feodal sur le territoire de notre pays, dans la premiere moitie
du XJXe siecle. En verite, le developpement des relations capitalistes des cette periode
ne pouvait ne pas avoir de repercussions importantes sur le plan social. Les effets
de !'economie marchandise-argent se manifestent comme disolvants des deux classes
fondamentales qui caracterisent le regime feodal: c'est-a-dire Ies boyards et Ies nobles
d'une cote, la paysannerie dependante de l'autre cote.
La classe des boyards et des nobles entre en decomposition soit a la suite de la
penetration dans ce milieu social des elements bourgeois representant Ies enrichis
dont le capital provient de la circulation intensifiee des marchandises, de l'affermage
et des prets a usure, soit a cause de l'embourgeoisement d'une partie des anciens
boyards et nobles qui sont entraînes dans le commerce, dans l'affermage, dans Ies
prets a usure ou qui, de proprietaires fonciers deviennent proprietaires des entreprises industrielles (manufactures, mines aurifers, mines de fer, de charbon etc.).
Par consequent on pourait distinguer aux alentours de l'annee 1848 parmi Ies grands
proprietaires terriens deux couches: l'une conservatrice et l'autre liberale. La couche
conservatrice, representant d'habitude la grande aristocratie (nobles et boyards); qui
profite a la suite du regime feodal qu'elle domine, a une attitude reactionnaire
,·is-a-vis de tout renouvellement ou transformation. La couche liberale, representant
surtout la petite aristocratie (Ies nobles et Ies boyards moyens et petits), embourgeoisee
ou en train de la faire, disposee a admettre le regime capitaliste a condition d'y
garder le pouvoir economique et politique.
En ce qui concerne la paysannerie, sa situation empire a la suite de l'avidite
des maîtres feodaux, soif de terre et de travail suplementaire. La terre qu'elle laboure
lui etant diminuee, Ies obligations en nature, en argent et surtout en heures de
travail etant augmentees, la paysannerie sera toujours prete a la revolte. Il ne lui faut
qu'un organisateur capable de la mobiliser et de la conduire dans l'action de
destruction des relations feodales dont Ies bases se retrouvent dans Ies grandes
proprietes foncieres. Dans Ies conditions historiques de l'annee 1848 cet organisateur
ne pouvait etre que la bourgeoisie.
La bourgeoisie se fortifie parallelement aux progres enregistres par Ies elements
de !'economie capitaliste. Mais de meme que la classe feodale en pleine decomposition,
la bourgeoisie en ascension n'est pas unitaire. On y pourrait distinguer deux couches
principales: l'une moderee et l'autre radicale. La bourgeoisie moderee represente
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notamment Ies interets du capital commercial, usuraire et agraire, le dernier concretise dans l'affermage. La bourgeoisie radicale represente Ies interets de la
bourgeoisie industrielle a ses commencements, de la bourgeoisie commerciale etroitement liee au commerce des produits industriels et a l'intellectualite. La bourgeoisie commerciale, la plus puissante du point de vue economique lors des mouvements revolutionnaires de l'annee 1848 reussira a faire reculer au second plan les representants
de la bourgeoisie industrielle et de l'intellectualite dont le pouvoir economique etait
de beaucoup moins important. Mais la bourgeoisie moderee representant les couches.
sociales qui prosperaient a la suite de la commercialisation des produits agraires des
grands terrains et nullement interessee a l'etablissement d'un mode propre de
construction, ne militera pas pour la destruction des anciens relations de production.
Au contraire, elle se rapprochera des proprietaires fonciers de nuance liberale a l'aide
desquels elle conduira les mouvements revolutionnaires, realisant de cette fac;on un
compromis avec la classe dont elle devrait detruire le pouvoir economique et social.
En Transylvanie on va promouvoir meme a la tete de la revolution les nobles liberaux, la bourgeoisie moderee jouant le r6le de simple secondant. Par son specifique,
la bourgeoisie moderee adoptera donc la voie pacifique, moderee (moyenne) des
reformes qui fera que la revolution, dans les trois pays roumains, sera vaincue_

--
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DESPRE ACTIVITATEA AŞA-NUMITELOR „JUDECATORII
URBARIALE"

Judecătoriile urbariale au fost înfiinţate în urma prevederii patentelor
din 1853-54 1 în Transilvania cu scopul de a clarifica şi reglementa pe
calea proceselor problemele litigioase dintre moşieri şi ţărani legate de
raporturile dintre ei şi de problema proprietăţii funciare, nerezolvate în
mod satisfăcător de legea adusă de dietă în 1--848 privind desfiinţarea iobă
giei şi împroprietărirea ţărănimii. Activitatea acestor judecătorii, care a
durat decenii întregi, a cauzat multe suferinţe ţărănimii din Transilvania
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aducînd sentinţe favorabile
moşierilor în problema împroprietăririi, a prestaţiilor cu caracter feudal
al ţărănimii. Prin aceste procese, moşierii au reuşit să silească pe unii
foşti ţărani iobagi la îndeplinirea unor obligaţii feudale şi să răpească de
la ţărani părţi din pămînturile intrate în proprietatea lor în 1848.

*

Ca rezultat al luptei multisecu.lare a ţărănimii, în anul 1848 în Transilvania au fost desfiinţate robota şi zeciuiala împreună cu celelalte obligaţii
ale iobagilor faţă de proprietarii de moşii. Iobagii care aveau sesii au devenit proprietari liberi ai pămînturilor. 2
desfiinţarea iobăgiei în Transilvania, adusă de dietă în
ţărăneşti, s-a referit însă numai la o parte (circa ¼)
a ţărănimii, la iobagi. Celelalte categorii de ţărani, jelerii, jelerii contractualişti,
taxaliştii, curialiştii au rămas mai departe în dependenţa moşierilor. 3 Din punct de
vedere juridic, aceşti ţărani nu erau consideraţi iobagi şi astfel în 1848 nici nu
s-au adus măsuri pentru rezolvarea situaţiei lor, deşi situaţia lor nu se deosebea
mult de cea a iobagilor. Aceşti ţărani lucrau pe pămînturile moşierilor în baza unor
contracte şi erau obligaţi la robotă şi alte servicii la fel ca iobagiit,. O diferenţă

Legea IV, privitoare la

1848 sub presiunea maselor

L Patenta imperială din 2 martie 1853 pentru Banat, Ungaria, Croaţia şi Slavonia,
precum şi patenta din 21 iunie 1854 pentru Transilvania.
2
Magyar Torvenytar (Colecţia legilor maghiare). 1540-1848, Budapesta, 1900,

p. 674.
3 Ibidem.

,. Arhiva istorică a Filialei din Cluj a Academiei Republicii Socialiste România,
Fond. Arhiva Familiei Banffy, Pachet 15. 17, Fond Arhiva Familiei Josika, Pachet
24,25. Vezi şi Hetilap (Foaie săptămînală), 16 oct. 1852.
30 -

Acta Musei Napocensis
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juridică între aceşti ţărani şi iobagi era că iobagiţ plăteau bir statului, iar ţăranii
jeleri, contractualiştii etc. erau scutiţi de impozit. ln vederea rezolvării situaţiei lor
au apărut legi atît în perioada absolutismului cit şi în timpul dualismuluP, ceea
ce a făcut ca această parte a ţărănimii să fie nevoită, chiar şi după 1848, să lucreze
pe pămînturile moşierilor în condiţii asemănătoare foştilor iobagi. Pe lingă faptul
că nu s-a referit la problema ţăranilor jeleri, legea din 1848 suferea şi de alte lipsuri;
ea nu a indicat căile împroprietăririi. Dispoziţii concrete, acte normative, măsuri de
reglementare a legii nu au apărut, deşi din lipsa unei evidenţe, a unor conscripţii
legale, în multe locuri nu se ştia precis care pămînt e alodial (moşieresc) şi care
urbarial (iobăgesc), acesta din urmă trebuind să intre, pe baza legii din 1848, în

proprietatea iobagului eliberat.
Ţărănimea însă nu a aşteptat dispoziţiile de executare a legii din 1848. Imediat
după promulgarea ei, iobagii au luat în proprietate loturile muncite de ei, iar în
lunile următoare au trecut la ocuparea pămînturilor moşiereşti. Ocupări de pămîn
turi au avut loc pe tot teritoriul Transilvaniei, totuşi acţiunile duse împotriva
pămînturilor moşiereşti, pentru ocuparea acestora erau mai accentuate în împrejurimile Munţilor Apuseni, în Cîmpia Transilvaniei, în Crişana, Maramureş şi în
Banat0• Aici numărul ţăranilor iobagi, care pe lingă sesiile lor urbariale au luat în
proprietate în 1848-1849 şi păminturi moşiereşti, era destul de mare 7• Nu e întîmplător că, la sfîrşitul revoluţiei, un comandant de oşti austriac, vorbind despre
mişcarea ţărănimii din Transilvania împotriva marilor moşii spunea că
„românii
stau sub influenţa unor conducători şi au idei comuniste" 8• Prin această formulare
comandantul respectiv s-a referit la luptele maselor ţărăneşti împotriva marii proprietăţi, care a rămas neatinsă de legea de desfiinţare a iobăgiei din 1848.
Necunoscind esenţa raportului dintre moşieri şi jeleri, ţăranii jeleri, jelerii contractualişti şi taxalişti au refuzat şi ei îndeplinirea obligaţiilor faţă de moşieri şi
au luat în multe părţi ale Transilvaniei în proprietate lotul pe care-l munceau, iar
în unele locuri au trecut alături de foştii iobagi la ocuparea pămînturilor moşiereşti.
Cele mai multe ocupări de pămînturi moşiereşti din partea acestor categorii de
ţărani au avut loc în Cîmpia Transilvaniei.9
în anii revoluţiei, moşierii erau neputincioşi faţă de aceste acţiuni ale ţărănimii,
dar în anii următori ei au trecut, cu ajutorul organelor locale ale puterii absolutismului, la recucerirea pămînturilor. Abuzurile erau la ordinea zilei. Moşierii sileau
ţărănimea, cu ajutorul forţelor militare şi jandarmereşti, să renunţe la pămînturile
ocupate şi în multe locuri chiar şi la sesiile urbariale, intrate pe baza legii din 1848
în proprietate ţărănească. De pildă în regiunea Clujului, în anii 1852-53, moşierii au
reluat de la ţăranii din 15 comune pămînturile urbariale şi cele alodiale ocupate 10 •
între anii 1852-58 au fost semnalate guvernatorului din Transilvania cazuri de
" l\1agyar Torvenytcir (Colecţia legilor maghiare) 1000-1873. P. 729; Idem. 1874-

1880, pag. 938.
G Arhiva istorică a Filialei din Cluj a Acad. Republicii Socialiste România, Fond.
Arhiva familiei Wesselenyi, Scrisoarea administratorului către Nicolae Wesselenyi;
Arhivele statului Cluj, Procese verbale ale comisarului subdistrictului Tureni, nr. 340,
890 şi 1790 din 1850. Arhivele statului, Cluj. Gestions-Protokoll des k.k. Koloser Bezirks Comissariates, nr. 393 din 1850; Arhivele statului Budapesta, Fond. k.k. Min.
des Innern, Siebenbilrgen, Nr. 29402, 31992 din 1852, nr. 1663, 5419, 8906 din 1853.
7 Faptul că ţăranii iobagi din aceste părţi au luat în proprietate şi pămînturi
alodiale (moşiereşti) s-a dovedit ulterior, pe baza extraselor din registrele de impozit,
existente în oficiile centrelor administrative.
8
Arhivele statului Dej, Acte administrative, Nr. 702 din 1850.
9
Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern, Siebenbilrgen, Nr.
25341, 32355 din 1852, 27046 din 1853, 1726 din 1854.
w Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern, Siebenbilrgen, Nr.
33636, 31992 din 1852, nr. 6148, 7997, 8903, 8906 din 1853. Felurile pămînturilor au fost
clarificate ulterior în faţa judecătoriilor urbariale.
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reluare a pădurilor şi păşunilor comunale din 115 de localităţi 11 • Cele mai multe
cazuri au fost semnalate în Munţii Apuseni şi împrejurimi. Brutalitatea moşierilor
si a organelor locale cu ocazia reluării pămînturilor era fără margini. Drept exemplu
amintim că ţăranii din Şegu (la nord-vest de Arad), după ce moşierii le-au luat
loturile, au fost scoşi din locuinţele lor şi goniţi din localitate. 12
Ţărănimea s-a opus cu hotărîre acţiunilor moşierilor. Formele de luptă erau
diverse. Mulţi ţărani iobagi au recurs pe calea petiţiilor la forurile superioare de
stat. Timp de 5 ani - între 1849-1854 - au fost înaintate cereri din diferite părţi
ale Transilvaniei Ministerului de interne al monarhiei din partea a circa 360 de
comune şi 150 de ţărani 13 . Cele mai multe cereri au sosit di!_l Munţii Apuseni, din
împrejurimile lor, din Cîmpia Transilvaniei şi din Banat. In aceste jalbe, scrise
în limba română, maghiară şi germană, foştii ţărani iobagi şi celelalte categorii de
ţărani, descriind silniciile moşierilor, şi-au exprimat hotărîrea de a lupta cu dîrzenie
pentru drepturile lor. Ţăranii se plîngeau şi împotriva teroarei organelor locale, precum şi împotriva brutalităţii militarilor trimişi în Transilvania, care sprijineau pe
moşieri.

Deosebit de multe cereri au fost trimise Ministerului de interne din partea ţără
nimii iobage din fostele scaune Odorhei, Ciuc, Trei-Scaune, Mureş. Ţăranii acestor
scaune scot la iveală în jalbele lor că moşierii - negînd realitatea - declară că
toate pămînturile din aceste părţi ale Transilvaniei au un caracter alodial (moşie
resc), că aici nu există sistemul iobăgesc şi În consecinţă legea desfiinţării iobăgiei
din 1848 nici nu se poate aplica.H
.Au trimis jalbe organelor superioare şi jelerii, ţăranii contractualişti, taxaliştii
şi curialiştii. Condamnînd legea din 1848, aceşti ţărani consideră ca o nedreptate
faptul că numai iobagii au fost eliberaţi şi că numai ei au primit dreptul de a lua
în proprietate lotul muncit de ei. 15 Ţăranii au arătat că vor lupta cu toate forţele
pentru lotul lor, împotriva moşierilor care îi sileau să facă robotă şi încercau cu
ajutorul organelor locale să lichideze orice manifestare de refuz În problema îndeplinirii prestaţiilor.
Aceste cereri înaintate din toate părţile Transilvaniei Ministerului de interne de
la Viena sînt documente preţioase pentru cunoaşterea situaţiei maselor ţărăneşti
după desfiinţarea iobăgiei, precum şi a atitudinii lor faţă de moşieri şi faţă de
organele locale. Prin conţinutul şi stilul lor original, aceste scrieri sînt mai mult
acte de protest şi ameninţare decît cereri. Ele oglindesc hotărîrea fermă a ţărănimii
de a lupta pentru menţinerea loturilor intrate în proprietatea ei, precum si a celor
ocupate de ei în timpul revoluţiei.
·
O altă formă de luptă a ţărănimii din Transilvania, care a luat un aspect general,
~ra refuzul îndeplinirii vechilor sarcini feudale pretinse de moşieri. în zadar au
mcercat moşierii să supună pe foştii iobagi şi pe jeleri, contractualişti etc. la robotă,
deoarece mase întregi de ţărani au refuzat să mai îndeplinească sarcinile vechi
11

Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern. Registrul anilor 18491859. Înainte de 1848 pădurile si păsunile erau în folosinţa comună a mosierilor şi
a ţăranilor, însă în mai multe locuri ·ale Transilvaniei, încă înaintea desfiinţ'ării iobă

gieb exisţau păduri ~i păşuni comunale, folosite exclusiv de ţărani.
Arh~vele statului_ Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern, nr. 1078 din 1853.
13
Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min des Innern, Registrul anilor
1849-1859.

11, în legătură cu situaţia ţărănimii din aceste părţi ale Transilvaniei G. Bariţ
spune următoarele: ,,Au fost liberi secuii privilegiaţi, ca toţi privilegiaţii din lume,
iară însuşi poporul a fost subjugat cînd sub o formă cînd sub alta, ca iobag ca
ziler, ca curialist, ca grănicer şi aşa mai departe ... " '<George Bariţ, Scrieri so~ialpolitice, de Victor Cherestesiu, Camil Muresan George Em Marica Bucuresti 1962

p. 203).
15

.
. '
.
'
. '
'
E vorba de acei ţărani jeleri care îşi cunoşteau situaţia dispunînd de acte ofi-

ciale.
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sau pe cele provenite din noile raporturi consfinţite în diferite contracte. w
în multe părţi au trecut chiar la luptă deschisă, la răscoale.17
Fără să intrăm în analiza formelor luptei deschise, dorim să accentuăm că, din
motive binecunoscute - introducerea în Transilvania a unei stări excepţionale de
către Curtea de la Viena aceste mişcări nu au cuprins teritorii întinse şi mase
largi. Totuşi, prin caracterul lor şi prin faptul că au apărut pe neaşteptate, în
diferite păr~ ale Transilvaniei şi cu o violenţă pronunţată, ele au ţinut moşierimea
şi organele locale ale puterii absolutiste în permanentă îngrijorare.
în vederea liniştirii maselor ţărăneşti, autorităţile habsburgice au luat o serie
de măsuri. In primul rînd au împînzit satele cu unităţi militare.
Pe lingă aceste măsuri s-au adus şi unele dispoziţii care au avut ca sarcina
reglementarea legii de desfiinţare a iobăgiei şi clarificarea situaţiei categoriilor de
ţărani la care nu se referea legea din 1848. Astfel a apărut la 10 ianuarie 1850 1 '➔
o dispoziţie a guvernatorului Transilvaniei care recunoştea valabilitatea legii din
1848 privitoare la desfiinţarea iobăgiei şi intrarea pămînturilor urbariale în proprietatea foştilor iobagi. Ea prevedea că autorităţile vor lua măsuri severe împotriva
acelor persoane care nu vor respecta întocmai această lege. Dispoziţia guvernatorului mai făcea cunoscut că toate celelalte categorii de ţărani sînt datoare să îndeplinească în continuare obligaţiile fixate în contractele încheiate cu moşierii. Ea
mai prevedea formarea unei comisii pe întreaga ţară, în vederea rezolvării tuturor
problemelor legate de raporturile dintre moşieri şi ţărani, precum şi în legătură
cu proprietatea funciară.
La 2 martie 1853 apare patenta imperială pentru rezolvarea problemelor litigioase legate de raporturile dintre moşierii şi ţăranii din Banat, iar la 21 iunie 1854
o altă patentă pentru celelalte părţi ale Transilvaniei. 1!1
16 Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern, Registrul anilor 18491859. Vezi şi G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani din
urmă, voi. II, Sibiu, 1890, p. 669. Bariţ spune în legătură cu aceasta: ,.Fără nici o
înţelegere prealabilă ... la proprietari nu mergea nici un român la lucru ... de curţile
lor se fereau ca de locale infectate" (p. 664).
17 Datele referitoare la mişcările ţărăneşti din acea vreme vezi în: Ist. Rom.
voi. IV, p. 425-430; Din istoria Transilvaniei, voi. II, ediţia II-a, p. 148-152;
I. Kovacs, Mişcări ţărăneşti în Munţii Apuseni şi împrejurimi între anii 1849 şi 1854,
în Studii şi materiale de istorie modernă, 1957, p. 152-165.
18 Publicarea guvernatorului c. r. civil şi militar din 10 ianuarie 1850, pentru principiile ce vin luate în băgare de seamă la hotărîrea în diferenţe urbariale. Apărută
în Kulegere de pre înaltele patente împărăteşti ce au emis pentru Transilvania . .. ,
19 iunie 1849-febr. 1850, p. 142-144. Aici se spune: ,,Tristele întîmplări a celor din
urmă doi ani nu-i îndoială că au dat prilej ca comunităţile (obştile) ici colea să-şi
tindă mîinile la avere străină, dar încă se silesc şi unii dintre foştii proprietari
(domni pămînteni) de şi copcea iobăgească între dînşii s-au desfăcut, şi ţăranilor
de pînă acum li s-a recunoscut proprietatea pămînturilor, în stăpînirea şi folosinţa
lor aflătoare - a întrebuinţa timpul acesta de trecere din starea cea de mai înainte
în aceasta nouă, spre aceea, ca drepturile sale de proprietari şi mai încolo să le
întrebuinţeze; pre foştii iobagi sub deosebite titluri să-i strîngă la facerea de slujbe,
pămînturile iobăgeşti să le cuprindă de la ei ba şi dreptul de lemnărit şi de
păşunit, care se socotea ca o înzestrare a lor să-l cuprindă acei proprietari prin
care a lor urmare se primejduieşte în de obşte dreptul şi siguranţa", p. 142.
19 Patenta împărătească din 21 iunie 1854 pentru Ardeal în care se cuprind dispoziţiunile făcute pentru a pune în faţă desfiinţarea legăturilor urbariale şi desărci
narea pămîntului, precum şi pentru a reglementa raporturile, ce prin aceasta s-au
mutat, între foştii lor coloni sau iobagi şi spun cit pentru pămînt, asemenea spre a
ordina şi reciprocele referinţe de posesiune între <linşii în numita ţară. Apărută în
Buletinul guberniului provincial pentru Marele Principat Transilvania, cursul anului 1854, I. sesiune de la fasc. I pînă la XX., p. 300-325.
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Recunoscînd valabilitatea legii de desfiinţare a iobăgiei din 1848, 20 aceste patente
au fixat formele şi metodele de rezolvare a problemelor litigioase legate de raporturile dintre mosieri si ţărani, precum şi problema împroprietăririi. Ele au prevăzut
si condiţiile în care se poate dobîndi dreptul de proprietate. în ele se preciza că
acele pămînturi trebuie socotite pămînturi iobăgeşti (urbariale) - în propriet:ltea
fostilor iobagi - care la data de 1 ianuarie 18-18 erau în mîna iobagilor. Aceeaşi
soartă o aveau şi pămînturile care au fost răpite de la iobagi de către moşieri între
1 ianuarie 1819 21 şi 1849. De asemenea, era considerat pămînt urbarial şi acela care
a fost procurat între 1 ianuarie 1819 şi 1 iulie 1848, dacă ţăranul plătea după el
impozit, precum şi acele loturi al căror caracter de pămint iobăgesc era dovedit,
chiar dacă ele nu au fost menţionate în conscripţia Czirakyană sau care ulterior au
fost şterse din registrele de impozit.
Patentele au prevăzut şi condiţiile răscumpărării obligaţiilor jelerilor, a ţărani
lor contractualişti, a taxaliştilor. Ele au prescris şi formele de răscumpărare, fie
plata în bani, fie renunţarea la o parte a lotului sau la întregul lot folosit.
Potrivit cu formele obligaţiilor ţărăneşti faţă de moşier se fixa şi suma pentru
răscumpărare. Dacă ţăranul plătea moşierului o taxă, atunci suma medie a acesteia
pe mai mulţi ani înmulţită cu 20 constituia preţul de răscumpărare a obligaţiilor.
Dacă el dădea produse, de asemenea trebuia calculată valoarea medie a acestora pe
mai mulţi ani, iar dacă ţăranul făcea robotă cu \'itele sau cu palma se prevedea
calcularea în bani a zilelor, socotind 20 de creiţari pentru ziua de robotă cu vitele
şi 10 creiţari pentr;..i o zi de robotă cu palma. Şi la ~este din urmă categorii, sumele
medii, înmulţite cu 20, dădeau suma pe care trebuia s-o plătească ţăranul jeler,
contractualist sau taxalist pentru răscumpărarea obligaţiilor.
Patentele au prevăzut că pămîntul muncit de aceşti ţărani va intra în proprietatea
lor numai după ce s-a plătit suma răscumpărării. Pînă la răscumpărare, ţăranii
erau datori să îndeplinească obligaţiile pe baza contractelor încheiate cu mulţi ani
înainte, contracte ale căror prevederi nu se deosebeau mult de serviciile iobagilor.
Patentele au adus dispoziţii şi în problema pădurilor, păşunilor care înainte de
1848 erau în folosinţa comună a moşierilor şi a ţăranilor, iar după desfiinţarea
iobăgiei legea din 1848 nedispunînd de soarta lor - moşierii le-au considerat ca
pe ale lor şi au interzis folosirea acestora de către ţărani. I. Puşcariu spune în
legătură cu aceasta: ,,După ce s-a şters iobăgia, foştii domni pămînteni începuseră
din privinţă - mai întîi că socoteau, că după ce s-a ridicat slujba, nu vor mai
fi datori a mai îngădui iobagilor foloasele ce le-au avut mai înainte; - apoi - al
doilea: că cu scoaterea iobagilor din stăpînirea foloaselor acestora, să scoată şi din
presumţiunea de drept la acelea ... " 22
Patentele au prevăzut posibilitatea separării de moşii a păşunilor şi a pădurilor
ce vor intra în proprietatea ţăranilor, în raport cu lotul acestora. ln general, pentru
un ha de pămînt arabil ţăranul putea să primească un teren de ¼-½ ha de
pădure.
20

Idem, p. 1-5.
în anii: 1819-1820 a avut loc prima conscripţie generală (,,Conscripţia Czirâkyană") a proprietăţii funciare şi a raporturilor dintre moşieri şi ţărani din Transilvania. Aceasta ar fi putut constitui o bază aproximativ reală pentru clarificarea felului pămîntului (alodial-urbarial). Moşierii însă au comis o serie de înşelăciuni cu
această ocazie, ceea ce a avut urmări nefaste asupra maselor ţărăneşti. în legătură
cu aceasta citim următoarele în Gazeta Transilvaniei: ,,Se ştie prea bine că şi la
anii 1819-1820 fusese înşelată o parte din ţărani, pentru că mulţi posesori au fost
prevăzători şi o seamă de colonicature (pămînt urbarial) le-au înscris pe numele
lor de alodiature ... " (Gazeta Transilvaniei, 31 ian., 1853). Aceste pămînturi înregistrate pe numele moşierilor au rămas în proprietatea moşierilor.
22
I. Puşcariu, Kommentariu la pre înalta patentă din 21 iunie 1854 pentru Ardeal
Partea I, Sibiu, 1858, p. 135.
'
21
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în vederea rezolvării acestor probleme ridicate în patentele amintite se prevedea
posibilitatea unor înţelegeri „paşnice" între ţărani şi moşieri. Ţărănimea se ferea
de folosirea acestei metode de clarificare a problemelor, dar deseori era silită tocmai
ea să o accepte în defavoarea ei. în legătură cu aceasta I. Puşcariu spunea: ,,în
multe locuri au fost oameni siliţi, înfricaţi, ori într-alt chip rău învăţaţi, de au
făcut păci de acelea păgubitoare, şi cu mult mai impunătoare decît s-ar cuveni
după această patentă".~:J

Patentele conţineau instrucţiuni privitoare şi la înfiinţarea aşanumitelor „judeurbariale" pentru aceia care nu au căzut la înţelegere. Accentuăm că ţără
nimea a refuzat calea înţelegerilor, presupunind că moşierii vor încerca să-i ră
pească cît mai mult pămînt. Dar ţăranii nu au avut încredere nici în lucrările
judecătoriilor urbariale, în fruntea cărora stăteau moşierii. Ţărănimea transil,·ăneană nu a cerut judecătoriilor urbariale clarificarea situaţiei ei şi a pămînturi
lor sale, deoarece pe de o parte ea era deja în posesia pămîntului, iar pe de altă
parte se temea că va fi înşelată. Prin refuzul de a accepta metoda de înţelegere
,,paşnică", precum şi prin neglijarea totală a activităţii judecătoriilor urbariale, ţără
nimea din Transilvania ducea o luptă specifică pentru pămînt împotriva moşierilor,
a organelor locale şi a instanţelor judecătoreşti înfiinţate de către Curtea de la
Viena.
cătorii

*
Judecătoriile urbariale şi-au început activitatea în 1858 în localităţile:
Orăştie, Sibiu. Bistriţa, Dej, Şimleul-Silvaniei, Odorhei, Tîrgu Mureş, Timişoara. La Sibiu funcţiona şi un tribunal suprem care după 1867 s-a

mutat la Tîrgu Mureş.24
Actele normative în legătură cu activitatea acestor judecătorii au prevăzut întocmirea unor dosare, cuprinzînd indicarea precisă a terenului în
discuţie, schiţarea situaţiei juridice a pămîntului şi o serie de acte despre
felul pămîntului şi raporturile dintre moşier şi ţăran, începînd de la 1819.
în lipsa unor documente scrise, dispoziţiile au aprobat şi aducerea unor
martori pentru dovedirea situaţiei.
La aceste judecătorii au sosit zeci de mii de cereri, în majoritatea lor din
partea moşierilor. Moşierii arătau - falsificînd realitatea - că loturile
folosite de ţăranii din împrejurimile moşiilor sînt pămînturi alodiale şi nu
urbariale. cerind sentinţe în favoarea lor. 25 Moşierii nici nu s-au prezentat
în faţa instanţelor, trimiţînd la procese pe administratori şi pe avocaţii
lor. Faptul că moşierii au declarat date false e dovedit de însuşi Tribunalul suprem ce funcţiona la Sibiu. 26 Acesta, analizînd cererile înaintate,
a constatat că. într-un interval scurt de timp, mulţi moşieri au făcut
declaraţii contradictorii în legătură cu pămînturile. Cu cîţiva ani înainte,
cu ocazia întocmirii listelor pentru sumele de despăgubire după loturile
urbariale intrate în proprietatea foştilor iobagi, moşierii au declarat terenuri întinse ca pămînturi urbariale, iar acum aceste terenuri au fost de23

Idem, p. 84.
CTrmossy Lajos, Tizenhet ev Erdely tortenetebol (Şaptesprezece ani din istoria
Transilvaniei), 1894, voi. I, p. 170.
25
Arhivele statului, Cluj, Dej, Satu-Mare, Tîrgu-Mureş, Fond. Urbariale. Vezi şi
Josef A. Ritter v. Grimm, D.as Urbarialwesen in Siebenbilrgen, Wien, 1863.
26
Arhivele statului Cluj, Fond. Scaunul Arieş, Urbariile, 1863.
2"
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clarate ca pămînturi alodiale. Prima declaraţie a fost făcută cu scopul
de a primi o sumă mai mare ca despăgubire, iar a doua declaraţie, după
achitarea acestor sume, ca să recucerească pămînturile urbariale. In aceste
acţiuni, moşierii s-au folosit de sprijinul autorităţilor locale. care le-au
eliberat documente false. In multe locuri moşierii au mituit elemente declasate şi le-au adus în faţa judecătorilor urbariale ca martori oculari.
In cele mai multe părţi ale Transilvaniei, moşierii au pretins ca tot
pămîntul muncit de ţărani să fie declarat pămînt alodial şi cereau predarea lui moşierului. In fostul scaun al Arieşului de exemplu din cele
121 de cereri înaintate judecătoriei urbariale, în 85 se pretindea întregul
lot folosit de ţărani. 27 In fostele scaune Ciuc, Trei-Scaune, Odorhei, Mureş,
de asemenea aproape toţi moşierii au declarat pămînturile urbariale ca
fiind pămînturi alodiale şi au cerut să intre în proprietatea lor.:! 8
Moşierii, pe lîngă că urmăreau cu această ocazie recucerirea loturilor
iobăgeşti, mai cereau şi predarea pămînturilor comunale, a păşunilor şi a
pădurilor folosite în comun de ţărani. In Transilvania unde pădurile
şi păşunile ocupau mai mult de 540/o din suprafaţa teritoriului spolierea
ţărănimii de aceste proprietăţi comune ar fi ·contribuit într-o măsură decisivă la sărăcirea maselor pe de o parte, şi la completarea marilor moşii,
la centralizarea proprietăţii, pe de altă parte.
Nu au fost rare acele cazuri cînd ţăranului jeler i s-a pretins după
scoaterea lui din proprietate chiar şi părăsirea casei. Semnificativ a fost
cazul jelerilor din Sînmihaiul de Jos (Turda) 29 cărora, după ce li s-a luat
pămîntul cu forţa, li s-a mai pretins să-şi părăsească şi casele. La fel
era situaţia ţărănimii din Reteag (Dej), Budila (Braşov), Lăzăreşti (TîrguMureş), Sabed (Tîrgu-Mureş), Ciula (Cluj), Berini (Timişoara), Acmariu
(Orăştie), Budiu Mic (Tîrgu-Mureş) etc. Ţărănimea de aici suferea încă
din anii patentelor de ameninţările moşierilor, iar în timpul proceselor urbariale aceste comune au fost împînzite cu jandarmi, în vederea evacuării
imediate a lor, după pronunţarea sentinţelor_:io
Moşierimea, folosindu-se de sprijinul autorităţilor locale şi al organelor
judecătoreşti, a pornit în anii 1858-61 un atac făţiş împotriva proprietăţii ţărăneşti, pentru sporirea moşiilor. Uneltirile moşierilor erau nesfîrşite în problema răpirii pămînturilor ţărăneşti. Nu întîmplător scria
Bariţiu în acel timp: ,,Este sentinţa unanimă a tuturor oamenilor de caracter cîţi cunosc bine comitatele Transilvaniei că de 8 ani încoace populaţiunii rurale-i merge tot aşa de rău, precum îi mersese pînă la 1848". 31
27
28

Ibidem.

Arhivele statului Tîrgu-Mureş, Fond. Urbariile, 1860. Vezi şi Apor K., A szekely orokseg tărtenelmi es jogi szempontb6l (Moştenirea secuiască din punct de
vedere istoric şi juridic), 1868, p. 24-28.
29 Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. -des Innern, Nr. 194 din 1853 si
7082 din 1855.
.
30
Arhivele statului Budapesta, Fond. K.k. Min. des Innern, Nr. 27046/1853,
32903/1852, 1726/1854, 23779/1953, 26152/1852, 194/1853, 2887 /1853, 9182/1853.
31 Gazeta Transilvaniei, an. XXXIX (1876), nr. 2, p. 1.

https://biblioteca-digitala.ro

I KOVArs

472

Atîta timp cit moşierii se bucurau de sprijinul autorităţilor în problema
documentelor, ţăranii cheltuiau sume mari pentru obţinerea
unui certificat, care pînă la urmă era pus la îndoială în faţa instanţelor
judecătoreşti. E de subliniat că procurarea documentelor a fost îngreunată
în aşa fel, încit acestea numai personal şi numai în centrele administrative
se puteau cere. Pierderea zilelor de muncă, sumele plătite pentru cereri şi
în sfîrşit respingerea lor pe motivul că ele nu sînt documentate în mod
potrivit, toate acestea făceau ca ţăranii să renunţe chiar de la început de
a folosi acest procedeu pentru clarificarea problemelor legate de pămînt
şi raporturile cu moşierii.
Lucrările judecătoriilor urbariale progresau foarte încet, pe de o parte
datorită greutăţilor de procurare a documentelor respective, iar pe de altă
parte pentru faptul că autorităţile se temeau de agitaţiile ţărăneşti. Masele
ţărăneşti erau nemulţumite chiar numai de simpla existenţă a acestor
judecătorii urbariale, încit nu e de mirare că sentinţele lor au provocat
serioase mişcări în rîndurile ţăranilor. Din acest motiv, după doi ani şi
jumătate judecătoriile şi-au sistat activitatea în 1861. Incepînd din acest
an, problemele litigioase dintre moşieri şi ţărani au fost trimise tribunalelor comitatelor, care însă, în lipsa specialiştilor, lucrau foarte încet. De
altfel nu era nici în interesul Curţii de la Viena, - mult zguduită de
războiul din 1859 şi de intensificarea luptei de eliberare naţională, să.
înrăutăţească situaţia ţărănimii nemulţumite de sentinţele aduse în favoarea moşierilor. Astfel, autorităţile tărăgănau lucrările şi pînă la încheierea pactului dualist s-a făcut prea puţin în problema rezolvării raporturilor dintre moşieri şi ţărani.
După încheierea pactului dualist, moşierii maghiari au cerut reînfiinţarea judecătoriilor urbariale. In fruntea judecătoriilor urbariale, reînfiinţate imediat după 1867, au fost numiţi moşieri care aduceau fără scrupule
sentinţe în favoarea moşierilor. Moşierimea maghiară s-a folosit de situaţia ei privilegiată, de sprijinul guvernelor burghezo-moşiereşti şi a dirijat
activitatea acestor judecătorii în aşa fel, incit să servească absolut interesele ei. De la 1872, lucrările acestor instanţe au fost preluate de tribunalele regale, organe care de asemened depindeau de clasele stăpînitoare
maghiare.32 Sentinţele acestor instanţe au produs mari schimbări în problema repartizării proprietăţii funciare din Transilvania. G. Bariţ arralizînd cu profunzime problemele ţărăneşti din Transilvania din acea
vreme - scria în 1874 în legătură cu aceasta: ,,Pe atunci poporul (1848}
avea în proprietatea sa din teritoriul ţării parte mult mai mare <lecit
procurării

32

Arhivele statului Budapesta, Fond. Ministerul agriculturii
Nr. din 1881.
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aristocraţia,

iar românii aveau pămînt mult mai mult decît toţi ceilalţi
locuitori ai Transilvaniei". 33
Judecătoriile urbariale reînfiinţate, precum şi tribunalele regale de la
1872 s-au dovedit mai active decît instanţele care au funcţionat pînă la
1867. In scurt timp au fost aduse o serie de sentinţe în problemele litigioase urbariale. In fostele scaune Ciuc, Odorhei, Trei-Scaune, Mureş, de
exemplu, din circa 3200 de cazuri duse în faţa instanţelor au fost rezolvate 600 în favoarea moşierilor. 34 In celelalte părţi ale Transilvaniei situaţia era la fel de apăsătoare pentru ţărănime. Sentinţele au fost aduse în
favoarea moşierilor şi executate cu forţă jandarmerească. In legătură cu
aceasta se scria: ,,Arhivele tribunalelor şi ale curţilor de a doua şi a treia
instanţă gem de miriadele aşa numitelor procese urbariale, adică agrare
de natură feudalistică dintre care unele decise definitiv în instanţa supremă se pot executa numai cu ajutorul baionetelor." 35
Pe baza actelor false ale moşierilor, judecătoriile urbariale au reluat o
parte a pămînturilor intrate în proprietatea ţăranilor în temeiul legii din
1848 şi au reluat şi pămînturile ocupate în 1848-49. Tuturor iobagilor
care au declarat, cu ocazia conscripţiei Czirakyene (1819-1820). sub influenţa moşierilor, că ei sînt jeleri, cu toate că roboteau şi pe mai departe
ca iobagi, li s-au luat pămînturile. Jelerilor li s-a creat o situaţie şi mai
grea. Pe lingă faptul că li s-a luat întreg pămîntul pe care-l aveau în posesiune, au fost scoşi şi din locuinţele lor. In legătură cu aceasta, în Memorialul întocmit de către reprezentanţii alegătorilor români la conferinţa
generală ţinută la Sibiu în zilele de 12-14 mai 1881 se spune: ,,In legile
agrare s-au strecurat multe dispoziţii referitoare nu la iobagi, ci la zileri,
curteni ... subincvilini, arendaşi, cu intenţiunea însă, ca prin interpretări
sinistre aplicate la iobagi din vechime, să-i scoată pe aceştia din locuinţele,
şi moşioarele lor. Aşa am văzut sate întregi deposedate, sute de familii
aruncate pe stradă ... Regularea posesiunilor e o adevărată calamitate
pentru popor ... Mii de locuitori ... sînt şi astăzi în pericol de a fi alungaţi din vetrele şi moşiile străbune." 36
Dintr-o serie de sentinţe de scoatere a ţăranilor din locuinţele lor, cazul
ţăranilor din Tofăleni a provocat o indignare adîncă atît în rîndurile intelectualităţii române din Transilvania, cit şi ale maselor ţărăneşti. Baronul moşier Apar Carol, cu pămînturi întinse în apropierea oraşului Tîrgu33 G. Bariţ, Relaţiunile proprietăţii de pămînt în Transilvania, în Transilvania,
anul VII, Nr. 17 şi 18, din 15 septembrie 1874, p. 205. G. Bariţ - contemporan ar
evenimentelor din 1848-1849 - confirmă datele documentelor arhivistice, care arată
că în anii revoluţiei ţărănimea din Transilvania a ocupat teritorii întinse de pămîn
turi alodiale. Aceste pămînturi i s-au luat ţărănimii cu ocazia proceselor urbariale.
Pe lîngă aceste pămînturi ea a pierdut şi o parte a pămînturilor urbariale intrateîn proprietatea ei pe baza legii din 1848.
Y. Apor K., op. cit., p. 24-28.
35 Transilvania, anul XV, 1884, nr. 9-10, p. 65-66.
38
Memorialul compus şi publicat din însărcinarea Conferinţei Generale a reprezei:itanţilor alegătorilor români adunaţi în zilele din 12, 13 şi 14 mai, st. n. 1881.
prm Comitetul său emis cu acea ocaziune, Sibiu, 1883, p. 112.
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Mureş,

ca preşedinte al Tablei regeşti din Tîrgu-Mureş, al judecătoriilor
urbariale, după silnicii efectuate timp de 16 ani a obţinut o sentinţă definitivă împotriva ţăranilor jeleri din această localitate. Loturile muncite
de ei li s-au luat şi au fost alungaţi din locuinţele lor. Jelerii din Tofăleni
au stat zile întregi sub cerul liber. în telegrama adresată redacţiei gazetei
,,Federaţiunea·· de cinci ţărani din Tofăleni în numele celor izgoniţi din
casele lor, citim următoarele: ,,Trei sute de suflete româneşti, 26 de familii,
cu copii în faşă stau de opt zile pe drum; li s-au licitat în timp de două
zile toată averea şi recolta lor din anul acesta; se plîng împreună copiii şi
bătrînii de frig şi de foame". 37 Gazeta condamnă 38 atitudinea moşierului
Apor şi îşi ridică glasul împotriva tuturor nelegiuirilor, accentuînd că
pămîntul este al celor ce-l cultivă cu sudoarea lor". 39 Ţărănimea din împrejurimi, găsindu-se şi ea într-o situaţie grea, în urma proceselor, partic' pă la ajutorarea acestor jeleri.

•
S-a mai subliniat că ţărănimea din Transilvania, în lupta ei pentru menţinerea
loturilor cucerite în timpul re\·oluţiei, şi-a exprimat în adresele trimise autorităţilor
superioare hotărîrea fermă împotriva actelor abuzive de răpiri de pămînturi din
partea moşierilor. După apariţia patentelor, neavînd încredere în aceste acte imperiale, ţăranii le considerau ca noi măsuri luate în favoarea moşierilor şi astfel nu
numai că nu au respectat prevederile patentelor privitoare la rezolvarea prin înţele
gere a problemelor litigoase, dar au şi refuzat să folosească instanţele judecătoreşti
pentru clarificarea caracterului pămînturilor lucrate de ei, precum şi a raporturilor
lor cu moşierii. în această atitudine a ţăranilor este exprimată hotărîrea fermă a
.acestora de a refuza orice schimbare ce s-a creat în relaţiile de proprietate în timpul
re,·oluţiei în urma luptei ţărănimii din Transilvania.
În această perioadă extrem de grea, cînd moşierii ajutaţi de organele locale ale
puterii fac totul să recucerească loturile luate de ei, ţăranii din Transilvania au
dus lupta şi pe alte căi. Ei s-au răsculat în mai multe părţi împotriva grelelor
sentinţe ale judecătoriilor urbariale. în lupta ei pentru zădărnicirea executării sentinţelor judecătoreşti, ţărănimea s-a ciocnit în primul rînd cu reprezentanţii organelor locale ale puterii. Deoarece ura maselor împotriva acestora era nesfîrşită şi
din cauză că ei întruchipau şi asuprirea naţională, ciocnirile erau extrem de ascuţite.
Imbinarea celor două năzuinţe ale ţărănimii - lupta pentru pămînt şi pentru eliberarea naţională - a contribuit la creşterea dîrzeniei sale. E adevărat că, din motive
obiective, pe de o parte legate de problema specifică a procesului de răpire a pămîn
turilor prin sentinţele judecătoriilor urbariale, ceea ce nu s-a extins asupra tuturor
comunelor, pe de altă parte de teroarea cruntă dezlănţuită de autorităţile habsburgicţ pînă la 1867, nu au izbucnit răscoale de mare amploare, cu o întindere pe
regiuni întregi. Totuşi, mişcările spontane care au avut loc în diferitele părţi ale
Transilvaniei arată hotărîrea fermă a ţărănimii în lupta dusă pentru pămînt, de a
apăra ceea ce a cucerit în timpul revoluţiei.
La Corbeşti (lingă Oradea) de exemplu în 1861, locuitorii satului nefiind mulţumiţi
cu sentinţele judecătoriei urbariale, prin care urma să li se ia pămînturile folosite
de ei pe motivul că acelea sînt pămînturi alodiale, s-au răsculat şi au atacat unitatea
37 Federaţiunea,
38 Ibidem.
38 Ibidem.
3 n Ibidem.

nr. 112, din 13 octombrie 1869.
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jandarmi trimisă la faţa locului. Cu toate că răscoala a fost înăbuşită, ţăranii nu
acceptat sentinţa adusă în defavoarea lor şi au continuat să folosească pămînturile
pe ale lor. Numai după trimiterea unei unităţi de 50 de soldaţi organele local0
reuşit să liniştească pe ţărani." 0
Locuitorii din Drăuţ (Arad) s-au ciocnit în 1863 cu autorităţile locale, care au
încercat să pună în aplicare sentinţa defavorabilă pentru ţărani a judecătoriei urbariale. Miscarea s-a soldat cu omorîrea unui ţăran şi rănirea mai multor locuitori de
către jandarmii veniţi în ajutorul puterii locale, care au fost atacaţi de mulţime." 1
Caracteristică pentru violenţa mişcărilor ţărăneşti din acea vreme e şi revolta
ţăranilor din Brebi (lîngă Jibou). în 1864 locuitorii satului, neluînd în considerare
hotărîrea favorabilă moşierului în problema păşunii, au ocupat păşunea. Administratorul moşiei, cu ajutorul organelor locale, a pornit împotriva ţăranilor pentru a salva
păşunea. Ţăranii l-au omorît pe administrator şi au alungat chiar pe subprefectul
sosit la faţa locului împreună cu alţi reprezentanţi ai puterii de stat. După înăbuşi
rea miscării cu ajutorul unităţilor armate aduse din Oradea, autorităţile au arestat
căpeteniile mişcării şi pe participanţii cei mai activi, în total 51 de persoane." 2
Mişcări împotriva sentinţelor judecătoreşti urbariale au avut loc şi mai tîrzi u,
în perioada dualismului, cu toate că guvernele burghezo-moşiereşti maghiare au
introdus un regim şi mai sever prin acordarea unei puteri nelimitate jandarmilor,
pretorilor şi notarilor.
Cauzele mişcărilor ţărăneşti sînt aceleaşi şi în această perioadă: sentinţele aspre
împotriva ţărănimii. Dar mai contribuie la acestea şi alţi factori. In timpul dualismului a fost introdusă noua carte funciară, s-au mărit taxele de acoperire a cheltuielilor
de procese urbariale, s-a trecut intens la comasări. Toate acestea erau în legătură cu activitatea judecătoriilor urbariale, ale căror atribuţii se concentrau în dualism în direcţia
separării definitive a pămînturilor moşiereşti de cele ţărăneşti, ceea ce constituia
noi ocazii pentru răpirile de pămînturi ţărăneşti de către moşieri. Prin lărgirea activităţii judecătoriilor urbariale, conducătorii lor, precum şi executorii sentinţelor lor
aspre au devenit şi mai odioşi în faţa ţărănimii din Transilvania. De aceea şi miş
cările vor fi accentuate, fapt care va duce la ciocniri şi mai grave între masele
ţărăneşti şi organele locale ale puterii burghezo-moşiereşti.
Nemulţumiri făţişe izbucnesc printre ţăranii din Ocna Sibiului în 1870, din cauza
introducerii noii cărţi funduare, cu care ocazie moşierii încearcă să răpească de la
ţărani numeroase loturi." 3 La Păuliş (Arad) izbucneşte o revoltă în 1872 din cauza
taxelor prea mari cerute de autorităţi în problema reorganizării hotarului."" în 1878
s-au răsculat ţăranii din Bucova (Hunedoara)," 5 iar în 1879 cei din Ianca (Bihor)."li
Ţăranii acestor două comune s-au opus sentinţelor judecătoriilor urbariale, aduse
împotriva lor în problema clarificării felului pămîntului şi a comasărilor. în 1881
au loc nemulţumiri făţişe împotriva nelegiuirilor instanţelor judecătoreşti la Remetea
Mare din Banat. Ţăranii au refuzat să accepte sentinţa aspră şi nedreaptă pentru ei
şi s-au ciocnit cu jandarmeria trimisă la faţa locului. Mişcarea s-a terminat cu

de
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0
"
Sashegyi Oszkar, Munkcisok es parasztok mozgalmai Magyarorszcigon (Mişcări
ale muncitorilor şi ţăranilor în Ungaria), 1849-1867, Budapesta, 1959, p. 343-345.

1i1

Idem, p. 442.

Idem, p. 446. Tărănimea din Brebi suferea de silniciile mosierului înca m anii
1852-53. In 1853 a~upriţii au făcut o cerere către organele superioare, în care au
42

arătat situaţia

lor extrem de grea. (Arhivele statului Budapesta, Fond, k.k. Min. des
Innern, Nr. 5595 din 1853).
3
" Georg Duzinchevici, Der Aufruhr von Salzburg (Ocna Sibiului) im
Jahre
1870, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu, 1959, Nr. 1, p. 202-204.
,.,. I. Slavici, Lumea prin care am trecut. Bucureşti, 1930, p. 65-69. Vezi şi
Din istoria Transilvaniei, vol. II, ediţia II-a, p. 261.
45
Arhiva Institutului de istorie din Cluj, Fond. Problema naţională, Pachet nr. 5.
t,G

Idem.
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mai mulţi răniţi din partea ţăranilor. 47 La fel de intensă era şi mişcarea
ţăranilor din Fechetău în Bihor, din anul 1887. După ce, timp de circa patru decenii
de la eliberarea iobăgiei, ţăranii acestei localităţi erau exploataţi în condiţiile vechi
feudale, în 1887 li s-a luat o parte a pămînturilor de către moşier. Ţăranii împotrivindu-se, moşierul a adus forţe armate pentru executarea sentinţei judecătoriei
urbariale."~
Judecătoriile urbariale au adus o serie de sentinţe şi în problema pădurilor şi
păşunilor, lipsind locuitorii de dreptul de păşunat şi de pădurit. Cele mai multe
sentinţe de acest fel au fost aduse pe seama locuitorilor din Munţii Apuseni şi din
împrejurimi, precum şi a celor din părţile estice ale Transilvaniei, bogate în păduri.
Ţărănimea, oprită să folosească pădurile, lua lemne cu forţa din ele. în pădurile
fiscului din jurul Abrudului de exemplu, între 1860- 1868, s-au semnalat peste 7500
de cazuri de intrări cu forţa şi ocupări de păduri şi păşuni. 49 Autorităţile au trimis
în repetate rînduri forţe armate împotriva ţăranilor. Astfel, în primăvara anului 1862,
la Valcău şi Călăţele, ţăranii s-au ciocnit cu jandarmii şi i-au alungat. 50 Ţăranii
curialişti din satul Feleac (Cluj), după ce au pierdut procesul intentat împotriva
oraşului Cluj pentru pădurile din jurul satului, au intrat în 1861 şi le-au ocupat.
Autorităţile erau neputincioase. 51 Acţiuni asemănătoare au a\·ut loc şi la Curpeni
(Hunedoara) în 1863, precum şi la Leghia (Cluj) în 1867. în 1886 are loc o mare
mişcare în Munţii Apuseni, la care iau parte circa 300 de ţărani. 52 Pentru liniştirea
ţărănimii nemulţumite din cauza răpirii definitive prin sentinţă judecătorească a
dreptului de a folosi pădurile, au fost trimişi jandarmii la faţa locului. Ţăranii s-au
ciocnit cu ei. Au fost împuşcaţi trei ţărani. 1n 1890 a fost reprimată o altă mişcare
la Feldru (Năsăud), prin omorîrea a 7 ţărani."1
Din aceste cîteva date reiese cit de aprigă era lupta maselor populare contra
sentinţelor grave aduse împotriva ţărănimii, în problema folosirii pădurilor. Astfel
de mişcări locale, cu un caracter violent, au avut loc în mai multe părţi ale Transilvaniei. Aceste exemple arată că ţărănimea ducea o luptă susţinută împotriva
răpirii de pămînturi. Cu aceste ocazii a ieşit la iveală cit de odioasă era în faţa
ţărănimii din Transilvania stăpînirea austriacă şi apoi cea burghezo-moşierească
maghiară, care sprijinea fără rezerve uneltirile moşierilor în problema răpirii pămin
turilor ţărăneşti.
arestări şi

*

Cu toate că masele ţărăneşti au luptat cu dîrzenie împotriva răpirii de
pămînturi, moşierii, folosindu-se de sprijinul autorităţilor locale, au reuşit
să-şi ajungă scopurile.
localităţi s-au pierdut documentele privitoare la aceste procese
astfel nu se poate cunoaşte precis numărul ţăranilor spoliaţi de pămîn
turile lor şi aruncaţi pe drwnuri. Semnificativ este însă faptul că între
1 ianuarie 1870 şi 1 ianuarie 1880 (perioada cînd procesele urbariale erau
în plină desfăşurare) numărul gospodăriilor în Transilvania - după cum
spune Bariţ - a scăzut cu 270/o. 54 Desigur că majoritatea gospodăriilor

în multe

şi

47 Arhivele statului Budapesta, Fond. Arhiva Ministerului de interne, 11-3879
din 1881.
48 Arhiva Institutului de istorie din Cluj, Fond. Problema naţională, Pachet nr. 6.
49 Erdeszeti Lapok (Gazeta de silvicultură), Anul VIII, Fasc. 8 şi 9 din 1869, p. 318.
50 Korunk (Epoca noastră), 7 mai 1862.
51 Alfold (Cîmpia), 22 decembrie 1841.
52 Din istoria Transilvaniei, vol. II, ediţia II-a, p. 262.

53
54

Ibidem.
Observatorul, anul VI, nr. 3 din 1883, p. 9.
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în urma răpirii pămînturilor de către moşieri, prin
urbariale. In legătură cu această problemă Bariţ
scria: ,,Cei mai mulţi pierzîndu-şi moşioara avută în sat, sau în urma sără
cirii pe vreo cale normală, sau ceea ce se întîmplă mai des, prin răpirea
hoţească ... prin procese urbariale, s-au mutat în cetăţi şi oraşe ca să
ducă acolo viaţa de proletari, adică muncitori pe zi, grădinari, cărători,
servitori. " 55
Faţă de situaţia din anul revoluţionar 1848 şi de după revoluţie, cînd,
prin ocupări de pămînturi, mulţi ţărani deţineau loturi mai mari şi pămîn
turi comunale întinse, în deceniile 8-9 ale secolului al XIX-lea, după o
activitate de circa 30 de ani a judecătoriilor urbariale, ţărănimea dispunea
de o proprietate mult mai mică, de o calitate proastă. La crearea acestei
situaţii, pe lîngă factorii obiectivi ai dezvoltării capitaliste, a contribuit
într-o măsură considerabilă activitatea judecătoriilor urbariale, înfiinţate
în vederea clarificării felului pămîntului, dar care a fost folosită de către
moşierii din Transilvania, sprijiniţi de Curtea de la Viena şi de guvernele
burghezo-moşiereşti maghiare, pentru acaparări de pămînturi.
a

dispărut

sentinţele judecătoriilor

.-

I. KOVACS

OBER DIE TĂTIGKEIT DER SOGENANNTEN
,, URBARIALG ERICHTSHOFE"
(Zusammenfassung)
ln Anbetracht der Unzufriedenheit der Bauernmassen nahm der Landtag Transsilvaniens in 1848 das Gesetz Gber die Aufhebung der Leibeigenschaft an. Die Fronbauern, die Urbarialgrundstticke besassen, wurden deren freie Eigentumer. In Transsilvanien gab es jedoch auch Bauern die unter ăhnlichen Bedingungen fronten, von
juridischem Standpunkte aus aber nicht als Leibeigene betrachtet wurden. Auf diese
bezog sich das Gesetz von 1848 nicht.
Da es keine genaue Konskription Gber die Lage der verschiedenen Bauernkategorien und Gber die Art des Bodens gab, so dass man nicht bestimmt wusste, welcher
Boden dem Gutsherren und welcher den Leibeigenen gehort und als solcher in den
Besitz der befreiten Fronbauern Gbergehen sollte, nallmen in 1848-1849 die Bauern,
sowohl die Leibeigenen, wie auch die anderen Bauernkategorien die von ihnen
bearbeiteten Grundstticke in Besitz. In einigen Orten besetzten die Bauern auch
Grundstticke von denen es bekannt war, dass sie gutsherrliche Felder sind.
Die Gutsherren waren wăhrend der Revolution den Bauern gegentiber machtlos.
Nach der Niederwerfung der Revolution gingen sie jedoch mit Hilfe der lokalen
Organe der Habsburgermacht zur Wiedergewinnung dieser Grundstucke Gber, infolge
dessen in den Dorfern Transsilvaniens eine sehr gespannte Lage eintrat.
Zur Beseitigung dieser Zustănde erliess der Wiener Hof die kaiserlichen Patente
von 1853 und 1854 fur die Losung der streitigen Fragen zwischen Bauern und
Gutsherren. Die Patente sahen daftir zwei Moglichkeiten vor: den Weg der „fried55

Ibidem.
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lic.:hen Abkommen" und den Gerichtsweg. In 1858 wurden die Urbarialgerichtshofe
ins Leben gerufen.
Mehrere Jahrzehnte hindurch fallten diese von Gutsherren geleiteten Gerichtshofe
tausende Urteile, die fast ausnahmslos den Gutsbesitzern giinstig waren und enteigneten den Bauern einen grossen Teil des Bodens der auf Grund des 1848-er Gesetzes
in deren Besitz iibergangen war, sowie den ganzen, wăhrend der Revolution besetzten gutsherrlichen Boden.
Besonders nachsichtslose Urteile wurden nach dem dualistischen Pakt von 1867
gefăllt.

In vielen Ortschaften wurden die Bauern, nachdem sie des Bodens beraubt wurden, auch aus den Wohnungen gesetzt und vertrieben. Die Urteile der Urbarialgerichtshofe trugen zur verstărkten Verarmung der Bauernschaft in Transsilvanien bei.
Die Bauernschaft aus Transsilvanien fiihrte einen standhaften Kampf gegen dies12s
Unternehmen der Gutsherren. An mehreren Orten brachen Aufstănde aus und fanden ernste Zusammenstosse zwischen den Bauern und bewaffneten Einheiten der
Staatsmacht statt.
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MAREA INDUSTRIE A MORĂRITULUI ÎN TRANSILVANIA
ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XIX ŞI ÎNCEPUTUL SEC. XX

Trecerea de la modul de producţie feudal la cel capitalist a dus la transradicale în structura tehnică şi modul de organizare a industriei.
Producţia manufacturieră bazată pe munca manuală a fost înlocuită cu
marea industrie mecanizată bazată pe munca maşinilor. Pe lîngă trăsătu
rile generale ale acestui proces de trecere la ·fnarea industrie mecanizată,
apar unele particularităţi în diferite ţări şi regiuni. O particularitate importantă o constituie faptul că rolul şi locul pe care îl au diferitele ramuri
ale industriei este diferit în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei ţări
sau regiuni.
în prezenta lucrare ne propunem să aducem unele contribuţii la cercetarea istoricului formării marii producţii în sectorul morăritului. Ne-am
străduit să elucidăm rolul pe care l-a avut morăritul în dezvoltarea capitalismului din Transilvania, rol oarecum asemănător 1 cu acela pe care l-a
avut industria textilă în majoritatea ţărilor europene în perioada revoluţiei
industriale.
formări

*
După cum a constatat istoriografia noastră, marea industrie din Transilvania a început să se dezvolte după desfiinţarea relaţiilor de producţie
feudale în timpul revoluţiei burghezo-democratice din 1848-1849. în urma
abolirii iobăgiei şi a apariţiei pieţii forţei de muncă libere, relaţiile de
producţie capitaliste au devenit dominante, deschizînd un cîmp mai larg
formării industriei mecanizate.
Cu toate acestea, destrămarea vechilor forme ale industriei şi trecerea
la industria mecanizată era frînată de unele cauze importante. In primul
rînd, marea proprietate moşierească n-a fost lichidată în Transilvania.
ceea ce a însemnat existenţa în continuare a numeroase rămăşiţe feudale.
1

Cf. Olga Constantinescu -

N. N. Constantinescu, Cu privire la problema revolu1957, p. 66; A. Egyed, Aspecte ale dezvoltării
industriei mari din Transilvania între anii 1867-1873, în AIIC, 1962, p. 145-147_
ţiei industriale din România, Bucureşti,
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Prin urmare, dezvoltarea pe cale ,.paşnică·' a agriculturii, ca rezultat al
sistemului latifundiar, a încetinit lărgirea formării pieţii interne
a capitalismului. 1n al doilea rînd, dezvoltarea rapidă a marii industrii din
Transilvania2 a fost frînată de urmările includerii Transilvaniei în teritoriul vamal comun al imperiului austriac. ceea ce a asigurat capitalului
industrial şi comercial austriac posibilitatea de a dispune liber de piaţa
de desfacere a acestei provincii şi de a o transforma în furnizoare de materii prime necesare industriei austriece 3• Teritoriul vamal comun înfăptuit
în 1850 a înlesnit concurenţa în Transilvania a produselor industriale aust1<ece şi cehe. fapt care a frînat în Transilvania dezvoltarea unor ramuri
ale industriei prelucrătoare. Astfel de ramuri au fost cea textilă, de piele,
industria constructoare de maşini, industria chimică, de sticlă şi altele. în
schimb, alte ramuri. cum erau mineritul, siderurgia, industria de cherestea,
s-au dez\'oltat în Transilvania într-un ritm accelerat pe de o parte datorită faptului că industria din Austria avea nevoie de produsele acestor
rnmuri. pe de altă parte datorită rolului acestor ramuri industriale în acumularea capitalului în mina burgheziei austriece. (Aceste ramuri fuseseră
acaparate în mare măsură de capitalul austriac.)
Industria alimentară din Transilvania şi în primul rînd morăritul şi
producţia de alcool, avea condiţii de dezvoltare mai favorabile în comparaţie cu majoritatea ramurilor industriale, deoarece ea nu a fost atinsă, în
prima ei perioadă de afirmare, de concurenţa străină şi se sprijinea, pe
lingă piaţa internă, şi pe întreaga piaţă de desfacere din monarhie. Pe
lingă aceste condiţii concrete, dezvoltarea într-un ritm mai accelerat a
industriei morăritului se explică prin faptul că această ramură - faţă de
multe alte ramuri -- necesita investiţii mai mici, asigurînd capitaliştilor
autohtoni un teren de activitate accesibil, promiţînd totodată realizarea
unui profit ridicat.
menţinerii

Începuturile formării marii industrii a morăritului. Perioada 1848-1867.
în feudalism morăritul a constituit o ramură auxiliară a agriculturii. Dreptul la
era deţinut de moşieri, de fisc, de oraşele privilegiate, de mănăstiri, precum
şi de alte instituţii medievale care practicau morăritul, ori prin gospodărire proprie
ori prin arendare. Din punct de vedere al forţei lor motrice, morile prezentau o mare
varietate: mori de apă, mori cu tracţiune animală (,,mori uscate"), de vînt, mori
pi utitoare şi altele.

morărit

2 în legătură cu germenii industriei mecanizate din Transilvania cf. Şt. Imreh,
Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a secolului al XI X-lea, Buc., 1955, p. 79-81; N. N. Constantinescu, Aspecte ale dezvoltării
capitalismului premonopolist din România, Buc., 1957, p. 29-31; pentru minerit, cf.
D. Prodan, Date asupra mineritului în Transilvania în preajma anului revoluţionar
1848, în Studii, nr. 2/1950; Al. Neamţu, Inovatori români în tehnica minieră din Transilvania în a doua jumătate a sec. XVIII, în Studii, nr. 2/1957.
3 Cf. Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România, sub
red. N. N. Constantinescu, Buc., 1959, p. 436--437.
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IN TRANSILVANIA

Fără îndoială, morile acţionate prin folosirea forţei hidraulice prezentau şi în
feudalism avantaje mari faţă de restul morilor, dar tehnica generală a morăritului
era totuşi q1dimentară, caracteristică modului de producţie feudal. .,în trecut, cînd
capitalismul nu crease încă în Rusia o mare industrie mecanizată, precum şi în
prezent - scria Lenin în lucrarea sa »Dezvoltarea capitalismului în Rusia« - în
ramurile industriale în care ea nu există încă, constatăm o stagnare aproape totală
a tehnicii, vedem întrebuinţarea aceloraşi maşini-unelte manipulate manual, aceleaşi
mori de apă sau de vînt care erau folosite în producţie şi acum cîteva secole"'-.
Constatarea lui Lenin are o valabilitate generală.
'în condiţiile feudalismului, cînd piaţa produselor morăritului a fost extrem de
îngustă, iar tehnica morilor rudimentară, capacitatea de producţie a lor a fost redusă;
numărul morilor însă era foarte ridicat.
Germenii marii producţii în morăritul din Transilvania au apărut în perioada
destrămării feudalismului, cînd unele mori de apă în special din Banat şi din fostul
comitat Arad au început să producă în scopul vînzării făinii pe o piaţă mai largă.
„Pe Mureş şi Bega - se poate citi într-o carte din 1847 - multe mori produc o
mare cantitate de făină, pentru care comercianţii vin din ţinuturi îndepărtate, şi
care este cunoscută în comerţ sub denumirea de arădeană" 5 • Cu această făină se
făcea comerţ renumit şi în străinătater..
Cu toate că morile menţionate reprezentau germenii morăritului comercial 7, aceste
mori, din punct de vedere tehnic, nu prezentau schimbări însemnate faţă de restul
morilor: ele au lărgit capacitatea de producţie pe tÎaza tehnicii vechi, deobicei prin
înmulţirea numărului pietrelor de moară, care au constituit secole de-a rîndul principala piesă de producţie a morilor.
Posibilitatea trecerii la marea producţie mecanizată a apărut în această ramură
odată cu începutul folosirii forţei cu aburi. ,,Apariţia motorului cu aburi la moară
avea o importanţă excepţională pentru dezvoltarea măcinatului, deoarece numai din
acest moment se poate vorbi despre mecanizarea completă a producţiei morăritului
după perioada manufacturieră a tehnicii ei manuale" 8• Maşina cu aburi a înlăturat
o serie de defecţiuni care apăreau periodic în mod inerent, la celelalte categorii de
mori (lipsă de apă, inundaţii, furtuni şi altele) şi care perturbau producţia. După
maşinile cu aburi s-au introdus treptat în marile mori multe alte perfecţionări tehnice, printre care cea mai perfecţionată maşină-unealtă în această ramură: valţurile.
Prin noile metode de producţie s-a ivit posibilitatea măririi, îmbunătăţirii şi ieftinirii
producţiei 9 , totodată noile mori cu aburi au început să fie organizate pe baze capitaliste. Tocmai de aceea a constatat Lenin că ,, ... morile cu aburi constituie un
fenomen caracteristic epocii marii industrii mecanizate"lll.
4
5

V. I. Lenin, Opere complete, vol. 3, Buc., 1951, p. 536.
Fenyes Elek, Magyarorsz<ig leir<isa (Descrierea Ungariei), vol. II, Pesta, 1847,

p. 332.

Idem, p. 340.
Denumirea de moară comercială este întrebuinţată în literatura de specialitate
în opoziţie cu termenul de moară ţărănească. în primul caz materia primă, cerealele
sînt cumpărate pe piaţă de către proprietarul morii, iar produsul, făina, este vîndut
pe piaţa internă sau externă. Moara ţărănească însă f)relucrează, luînd un anumit
procent, cerealele aduse de clienţi. Cele mai mari mori făceau parte, de obicei, din
categoria morilor comerciale, iar morile mici erau, de obicei, mori ţărăneşti. Existau
însă, desigur, şi mori mixte, care produceau atît pentru comerţ, cît şi pentru prou
7

ducători.
8
9

Tehnologia morăritului, Buc., 1954, p. 38.
„De_ la piatra de moară voluminoasă s-a trecut la maşina uşor regresabilă, cu

o capacitate de producţie mai mare decît piatra de
Buc., 1954, p. 38).
10
V. I. Lenin, op. cit., p. 474.
31 -

moară"

Acta Musei Napocensis
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ln Transilvania, primele mori cu aburi apar în anii de după revoluţia din 1848/49.
Potrivit datelor statistice din 1852, la acea dată existau aici doar 3 mori cu aburi 11 •
Răspîndirea morilor cu aburi într-un ritm mai accelerat a fost frînată în anii de·
după înfrîngerea revoluţiei din 1848/1849 de faptul că dreptul de a înfiinţa mori a
fost lăsat şi în continuare în mîinile moşierilor şi ale oraşelor. Atît moşierii cît şi
conducerea oraşelor 12 au încercat, pe baza dreptului feudal, să împiedice înfiinţarea
morilor cu aburi. Dar, datorită faptului că morile cu aburi erau socotite de către
forurile de stat ca fabrici care puteau să fie înfiinţate de oricine, practic, înmulţirea
numărului lor nu a putut fi oprită. într-adevăr, în deceniul următor răspîndirea
morilor cu aburi s-a accelerat. Aşa cum arată statistica din 1863, în acel an în
morile cu aburi din TransilYania au fost întrebuinţate 28 de maşini cu aburi care
dispuneau de o forţă motrică de 502 c.p.u. Pe lingă acest număr statistica mai indică
4 maşini cu aburi, cu 32 c.p., care erau întrebuinţate ocazional şi pentru măcinat 1 ".
Prin urmare, am putea eYalua numărul morilor cu aburi din anul 1863 la aproximativ 32 1:'.
Este astfel neîndoielnic că transformarea morăritului vechi într-o ramură indus-trială mecanizată a început în primele două decenii care au urmat revoluţiei din
184811849, deoarece răspîndirea morilor cu aburi, în perioada menţionată, nu a fost
sporadică. Totodată, pe baza datelor statistice din 1863, se poate constata că în
Transilvania, creşterea industriei maşiniste a fost mai însemnată - pe lingă minerit
şi siderurgie -, şi în ramura morăritului. Faptul reiese (pe lîngă creşterea numă
rului morilor cu aburi) din utilizarea forţei aburului: din totalul de 2720 c.p. cît
reprezenta forţa maşinilor cu aburi in 1863 în industria din Transilvania, 2040 c.p.
reveneau industriei miniere şi siderurgice, 502 c.p. morăritului, iar tuturor celorlalte
ramuri numai 163 c.p. 16•
Din repartizarea teritorială a morilor cu aburi reiese şi un alt aspect important
al dezvoltării morăritului, anume concentrarea sa în comitatele vestice ale Transil-,·aniei şi îndeosebi în părţile de şes ale acestora. în acest sens este caracteristic
faptul că din aproximativ 32 de mori cu aburi, un număr de 30 17 se aflau în Banat,
c-omitatul Arad, Bihor şi Satu Mare şi numai două pe teritoriul Transilvaniei istorice18.
Dezvoltarea cu precădere a morăritului în partea de apus a Transilvaniei se explică.
în primul rînd prin faptul că materia primă a morăritului modern, griul, era cultiYat mai ales pe aceste teritorii. Astfel, de exemplu, în anul 1875 în Banat şi comitatele Arad, Bihor şi Satu Mare s-au recoltat aproximativ 1.438.000 de măsuri vieneze·
de griu de toamnă, iar în restul Transilvaniei doar aproximativ 2.172.000 de măsuri 19 •
11 Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, an. I, fasc. III, Viena, 1852, p. 53;·
Idem, an. 11, fasc. II, Viena, 1864, p. 29-30.
12 Arhivele Statului Oradea, Fond. Oraş, economice, nr. 80/1867; Alfold, 19 iunie 1862 ..
13 Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, an. 11, fasc.
II, Viena, 1864,.

p. 29-30.
14

Ibidem, p. 27-28.
Datele arhivistice confirmă că statistica maşinilor cu aburi reflectă în general
fidel situaţia din anul 1863 (Cf. Arhivele Statului Arad, Acte adm. 8119/1863: Informaţiile din Arhivele Statului din Arad referitoare la maşinile cu aburi mi-au fost.
puse la dispoziţie prin bunăvoinţa tov. E. Gliick).
16 Mittheilungen ... an. 11, fasc. II, Viena, 1864, p. 27-31.
17 Pe lingă statistica maşinilor cu aburi dispunem tot din acest an şi de un recen-sămînt al morilor pentru Banat, comitatul Bihor, Maramureş şi Satu Mare. în această
statistică figurează un număr de 36 de mori. Diferenţa de număr derivă din faptul.
că cîteva mori cu aburi erau situate dincolo de teritoriile regiunii Banat, Crişana.
si Maramures.
18
·
Una la Dej, iar alta la Satulung (Mittheilungen ... an. 11, fasc. II, p. 30).
19
Magyar statisztikai evkonyv (Anuar statistic maghiar), 1875, fasc. II, p. 17; o.
măsură de Viena = 61,48 de litri.
15
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Pe teritoriile Banatului, Aradului şi Bihorului, unde se întindeau, de altfel, cele
mai mari moşii producătoare de mărfuri cerealiere, o bună parte a acestora au fost
produse pentru vînzare, pe cînd în comitatele deluroase ale Transilvaniei istorice
majoritatea grîului era necesară pentru hrana populaţiei agrare. într-adevăr, în comitatele vestice morăritul comercial se baza pe materia primă produsă în împrejurimi 20 ,
iar în părţile răsăritene mai ales pe importul grîului din România veche 21• Importul
grîului din vechea Românie era atît de important încît el a constituit - pînă la
izbucnirea războiului vamal - condiţia esenţială a înfloririi morăritului comercial
din Braşov şi Cluj, fiind totodată absolut necesar şi pentru morile din Timişoara
şi Arad. Acest fapt dovedeşte încă o dată însemnătatea legăturilor economice între
Transilvania şi vechea Românie pentru dezvoltarea economică a Transilvaniei.
S-a amintit mai sus că răspîndirea morilor cu aburi a însemnat totodată procesul
trecerii la marea industrie mecanizată în această ramură. În procesul trecerii la
marea industrie s-a ridicat dintre morile cu aburi un număr mare de mori care
aveau un caracter pur comercial.
Morile comerciale 22 au fost înfiinţate în primul rînd în oraşele mari ca Timişoara,
Arad şi Oradea, iar mai tîrziu şi în restul oraşelor, în primul rînd de către comercianţi21.

Capitalul necesar pentru investiţii s-a acumulat în cea mai mare parte din comerţul cu mărfuri agricole. Fiind situate în centre producătoare de mărfuri-cerealiere,
oraşele Timişoara, Arad şi Oradea desfăşurau un comerţ cît se poate de dezvoltat

cu cereale. în oraşul Timişoara se desfăceau 65.:::::...700/o din produsele agrare din
Banat2", Aradul a devenit centrul comerţului cerealier pentru trei comitate:.!5. Impor•
tanţa comerţului cu cereale pentru acumulările interne de capital reiese şi din
faptul că în medie, în deceniul al VI-lea din secolul trecut, comerţul cu produse
agrare s-a evaluat în Timişoara valoric la 7.487.000 florini, din care valoarea comerţului cu cereale la 6.670.000 florini, pe cînd acea a comerţului la toate celelalte
produse a fost numai de 6.118.000 de florini 26•
Comercianţii îmbogăţiţi prin comerţul cu cereale şi-au dat seama că morăritul
comercial promitea realizarea unor profituri şi mai mari decît comerţul cu cereale.
Astfel, camera de comerţ şi industrie din Timişoara semnala următoarele în 1858:
20 Totuşi şi morile comerciale din Banat importau cantităţi mari de grîu din
România veche. (Jahresbericht pro 1885 des volkswirtschaftlichen Ref eraten des
kăniglichen Freistadt Temesvar. Timişoara, 1886, p. 17). ,,În morile din raza cercului
nostru - scria raportul camerei de comerţ din Timişoara în anul 1879 - este măci
nat grîul din Banat şi pe lîngă aceasta o mare cantitate de grîu din România şi o
cantitate mică din Serbia" A temesvciri kereskedelmi es iparkamara jelentese (Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara), 1879-1881, p. 205; Moara din
Topliţa a fost înîiinţată pentru a măcina exclusiv grîu din România (Idem, 1889,

p. 96).
21

între anii 1872-1877 au importat în medie în Transilvania anual 410,385 q conq conv. = 50 kg.) de cereale din care cca 1/ 3 grîu (Blătter filr Handel
und Gewerbe in Siebenbilrgen, 31 ian. 1879).
22 Majoritatea morilor comerciale erau mori cu aburi, dar au fost şi mori de apă
care au aplicat noile invenţii tehnice şi aveau un caracter de mare industrie.
23 Astfel la Arad, F. Jones şi Freiberger, L. Traytler, precum şi S. Epstein, la
Oradea Dunkel, la Timişoara L. Szabady şi Halbermayer erau comercianţi. Totodată
arendaşii morilor vechi luau parte activă la înfiinţări de mori comerciale.
24 Lendvay Jeno, Temesvcir varos kăzgazdascigi leircisa (Descrierea economică a
oraşului Timişoara), Budapesta, 1908, p. 49.
25 Kăzgazdascigi Szemle (Revista economică), 1907, vol. 37, partea I-a, p. 347.
26 Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer in Temesvar an das hohe k. k.

venţionale (1

Ministerium filr Handel, Gewerbe und offentliche Bauten ilber die Zustănde der
Industrie in den Jahren 1853 bis 1856, Timişoara, 1858; Magyar Sajt6 (Presa maghiară),

Viena, 31 iulie 1858.
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Făina este de obicei cu peste 1000/o mai scumpă decît grînele din care se produce" 27 •
La rindul ei, creşterea preţului făinii era o consecinţă a lărgirii pieţii industriei
morăritului (dezvoltarea populaţiei oraşelor 28 , a centrelor muncitoreşti ca Hunedoara,
Valea Jiului, Reşiţa, Anina). Acestea au constituit principalele motive pentru care
capitalul comercial a început să se îndrepte spre morărit. Ca urmare, în perioada
1849-1867, prin înfiinţarea unui număr însemnat de mori cu aburi, s-au pus bazele
industriei mari mecanizate în această ramură, şi s-au format totodată şi nucleele
morăritului comercial, ramura morăritului în ansamblu nu îşi pierde încă definitiv
caracterul de anexă a agriculturii. Astfel, potrivit datelor din 1863, chiar şi în Banat
precum şi în comitatul Arad, Bihor şi Satu Mare, deci acolo unde se aflau majoritatea morilor cu aburi (30 din 32), numărul morilor de alte categorii era de 2311 29•
Fără îndoială că partea covîrşitoare a producţiei morăritului era dată încă de aceste
mori vechi. Astfel, în perioada 1849-1867, procesul transformării producţiei manu•
facturiere în marea producţie mecanizată se afla încă la începutul ei.

Dezvoltarea marii industrii a morăritului în perioada 1867-1900. Desindustriale în această ramură.

făşurarea revoluţiei

In perioada dualismului austro-ungar instaurat în anul 1867, condiţiile
generale ale dezvoltării industriei din Transilvania nu s-au schimbat: pactul dualist din 1867 a conservat marea proprietate moşierească care a constituit reazămul tuturor rămăşiţelor feudale, iar teritoriul vamal comun
a continuat să existe pină la prăbuşirea monarhiei, constituind un avantaj
unilateral pentru industria austriacă bine dezvoltată. Acest pact, precum
şi politica claselor dominante austriece şi maghiare a aservit bogăţiile
Transilvaniei şi poporul ei, în majoritate român, intereselor acestor clase.
Toate acestea au determinat linia dezvoltării economice a Transilvaniei:
au continuat să se dezvolte cu precădere ramurile care produceau materii
prime sau semifabricate pentru piaţa întregii monarhii. Aceste ramuri au
şi fost acaparate în bună parte de către capitalul străin.
In ceea ce priveşte industria morăritului, aceasta a cunoscut pînă la
sfîrşitul secolului al XIX-lea o linie de dezvoltare ascendentă. Cu excepţia
perioadelor de criză, numărul morilor cu aburi creştea rapid, iar capacitatea lor de producţie în general, şi a marilor mori comerciale în special,
se mărea din an în an. Acest proces a dus, pînă la sfîrşitul secolului
al XIX-lea, la schimbarea caracterului morăritului.
Din cadrul perioadei 1867-1900 trebuie să relevăm ca deosebit de important din
punct de vedere al dez\·oltării morăritului pe baze capitaliste, intervalul de timp
situat între anii 1867-1873.
Intrarea ciclului capitalist pe plan european în faza de avînt în cursul anului 1867
şi-a avut însemnătatea şi pentru industria morăritului din Transilvania. Conjunctura
27 Jahresbericht .. ., Magyar Sajt6, 8 iulie 1858.
28 Iată creşterea populaţiei oraşelor mai mari:
Oraşul

Arad
Cluj
Timişoara

Oradea

Anul şi
1857
26959
20615
22507
22443

numărul populaţiei

1869
32725
26638
32223
28698

1890
42052
35855
39884
38557

1900
53903
46670
49624
47018

29 Repartizarea acestor mori pe categorii era: 1160 mori de apă obişnuite, 472 mori
plutitoare (haj6malom), 1662 de mori cu tracţiune animală (mori uscate), 17 mori de
vînt. Cf. Statisztikai kozlemenyek (Comunicări statistice), 1863, p. 262-263.
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economică internă şi internaţională favorabilă vînzării produselor cerealiere a dus
la o afluenţă de capital în centrele cele mai importante ale producţiei morăritului
din Banat si comitatele Arad si Bihor. Prin urmare, comercianţii în general şi cei

specializaţi În comerţul cu mă~furi agricole în speciai:1° au continuat să investească
sume mari în morărit. Pe lingă comercianţi, şi o parte a burgheziei industriale şi
a marilor moşieri şi-a îndreptat atenţia spre morărit:i•.
Spre deosebire de perioada anterioară însă, între 1867-1873 cele mai mari mori
comerciale au fost fondate de societăţi industriale pe acţiuni, deoarece în noile
împrejurări trebuiau înfiinţate unităţi mari care necesitau capitaluri importante,
ceea ce întrecea posibilităţile capitaliştilor individuali.
Între 1867-1873 au luat fiinţă în Transilvania 12 societăţi industriale pe acţiuni
în domeniul morăritului 32 , cu un capital de 3.665.000 de florini3: 1• Dacă ţinem cont
de faptul că în total au fost întemeiate în această perioadă 34 societăţi industriale
pe acţiuni, dintre care 12 în industria morăritului, se evidenţiază din nou tendinţa
creşterii cu precădere a industriei morăritului în cadrul dezvoltării generale a industriei.
Morile societăţilor pe acţiuni, indiferent dacă au fost preluate de la capitalişti
individuali ori au fost construite de aceste societăţi, reprezentau unităţi mari şi
erau utilate cu tehnică modernă.
Astfel, în întreprinderea „Moara cu aburi S.A. Timişoara" fondată de comercianţii
S. Eisenstădter, Fr. Gotthilf, M. Gri.inbaum şi alţii, era introdus măcinatul cu valţuri
în locul pietrelor de moară şi avea o capacitate de producţie de peste 100 q pe zi3lo,
la Arad o societate pe acţiuni, formată în major'iiate de asemeni din comercianţi,
a preluat o moară veche pe care a transformat-o, construind totodată şi una nouă.
Despre înzestrarea tehnică a morilor ne dă o imagine faptul că forţa celor trei maşini
cu aburi întrebuinţate în morile acestei societăţi pe acţiuni totaliza 340 c.p.:15 (în 1863
0

° Cf. A. Egyed, op. cit., p. 155.

3

31

Pester Lloyd, 10 martie - 7 dec. 1869; Temesvarer Zeitung, 17 august 1869;
(Cîmpia), 10 martie 1871; Arhivele Statului Timişoara, Fond. firmei soc. 17 /129.
Societăţile pe acţiuni înfiinţate în domeniul morăritului între 1867-1873 erau

Alfăld
32

următoarele:

Denumirea

societdţii

pe

acţiuni

Locul

infiinţ.

societdJii

A1111l infiinJ.

Capital. investit/I.

Moara cu aburi S.A.Tim.işoara
Timişoara
Prima moară cu aburi şi fabrica de cherestea
Arad
Arad
Moara cu aburi „Concordia" S.A. Tim.i•

1867

800.000

1869

600.000

Timişoara

1869
1870
1873
1869
1869
1870
1869
187
1870
1868

400.000
400.000
400.000
300.000
250.000
ISO.OOO
140.000
120.000
80.000
25.000

şoara

Moara cu aburi „Lasz\6„ S.A. Oradea
Industria Fă.inii S.A. Tim.
Moara sistematică „Szechenyi„ S.A.
Moora cu aburi S.A. Satu Mare
Moara cu aburi „Panonia„ S.A.
Moara cu aburi S.A. din Banat
Moara cu valţuri S.A. Govăşdia
Moara sistematică S.A. Tălmaci
Prima moară sistematică romană Pecica

Oradea
Timişoara

Arad
Satu Mare
Timişoara

Lug~j
Sibiu
Pecica

(Arh. Statului Timişoara, Fond. 572, firme sociale cutia nr. 9; idem, dos. nr. 17/29;
Arh. stat. ,<\rad, _Fond. firme sociale, Arh. Stat. Oradea, Fond. nr. 63; Mihok Săndor,
M agyarorszag penz-, hit el es iparintezetei 187 3 evi mcircius h6 vegeig (lnsti tuţiile
băneşti, de credit şi industriale din Ungaria pînă la sfîrşitul lunii martie 1873),
Budapesta, 1873, p. 79-93; Barat Armin-Stoltz Agost, A temesvciri takarekpenztcir
ot_ve!leves tortenete (50 de ani de existenţă a Casei de economii din Timişoara),
T1m1şoara, 1896, p. 11.
33
Arh. Statului Timişoara, Fond. 572, cutia nr. 9, dos. 17/29; Mih6k Sandor, op. cit.,
p. 79-93; Barat Armin-Stoltz Agost, o. c., p. 11.
3
" Temesvarer Zeitung no. 67 /1869, Beilage.
35
Alfold, 25 dec. 1874.
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revenea la o moară cu aburi în medie cam 16 c.p.), iar capacitatea lor de producţie
întrecea 200 q. pe zfMi. În general, morile cu aburi ale celorlalte societăţi erau de
asemenea unităţi mari, aşa încît în perioada 186i-1873 existau în Transilvania cel
puţin 5 mori care aveau fiecare o capacitate de producţie de peste 100 q. la zi.
(Despre capacitatea morilor cu aburi aflate în posesia capitaliştilor individuali nu
dispunem de date precise.) întrucît în perioada anterioară n-a existat nici o moară
cu asemenea capacitate de producţie 3 i, putem constata că în perioada 1867-1873
dezvoltarea marii producţii in morăritul din Transilvania a ajuns într-o nouă fază,
superioară celei precedente.
Despre celelalte ino\·aţii tehnice introduse şi consecinţele lor, conducerea morii
din Oradea scria: ..... rezultatul obţinut cu aceste inovaţii este într-adevăr foarte
bun, - fapt despre care poate să se convingă oricine -, întrucit din griu este eliminat complet nu numai praful, dar şi neghina, borceagul, precum şi alte impurităţi.
Prin aceasta, cantitatea de făină fină obţinută creşte de la 28 funzi la 32-33 şi
chiar 34 funzi, fapt care a dus la mărirea ciştigului cu 15 creiţari după fiecare q.,
în condiţiile funcţionării permanente a morii":11<_
„Febra afacerilor" însă, caracteristică perioadei, a fost însoţită de răspindirea pe
o scară largă a speculei. O parte din societăţile pe acţiuni, mai precis fondatorii
acestora, s-au avîntat - folosind posibilităţile oferite de sistemul de credit şi de
societăţile pe acţiuni in afaceri care întreceau cu mult posibilităţile reale ale
multor capitalişti localF1!1. Situaţia s-a agravat prin izbucnirea crizei monetare din
1869 şi apoi a crizei de supraproducţie din 1873. O parte din intreprinderile recent
înfiinţate şi care erau preocupate cu organizarea producţiei, îndată după ce băncile
au revocat creditul, au ajuns in pragul falimentului. în urma crizelor s-au prăbuşit
un număr de 5 mari societăţi pe acţiuni din industria morăritului 10 • Criza a atins
şi morii~ cu aburi aflate in posesia capitalului individual, dar într-o proporţie mai
mică, deoarece ele n-au fost antrenate in afaceri speculative in măsura în care au
fost societăţile pe acţiuni.
Criza din 1873 şi perioada stagnării, care i-a urmat, spre deosebire de restul
ramurilor industriale, a cuprins morăritul pentru o durată de timp mai scurtă. începînd din anul 1876, producţia morilor comerciale a început să se ridice din nou.
Este interesant însă că - aşa cum arată raportul camerei de comerţ din Arad noua perioadă a înviorării morăritului comercial a fost un rezultat al cererii crescinde de făină, mai ales în străinătate, căci ..... consumul intern s-a redus mult,
ceea ce este cu atît mai trist cu cît cauza acestui fapt rezidă în pauperizarea continuă a populaţiei" 1 . Pdn urmare este clar că exportul făinii era şi o urmare a
puterii de cumpărare scăzute a populaţiei din Transilvania. Pe de altă parte, în
străinătate produsele morăritului din Banat şi Arad erau căutate, deoarece făina
:11 ,

:i;
:l!l
39

Idem, 13 sept. 1874.
Cf. A/IC, 1962, p. 1-15-147.
Nagyvarad, 9 aprilie 1873.

Magyar Statisztikai Evkănyv, 1873, partea I-a, p. 242-243; semnalăm însă că
din aceste date lipsesc morile cu aburi situate pe teritoriul grăniceresc şi astfel, în
realitate, numărul lor era mai mare.
0
"
Este suficient de arătat pentru a ilustra extinderea afacerilor capitaliste în
Arad şi Timişoara, că în aceste oraşe, în decurs de trei ani (1867-1869), au luat
fiinţă 18 societăţi industriale pe acţiuni, cinci bănci şi două case de economii, nemaivorbind despre firmele individuale.
" 1 O parte dintre aceste mori au fost cumpărate ori de capitalişti individuali, ori
de societăţi pe acţiuni care au supravieţuit crizei. Astfel, Moara Concordia din
Timişoara a ajuns în posesia lui A. Gold (Nagyvarad [Oradea], 20 febr. 1873); prima
moară cu aburi din Arad a fost achiziţionată de Societatea de mori sistematice
din Arad (Raportul camerei de comerţ şi industrie din Arad, 1887, p. 8); moara
societăţii „Industria Făinii din Banat" a fost repusă în funcţiune de către o societate
nouă (Arhivele Statului Timişoara, Fond. 568, firme sociale, dos. 17/129).
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-din Banat şi regiunea Aradului ,, ... absorbea cea mai mare cantitate de apă în
,comparaţie cu toate celelalte feluri de făini din lume, avînd astfel calităţi superioare"
Morile comerciale din Arad, Timişoara, Oradea şi din alte părţi au exportat făină
nu numai în Cehia şi Austria, dar şi în Serbia, Elveţia, Anglia, Suedia şi în alte
părţi42. După aprecierea unor economişti contemporani, o treime din producţia industriei morăritului din Banat a fost vîndută pe pieţele europene43 •
Morile comerciale din Braşov şi Cluj exportau cantităţi importante de făină la
Bucureşti şi pe alte pieţi din România4". înainte de izbucnirea războiului vamal
între Austro-Ungaria şi România, aceste mori exportau anual 5-6000 q. de făină
pe pieţele de dincolo de Carpaţi" 5 • În perioada de după crize şi pînă la ultimul
deceniu din secolul trecut, exportul a constituit, fără îndoială, o pîrghie a ridicării
morăritului comercial.
După criza din 1873, numărul morilor cu aburi a continuat să crească. Astfel,
faţă de 121 cîte erau în 1873, statistica din 1885 46 indică un număr de 258 de mori
,cu aburi, iar cea din 1895 un număr de 512'- 7• Dacă ţinem cont de faptul că în 1852
numărul morilor cu aburi era de trei, iar în 1863 32, putem afirma că ritmul
dezvoltării s-a accelerat din perioadă în perioadă, apogeul acestei creşteri fiind situat
între 1885-1894. Răspîndirea largă a morilor cu aburi a însemnat - aşa cum vom
vedea si din analiza altor elemente - victoria definitivă a acestei categorii de mori.
În l~gătură cu repartizarea morilor cu aburi din punct de vedere teritorial, este
necesar să arătăm că deşi în continuare morile cu aburi se concentrau în Banat,
,comitatul Arad, Bihor şi Satu Mare (393 din 512 în anul 1894), totuşi în comitatele
de est s-au format centre importante ale morărituîui. Dacă în Transilvania istorică
numărul morilor cu aburi era în 1870 doar de 10, acest număr a crescut pînă la 1885
la 33 şi pînă la 1894 la 88"8.
Creşterea forţei maşinilor cu aburi, care constituie un alt indiciu important al
-stadiului revoluţiei industriale, arată acelaşi tablou. În anul 1884 forţa motrică a
maşinilor cu aburi întrebuinţate în morărit era de 4682 c.p., iar în anul 1894, de
12932 49. Nici o altă ramură industrială din Transilvania nu a înregistrat o dezvoltare atît de rapidă în ceea ce priveşte utilizarea maşinilor cu aburi. Forţa motrică
-care revenea la o moară era, în medie, de aproximativ 250 c.p. - faţă de 16 c.p

în 1863.
S-a amintit mai sus faptul că cea mai perfecţionată maşină-unealtă în morărit a
-constituit-o valţul. Introducerea valţurilor în condiţiile ascuţirii concurenţei atît între
morile cu aburi şi celelalte categorii de mori cît şi în cadrul morilor cu aburi, era
.absolut necesară. Raportul camerei de comerţ şi industrie din Timişoara scria în
legătură cu această problemă: ,,Utilajele inventate în jurul anului 1870 şi sistemul
nou de măcinat sînt întrebuinţate din ce în ce mai mult nu numai la morile mari,
dar şi la morile mai mici cu aburi. Valţurile preiau cu succes locul pietrelor de
moară. . . procurarea valţurilor a devenit o necesitate vitală şi pentru morile mai
mici din ....... provincie" 51 • Dar categoria morilor vechi nu putea nicicum concura
42

43
44

Az aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1877, p. 86.
Ibidem; A temesvari kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1879-1881, p. 255.
A temesvciri kereskedelmi kamara monografikus jelentese (Raportul monografic

al camerei de comerţ şi industrie din Timişoara, 1896, p. 110-111.).
45
Arhivele Statului Braşov, Fond. Camera de comerţ, dos. 70.
"

6

A brass6i kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1880-1884, anexa, p. 82.
Magyarorszcig malomipara az 1885. ev elejen (Industria

" 7 Jekelfalussy J6zsef,
morăritului din Ungaria

la începutul anului 1885), p. 19-20.
(Comunicări statistice maghiare) Seria nouă,
vol. XIII, Budapesta, 1896, p. 11.
49 Jekelfalussy J6zsef, op. cit., p. 17; Magyar statisztikai kozlemenyek, Seria nouă,
vol. XIII, p. 11.
48

Magyar statisztikai kozlemenyek

50

Ibidem, p. 9-13.
A temesvari kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1879-81 (Raportul camerei

51

de

comerţ şi

industrie din

Timişoara),

p. 207.
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cu morile cu aburi. Statistica din 1894 ne permite să urmanm repartizarea valţuri
lor pe diferite categorii de mori. Astfel, în 1894, existau în morile din Transilvania
2622 de valţuri, din care 2055, adică 78,36%, în morile cu aburi.
înmulţirea numărului morilor cu aburi şi dezvoltarea lor tehnică a dus la creş
terea ponderii lor în producţia propriu zisă. Astfel în anul 1906 în toate morile din
Transilvania au fost măcinate aproximativ 6.324.286 de q. de griu, din care morilor
cu aburi le reven~au 4.478.113 q, adică 70,800/o"i.
Prin urmare. pină la începutul secolului al XX-lea, din lupta care s-a dat între
morile cu aburi pe de o parte şi morile de apă mici, de vînt şi acelea cu tracţiune
animală pe de altă parte a ieşit învingătoare prima categorie. Acest lucru este dovedit concludent de faptul că morile cu aburi, reprezentind producţia maşinistă, au
de\"enit dominante în ceea ce pri,·eşte producţia.
Dar - aşa cum s-a arătat mai sus - nu fiecare moară cu aburi a avut totodată
un caracter de fabrică, şi astfel marea industrie în această ramură a fost reprezentată în primul rind de morile mari şi foarte mari. Morile mari aveau totodată un
caracter comercial, lucrind aproape exclusi\" pentru piaţa internă şi internaţională.
Din această cauză este necesară o analiză succintă a acestei categorii de mori.
Potri\'it datelor statistice din 1894, în Transilvania existau 110 mori cu aburi
care aveau o capacitate de producţie intre 100-500 q. pe zi, 5 mori între 501-1000
şi o moară intre 1001-1500 q. pc zF• 1• Examinînd categoria morilor mari, nu putem
lăsa însă la o parte nici marile mori de apă, deoarece şi ele aşa cum constată
Lenin - ,,au un caracter de fabrică" 5 ". în anul 1894, din 7893 de mori cu apă 55 un
număr de 40 a\'eau o capacitate de producţie între 100-500 q. pe zF";· Astfel, existau
în total 156 de mori cu o capacitate de producţie de peste 100 q. la zi. Ele prezentau
1,î9% din totalitatea morilor, dar dădeau 70,24% din producţie 5 i.
Cele mai mari mori cu aburi din Transilvania, în număr de cinci, au fost: Moara
Elisabeta din Timişoaraj8, Morile unite din Oradea:,!!, Moara lui Neumann din
Arad 60 , Moara „Szechenyi" din Arad 61 şi Moara cu aburi S.A. Satu MareG 2•
În medie, fiecăreia din cele cinci mori îi revenea o producţie anuală de
288.000 q., pe cind producţia anuală a unei mori „obişnuite" era în Banat de 662 q,
iar a unei mori cu aburi, în medie, de 18.000 qli3.
52

Magyar statisztikai kozlemenyek, Seria nouă, ,·ol. XIII, p. 60-71. De fapt, pro-

ducţia

globală

reală

depăşeşte

cifrele statisticii, dar

proporţiile

rămîn

în general

\"alabile.
r.:i

5"
"5

56

Magyar statisztikai kozlemenyek, Seria nouă, voi. XIII, p. 44-45.
V. I. Lenin, op. cit., p. 474.
Magyar statisztikai kozlemenyek, Seria nouă, voi. XIII, p. 11.
Idem, p. 44-45.

57 Producţia făinii

din griu.

58 Producţia anuală oscila în jurul a 400.000 q, moara avea 200 de angajaţi, iar
forţa motrică a maşinilor era de 750 c.p. (A. Barat, Die konigliche Freistadt Temesvar, Timişoara, 1902, p. 168-189).
59 Datele tehnice corespund celor de mai sus (Magyar Compass [Compasul Maghiar].

1901-1903, partea II-a, p. 115).
60 Producţia anuală varia în jur de 300.000 q.; a\'ea aproximativ 200 de angajaţi,
iar forţa motrică a maşinilor era de 750 c. p. (Kiviteli cimtcir (Compas al firmelor
exportatoare), Budapesta, 1904, p. 196; Az aradi kereskedelmi es iparkamara kerilletenek kozgazdascigi leircisa (Descrierea economică a teritoriului camerei de comerţ
şi industrie din Arad), Arad, 1897, p. 133).
61 Producţia anuală era aprox. 170.000 q., avea 90 de muncitori, iar forţa maşi
nilor cu aburi era de 500 c. p. (Arhivele Statului Arad, Fond. Tribunal, firme; Magyar
Compass, 1901/1902, partea a II-a, p, 103).
62
Producţia anuală· era în jur de 170.000 q, avea 120 de muncitori şi 500 c. p.
(Magyar Compass, 1901/1902, p. 2-a, p. 118).
63
A temesvari kereskedelmi es iparkamara monografikus jelentese (Raportul monografic al camerei de comerţ şi industrie din Timişoara), 1896, p. 110-111.
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Din datele prezentate mai sus reiese clar că în această ramură producţia avea un
grad de concentrare foarte ridicat. De asemenea, se poate constata că în ultimele
două decenii ale secolului al XIX-lea, concentrarea şi centralizarea capitalului a
progresat într-un ritm vioi. în această perioadă au luat fiinţă de pildă 5 societăţi
industriale pe acţiuni în ramura morăritului, în care a fost vărsat un capital social
de 2,512.400 de coroaneM.
Dintre tranzacţiile capitaliste care aveau o mare importanţă, amintim pe aceea
din Cluj, unde un grup de capitalişti (comercianţi, industriaşi şi mari moşieri), formîndu-şi o societate pe acţiuni, au cumpărat două mori mariw pe care le-au lărgit;
prin aceste mori societatea pe acţiuni a reuşit să monopolizeze piaţa Clujului. La
Oradea, o societate pe acţiuni, înfiinţată în 1898, a acaparat 3 mori mari, din care
două au continuat să funcţioneze sub egida noii societăţirn'.
în urma concentrării producţiei si a capitalului în principalele centre ale moră
ritului comercial, un' număr restrîni de mori mari şi foarte mari au dominat piaţa.
Această situaţie a permis capitaliştilor morari ca în goana lor după un profit cit
mai ridicat să formeze monopoluri, mai ales sub formă de carteluri.
Prima încercare de a încheia un cartel a fost făcută în anul 1887, la Braşov,
„unde, din cauza concurenţei ascuţite de mai înainte, cele mai multe mori cu aburi
şi mori sistematice s-au unit într-o cooperaţie" 67 • După părerea noastră, încercarea
morilor din Braşov de a menţine profitul ridicat prin cartelare a fost influenţată
în mare măsură şi de războiul vamal izbucnit în 1886 între Austro-Ungaria şi
România. Aşa cum rezultă din rapoartele morilor, din cauza taxelor vamale de
import asupra griului românesc, morile nu mai "erau în stare să producă făină
pentru exportut1, ceea ce a ascuţit concurenţa pe piaţa locală. Deşi morile au încheiat o convenţie, - fiind lovite de urmările războiului vamal - situaţia lor nu
s-a îmbunătăţit în mod simţitor 69 • Cartelul încheiat de ele avea un caracter absolut
local, ceea ce nu a putut anula concurenţa produselor industriei morăritului din
alte părţi 70 .
Un cartel asemănător, cu caracter local, a fost organizat între morile din Arad
în anii 1889 şi 1890. Aici însă participanţii, prin hotărîrea organizaţiei capitaliştilor
morari, au redus producţia începînd din septembrie 1889 pînă în august 1890. ,,Fără
aceasta (reducere - n.n.) - scria raportul camerei de comerţ - ar fi existat o
asemenea concurenţă între mori încît ar fi putut duce la prăbusirea morilor mai
slabe" 71 • Prin urmare scopul chiar al primelor carteluri a fost înlăturarea concurenţei pentru obţinerea unui profit ridicat.
Acţiunile capitaliştilor morari de a monopoliza piaţa prin uniuni monopoliste au
devenit din ce în ce mai frecvente în ultimii ani ai secolului trecut. Totodată capitaliştii se organizau pe o scară mai largă. în anul 1896 a luat naştere, la congresul
morarilor, Uniunea morarilor din provincie, în a cărei conducere luau parte 9 mari
capitalişti morari din Transilvania, preşedintele ei fiind E. Neumann din Arad 72 •
Această uniune a devenit apoi o organizaţie monopolistă care lua hotărîri pentru
reînnoirea cartelului (pe plan local sau pe o scară mai largă) ori de cite ori interesele de clasă ale capitaliştilor morari necesitau acest lucru. În cele mai multe cazuri,
~ Magyar Compass, 1901/1902, p. 342-352, 372; Penzilgyi Compass, 1895/96, p. 888.

65
Arhivele Statului Cluj, Fond Tribunal, Firme; Grupa VII, anii 1890-1895~
dos. VIII.
GG Nemethy Ferenc, Nagyvaradi utmutat6, Oradea, 1901, p. 93.

67
68

A brass6i kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1889, p. 48.

69
70

A brass6i kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1889, p. 48.

N. V. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc din Braşov,
Bucureşti, 1928, p. 98.
Raportul camerei de comerţ din Brasov semnalează în 1892 că în oras se vinde
făina măcinată la Oradea (Bericht der Handels- und Gewerbekammer Kronstadts,
1892, p. 42).
71
Az aradi kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1890, p. 121.
72
Magyar malom- es gazdasagi ertesito, 1 apr. 1890.
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morile mari au încercat menţinerea preţului ridicat al făinii sau ridicarea preţului,
prin reducerea parţială sau totală a producţiei. Cartelul morarilor a întreprins
asemenea acţiuni în anii 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 şi 1903î3•
Aşadar, monopolurile care în această ramură erau mai rare şi aveau o durată
mai scurtă în deceniul IX şi începutul deceniului X al secolului trecut, au devenit
mai tîrziu din ce în ce mai frecvente şi mai organizate.
Cu ajutorul monopolurilor, morile mari care luau parte la ele au obţinut un profit
deosebit de ridicat chiar în condiţiile crizei de supraproducţie din 1900-1903. Astfel,
moara „Pannonia" din Timişoara. care avea un capital social de 300.000 coroane, a
obţinut în 1901 un profit de 40.0î6 de coroane, în 1902 60.393 de coroane, iar în
1903 - 52,966• 1 de coroane. Începînd cu sfîrşitul secolului al XIX-lea, marii capitalişti morari au jefuit poporul muncitor şi cu ajutorul uniunilor monopoliste.

*
Morile care aveau un caracter de mare industrie se deosebeau radical
de morile ţărăneşti nu numai din punct de vedere al tehnicii producţiei,
dar şi din acela al modului lor de organizare. Pe cînd marea majoritate a
morilor ţărăneşti erau conduse direct de proprietarul sau arendaşul acestora. iar forţa de muncă străină angajată se reducea la o calfă sau ucenic,
morile mari, indiferent dacă erau în proprietatea unor societăţi industriale pe acţiuni sau erau deţinute de capitaliştii individuali, au fost bazate
pe exploatarea unui număr însemnat de muncitori industriali. Astfel, potrivit datelor statistice din 1906. în morile cu aburi numărul persoanelor care
luau parte la procesul de producţie se ridica la aproximativ 4000, din care
numai 49 de persoane în calitate de proprietari sau membri ai familiei
proprietarilor. În acelaşi timp, din totalul de 11361 persoane ocupate în
morile de apă, 8528 erau proprietari sau membri ai familiei proprietarilorî:i_ în primul caz relaţiile dintre muncitori şi capitalişti erau caracteristice modului de producţie capitalist, în al doilea caz era vorba mai
mult despre relaţii caracteristice producţiei meşteşugăreşti.
Dar şi în morile mari. numărul muncitorilor era relativ scăzut din cauza
naturii acestei ramuri: în morărit gradul de mecanizare a producţiei era
înalt. iar nevoia de forţă de muncă scăzută. Acest fapt precum şi răspîn
direa în diferite centre ale celor mai mari mori a făcut ca gradul de exploatare al muncitorilor din industria morăritului să fie foarte ridicat. Ziua lor
de lucru era pînă şi la începutul sec. XX-lea de 12 ore 76, pe cînd majoritatea muncitorilor munceau sub 12 ore pe zi. ,,în sezonul principal - scria
un inspector industrial - morarii (muncitorii morari - n.n.) abia se odihnesc 3-4 ore pe zi. în această ramură este încă în uz şi ziua de lucru de
Idem, 1 martie 1898, 15 nov. 1899; Arhivele Statului Timişoara, Fond. 568, firme
sociale, cutia nr. 9; Arhivele Statului Arad, fond. firmelor, dos. Moara sistematică.
7
" Arhivele Statului Timişoara, Fond. 568, cutia nr. 9.
75 Magyarorsz<ig malomipara (Industria morăritului din Ungaria), 1906, p. 88-89,
;3

96-97.
76
Volkswille, 14 apr. 1906; Nagyvaradi Munk<is Ojs<ig (Ziar muncitoresc din Oradea), 14 oct. 1906.
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24 de ore ... " 77 • Şi salarizarea era inferioară majorităţii muncitorilor din
celelalte ramuri7 8.
Condiţiile de mai sus au frînat şi organizarea muncitorilor, din care
cauză organizaţiile profesionale ale muncitorilor morari au apărut mai
tîrziu. ln schimb, odată cu înjghebarea primelor organizaţii, muncitorii
morari au început, în centrele morăritului, la Timişoara 79 , Oradea80 , Arad,
Alba Iulia81 şi Jimbolia82 , puternice mişcări greviste pentru reducerea orelor de lucru şi pentru îmbunătăţirea salariilor. Izbucnirea luptelor greviste
care au dus la o oarecare îmbunătăţire a situaţiei muncitorilor arată clar
ascuţirea contradicţiilor sociale la începutul secolului al XX-lea.
*

Problema care se ridică în legătură cu datele prezentate mai sus este:
cînd a început şi cînd s-a terminat revoluţia industrială în domeniul industriei morăritului?
Fără îndoială, desfăşurarea acestei revoluţii în morărit îşi are specificul
faţă de celelalte ramuri~ 3• Astfel, de pildă, în industria textilă, care a fost
ramura fruntaşă în perioada revoluţiei indus-triale în Apus, schimbările
care au revoluţionat producţia au început cu folosirea maşinilor-unelte.
care a determinat apoi folosirea unui motor adecvat: maşina cu aburi. În
morărit însă transformările radicale au început odată cu răspîndirea maşi
nilor cu aburi, după care vechile pietre de moară au fost înlocuite cu
valţuri (fără ca să le fi înlăturat complet) şi de un sistem de site. Astfel,
după părerea noastră, revoluţia industrială a început în morărit odată cu
răspîndirea sistematică atît a maşinilor cu aburi cit şi a maşinilor-unelte.
Perioada cînd putem vorbi despre introducerea continuă a tehnicii noi
într-o serie de mori din Transilvania, ceea ce înseamnă începutul revoluţiei industriale în această ramură, o putem fixa în deceniul al 7-lea şi
8-lea al secolului trecut.
Pe de altă parte este ştiut că revoluţia industrială într-o ramură poate
fi socotită terminată atunci cînd producţia maşinistă a devenit dominantă
în ramura respectivă. Prima statistică efectuată în 1885, care ne indică şi
datele producţiei, arată că producţia făinii de grîu a marilor mori cu aburi
din comitatele vestice (în Banat, comitatul Arad, Bihor ş.a.m.d.) întrecea
de două ori producţia celorlalte mori 84 . Astfel marea producţie a cucerit
aici deja un rol dominant. în comitatele estice (Transilvania istorică) însă,
marile mori nu au dat în aceşti ani decît aproximativ jumătatea produc77 Egyed Akos, Vajda Lajos, Ion Cicală, op. cit., p. 97; A magyar kiralyi iparfelilgyelok tevekenysege (Activitatea inspectorilor industriali unguri, 1901, XXVI).
78 Volkswille, 14 apr. 1906; Kolozsvari Munkas (Muncitorul clujean), 15 febr. 1907.

79
La Moara Elisabeta din Timişoara, în decursul anului 1906, au avut loc greve
de trei ori (Volkswille, 14 aprilie, 21 aprilie, 12 septembrie 1906).
80
Nagyvaradi Munkas Ujsag, 30 dec. 1906.
1
:11 Kolozsvciri Munkas, 15 febr. 1907.
82
Volkswille, 23 martie 1912.
83
Cf. Olga Constantinescu - N. N. Constantinescu, op. cit., p. 59-61.
8 ~ Jekelfalussy Jozsef, op. cit., p. 151, 168.
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Astfel, la începutul deceniului al 9-lea al secolului trecut, revoluţia
nu a fost terminată în întreagă Transilvania. Pînă la 1894 însă
categoria marilor mori a devenit preponderentă în Transilvania. Pe lingă
faptul că piaţa internă a fost cucerită de produsele marilor mori, ele lucrau
şi pentru export. Astfel putem trage concluzia că revoluţia industrială în
morăritul din Transilvania a fost terminată pînă la începutul deceniului al
10-lea din secolul trecut. întrucit - aşa cum arată cercetările~ 6 - revoluţia industrială în ramura morăritului s-a efectuat şi în România pînă la
sfîrşitul secolului al XIX-lea, rezultă că morăritul a constituit prima ramură în care marea producţie mecanizată a devenit dominantă pe întreg
cuprinsul ţării noastre.
Spre deosebire însă de multe ramuri industriale în care terminarea revoluţiei industriale a dus la restrîngerea extraordinară a numărului unităţi
lor aparţinătoare micii producţii de mărfuri 87 , în morărit, deşi a avut loc
un puternic proces de concentrare a capitalului şi a producţiei, marea industrie n-a putut înlătura morile mici 88 • Această situaţie se explică prin
faptul că morile ţărăneşti satisfăceau necesităţile populaţiei şi, lucrînd cu
uiumuri nu au concurat pe piaţa capitalistă cu produsele lor; acestea au
constituit, în esenţă, o parte integrantă a agriculturii.
industrială

Despre locul şi rolul morăritului în dezvoltarea industriei mari din
Transilvania.
în perioada premonopolistă a capitalismului, pe tărîmul industriei, industria alimentară în general şi cea a morăritului în special a constituit
principalul teren al activităţii burgheziei autohtone. în dezvoltarea cu precădere a acestei ramuri erau interesate pe lingă capitalul comercial şi industrial autohton şi marea moşierime. Tocmai din această cauză morăritul
comercial a devenit, după 1848, o ramură industrială care avea cel mai
înalt ritm de dezvoltare: creşterea numărului morilor cu aburi şi producţiei
destinate pieţii capitaliste dovedeşte acest lucru în suficientă măsură.
Am amintit mai sus că geneza industriei mari în ramura morăritului era
strîns legată de pătrunderea capitalului comercial în această ramură.
Într-adevăr, în toată perioada premonopolistă a capitalismului, aceasta a
c~nstituit calea cea mai tipică a transformării capitalului comercial autohton în capital industrial: marii capitalişti morari de mai tîrziu erau înainte,.
în majoritatea lor, comercianţi. Transformarea capitalului comercial în
capital industrial necesita în general o perioadă îndelungată. Totodată, fiind
~5

Ibidem.

86 O. Constantinescu N. N. Constantinescu, op.
87 În industria textilă, de fier şi altele.
88 Fireşte, acolo unde marile mori au cucerit

cit., p. 86.
un rol dominant în

producţie

observă o descreştere a numărului celorlalte mori. Pe raza teritoriului camerei
comerţ din Timişoara de pildă, între ani 1881 şi 1896, numărul morilor de apă,
vint şi al celor cu tracţiune animală a scăzut cu 42,50/o (A temesvciri kereskedelmi

iparkamara monografikus jelentese, 1896, p. 110-111).

https://biblioteca-digitala.ro

se
de
de
es-

INDUSTRIA

MORĂRITULUI

lN TRANSILVANIA

493

o activitate capitalistă care aducea un profit foarte ridicat89 , morăritul
a constituit o ramură principală a acumulării interne de capitaluri, ceea
ce a permis capitaliştilor morari să pătrundă şi în alte ramuri industriale.
Astfel, morăritul comercial a avut un rol de seamă în apariţia şi dezvoltarea marii industrii capitaliste din Transilvania. Exemplele de mai jos
dovedesc această afirmaţie.
Comerciantul Ioan Tedeschi din Timişoara, venit din ltalia90 , a înfiinţat
o moară cu aburi încă în timpul absolutismului, pe care a dezvoltat-o aşa
încît ea a devenit pînă la 1880 a treia moară ca mărime din Timişoara! 11 •
Mai tîrziu, ·el înfiinţează o turnătorie de fier şi o fabrică de maşini, care
ajunge în 1897 în posesia unei societăţi industriale pe acţiuni!l 2 • Înfiinţarea
fabricii de chibrituri şi de articole chimice din Timişoara este legată, de
asemenea, de industria morăritului, ea fiind întemeiată de către K. Steiner,
care a fost unul dintre cei mai vechi capitalişti morari93 • Ridicarea şi îmbogăţirea familiei Prochaska oferă un exemplu foarte caracteristic pentru
importanţa acestei ramuri în dezvoltarea burgheziei autohtone. Familia
Prochaska arenda, către mijlocul secolului al XIX-lea, o moară modestă de
apă din Timişoara 9 ", ocupîndu-se totodată şi eu comerţul cu făina. Devine
apoi unul din principalii acţionari ai „Societăţii morii sistematice din Timişoara". În anul 1909 cumpără „Moara Elisabeta", care era cea mai mare
întreprindere din Banat în această ramură. Se organizează apoi, sub egida
Băncii Anglo-Austriece, o societate pe acţiuni 95 . Membrii acestei familii
participă totodată în multe afaceri capitaliste: acaparează fabrica de furnir
din Deta 9fi, înfiinţează fabrica de paste făinoase etc.
în celălalt centru important al morăritului, în Arad, ascensiunea familiei
Neumann este la fel de revelatoare. Întemeietorul familiei s-a stabilit la
Arad în preajma revoluţiei din 1848, ca om sărac 97 • După revoluţie a înfiinţat o mică velniţă de spirt şi în anul 1862 o moară cu aburi 98 • Moara lui
foarte modernă producea anual, spre sfîrşitul secolului al XIX-lea,
89 Dividendele acţionarilor morii cu aburi sistematice din Arad au oscilat în perioada 1876-1880 intre 6 şi 150/o, între anii 1882-1886 acţionarii au încasat în fiecare
an 30%, iar între 1887-1890 în medie anuală 250/o (Compass. Finanziălles Jahrbuch
fii,r Osterreich-Ungarn, 1892, p. 516-520). Acţionarii morii „Laszl6" din Oradea au
obţinut dividende între anii 1875-79 în medie de 150/o. Morile cu aburi din Jimbolia,
Lugoj şi Timişoara plăteau dividende între 6 şi 250/o. (Magyar Compass [Compasul
maghiar], 1877-1898, passim). Profitul în industria morăritului - care era mai mare
<lecit reiese din cifrele de mai sus - a fost în general mai ridicat decît în majoritatea ramurilor industriale.
!lO Josef Geml, Alt Temesvar, Timişoara, 1925, p. 400.
!Jt A temesvtiri kereskedelmi es iparkamara jelentese, 1879-1881, p. 200, 203.
!Jl Arhivele Statului Timişoara, Fond. 572, firme sociale, p. 288.
93
Arhivele Statului Timişoara, Fond. 568, Firme sociale, cutia nr. 9, pachet 143;
Battonyai Odon, Cegek kezikonyve (Compasul firmelor), 1887, Budapesta, 1887, 552.
9
" Josef Geml, op. cit., p. 103.
n:; Ibidem; Arhivele Statului Timişoara, fond. 565, dos 94/19.
96 Erdelyi es bcintiti lexikon (Lexiconul Transilvaniei şi Banatului), Oradea, 1929,
lit. P.
m Aradi Kozlony, 27 iulie 1900.
98 Alfold, 14 nov. 1873.
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300.000 q. de făină cu care făcea comerţ aproape în întreaga Europă. Averea lui se cifra în anul 1900 la 20 de milioane de coroane99 • Membrii familiei au participat ca acţionari la bănci, fabrici şi întreprinderi de transport.
Dintre fundaţiile acestei familii cea mai importantă era marea fabrică
textilă 10°.
Acţionarii

morii sistematice din Lugoj au

înfiinţat

de asemenea o

fabrică

textilă 101 .

Ar fi o greşală să credem că numai în marile centre ale morăritului s-a
petrecut acest proces. La Cluj, de exemplu, A. Sigmond şi-a început activitatea capitalistă prin înfiinţarea unei fabrici de spirt şi a unei mori cu
aburi în 1851, respectiv în 1853. Imbogăţindu-se 102 , familia şi-a exti.ns activitatea pătrunzînd şi în alte ramuri, ca: industria berei, a panificaţiei 103 şi
în bănci 10", acaparînd şi minele de cărbuni din Aghireş 105 • La Braşov, comerciantul A. Hessheimer, fabricantul de hîrtie Copony, fabricantul
G. Dlick, G. Tlirk şi Schill erau totodată posesori de mori sistematice 10G.
Tot la Bra)OV comerciantul I. Gmeiner, posesor al unei mori sistematice,
întemeiază o rafinărie de petrol 1° 7.
Şi acum citeva date din localităţile mai mici: la Marghita posesorul de
moară M. Gerlach întemeiază o fabrică de ţigle şi cărămizi 108 , la Deta posesorul de moară Buchmann înfiinţează de asemenea o fabrică de cărămizi.
Morarul M. Cristel din Codlea îşi extinde activitatea capitalistă prin înfiinţarea unei fabrici de mobile 10 a; R. Kaes de la Orăştie instalează pe
lingă moara sistematică, o uzină electrică t lO; posesorii de mori au înfiinţat
o uzină electrică şi la Carei. Familia Karres din Mediaş, posesoara fabricii
de ghete, deţinea de asemenea şi o moară cu aburi 111 •
Datele prezentate mai sus arată rolul deosebit al morăritului în formarea capitalului industrial local.
Desigur, dacă comparăm importanţa în sine a morăritului cu importanţa mineritului şi siderurgiei, ramuri care s-au dezvoltat într-un ritm
foarte susţinut, primul rămîne în inferioritate. Dar pe cînd industria minieră şi siderurgică era în posesia capitalului străin sau în mina statului.
'.19

Aradi Ko::lony, 27 iulie 1900.
Arhivele Statului Arad, Fond. firmelor, dos. Industria textilă.
101 Hazai ipari beszerzesi forrcisok (Sursele de achiziţionare din
100

1912, p. 148.

ţară),

Budapesta,

·

102 Ormossy Lajos, Kolozsvcir kereskedelme es ipara tortenete (Istoricul comerţu
lui si al industriei din Cluj), Cluj, 1888, p. 153.
103 Gelleri Mor, A magyar ipar uttoroi (Pionierii industriei maghiare), Budapesta,
1881, p. 8-9.
1°" Battonyai Odon, op. cit., p. 217.
105 A magyar korona orszăgainak kozgazdasăgi ăllapota az 1900. evben, p. 492.
10
" Arhivele Statului Braşov, fond. Camera de comerţ, 1879, dr. 19.
107 Gelleri, op. cit., p. 256-257.
108
Hazai ipari beszerzesi forrcisok, Budapesta, 1914, p. 82-196.
109
110

111

Idem, p. 79.
Idem, p. 122, 191; Revista Economică, an. II, 1900, p. 519.
A brassoi kereskedelmi kamara jelentese, 1893.
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morăritul a constituit terenul activităţii burgheziei locale 112 • Din acest

punct de vedere, importanţa morăritului era cu atît mai mare, cu cît profitul ridicat obţinut prin exploatarea muncitorilor din Transilvania nu a
fost scos de aici, ci o parte din el a fost investit - aşa cum am văzut - în
alte domenii ale industriei transilvănene.
Dar nici importanţa valorică a producţiei morăritului nu se poate subaprecia. De pildă, la Timişoara, valoarea anuală a producţiei industriei
morăritului se ridică, către sfîrşitul secolului al XIX-lea, la 5.400.000 de
florini 113, ceea ce îi asigura primul loc între toate ramurile industriale din
oraş; la Arad, unde valoarea produselor morăritului se evalua la 4.400.000
de florini 11 ", morăritul ocupa, de asemenea, primul loc.
Aşadar, rolul industriei morăritului şi al industriei de alcool din Transilvania se poate asemăna cu rolul jucat de industria textilă în prima perioadă a revoluţiei industriale în formarea capitalului industrial şi a burgheziei din Apus. Dar pe cînd în ţările din Apus industria textilă a avut
o influenţă covîrşitoare asupra industriei constructoare de maşini (prin
marea ei nevoie de maşini), pregătind oarecup rolul de frunte al ramurii
constructoare de maşini în dezvoltarea genera1ă a industriei în a doua fază
a revoluţiei industriale, morăritul putea îndeplini acest rol în mai mică
măsură 115 . De asemenea, industria textilă în ţările în care ea avea întîietate
a contribuit la formarea ·unui proletariat industrial foarte numeros, pe
cînd morăritul, dat fiind gradul lui de mecanizare ridicat, avea nevoie de
puţine ·braţe de muncă. Industria morăritului din Transilvania a contribuit, deci, în foarte mică măsură, la formarea clasei muncitoare.
însemnătatea marii industrii a morăritului în dezvoltarea generală a
marii industrii capitaliste din Transilvania constă în primul rînd în rolul
jucat în transformarea capitalului comercial în capital industrial. Totodată,
constituind o ramură foarte rentabilă a activităţii capitaliste, morăritul a
înlesnit, în continuare, acumularea internă de capital, fapt care a contribuit - prin scurgerea unei părţi din acest capital în alte sectoare - la
dezvoltarea altor ramuri industriale.
Astfel, dezvoltarea morăritului a scos la iveală şi unele caracteristici
importante ale modului de apariţie a marii industrii mecanizate în Transilvania. Spre deosebire de forma clasică a dezvoltării marii industrii capitaliste care avea la bază industria textilă, datorită unor condiţii istorice
Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea Moara Elisabeta din Timişoara şi Morile
unite din Oradea au ajuns în posesia capitalului bancar din Budapesta, iar mai
tîrziu prima a fost cumpărată de capitalistul Prochaska din Timisoara, care o ţinea
în colaborare cu Banca Anglo-Austriacă. în rest însă morile erau în proprietatea
capitaliştilor autohtoni.
113
Jahresbericht ilber die volkswirtschaftlichen Verhaltnisse der konig. Freistadt
Temesvar, 1891-93, Timişoara, 1893, p. 64-66.
114 Az aradi kereskedelmi es iparkamara keriiletenek kozgazdascigi leircisa, Arad,
112

1897, p. 85-96.
115
Necesitatea de masini a industriei morăritului din Transilvania era acoperită
în mare parte din afara Transilvaniei.
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concrete, în fruntea industriei din Transilvania la început a stat (pe lingă
industria siderurgică) industria alimentară, în primul rînd morăritul 116
şi producţia de alcool. Acest fapt a avut repercusiuni asupra caracterului şi structurii marii industrii precum şi asupra dezvoltării muncitorimii
industriale din Transilvania.
A. EGYED

LA GRANDE INDUSTRIE MINOTIERE EN TRANSYLVANIE
DANS LA DEUXIEME PARTIE DU XIX-E SIECLE
ET AU COMMENCEMENT DU XX-E SIECLE

(Resume)
Dans l'epoque premonopoliste du capitalisme, !'industrie alimentaire en general
et l' industrie minotiere en special ont constitue le principal terrain d'activite pour
la bourgeoisie de la Transyl\'anie.
Dans le developpement a\'ec priorite de cette branch~ industrielle, au cote du
capital commercial et industriei autochtone, etaient interesses aussi Ies grands
proprietaires terriens.
En se rejouissant de conditions fa\'orabl"'s, la minoterie commerciale est devenue,
apres 1848, une branche industrielle a\'ec le plus grand rythme de developpement.
En opposition avec la forme classique de developpement de la grande industrie
capitaliste, basee sur !'industrie textile, en Transylvanie Ies debuts de !'industrie ont
appartenu a !'industrie alimentaire et, en premier lieu, aux minoteries et ă !'industrie
de l'alcool. Les minoteries occupent une place de premiere importance surtout dans
le Banat et le district d' Arad, ou les cereales etaient abondantes et de qualite superieure.
Le creation de la grande industrie est due avant tout ă la penetration du capital
commercial dans !'industrie minotiere. Cette penetration se developpe apres 1848
sous le forme des placements individuels de capitaux et, apres 1867, sous le forme
des societes par actions.
Apres 1848, le developpement de !'industrie minotiere sur des bases techniques
moderncs progresse rapidement. Le territoire gui a fait l'objet de notre etude ne
possedait en 1852 que trois moulins a vapeur; des 1894, il n'en avait pas moins
de 512. Ce processus devient evident si l'on etudie l'accroissement de la force motrice
des moulins ă vapeur. En 1852, ceux-ci possedaient un total de 36 HP, tandis qu'en
1894 leur force motrice se chiffrait a 12,932 HP. La dotation des moulins avec des
machines modernes connut egalement un rhytme de croissance assez acceleree.
En 1894, environ 156 moulins appartenant ă la grande industrie (dont la capacite
de production depassait 100 q par jour) moulaient plus de la moitie de la quantite
totale de cereales moulues par Ies 8.600 moulins de la region, de fac;on qu'ă la fin
du XIX-e siecle la revolution industrielle etait achevee dans cette branche de production.
L'industrie minotiere joue un role important dans la formation du capital industrie!
de la Transylvanie. Le marchand devenait generalement possesseur de moulins (ou
d'etablissements d'alcool), puis il plac;ait son capital dans d'autres branches de !'industrie.
116

Incepînd cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, primul loc în ceea ce priritmul de creştere a industriei mari a fost ocupat de ramuri ca: industria
lemnului, cea textilă ş.a.m.d.
veşte
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DEZVOLTAREA EXTRACŢIEI MINEREULUI DE FIER
SIDERURGIEI 1N TRANSILVANIA (1848-1867)*

ŞI

A

Exploatarea zăcămintelor de fier din Transilvania îşi are începuturile
în timpuri străvechi. Ea a fost practicată de fapt fără întrerupere, corespunzător necesităţilor şi cerinţelor diferitelor perioade date. Exploatarea
minereului de fier şi siderurgia au rămas în centrul activităţii industriale
din Transilvania şi după revoluţia din 1848, în~emnătatea lor crescînd odată
cu dezvoltarea pe scară tot mai largă a relaţiilor de producţie capitaliste 1.
De fapt în anii aceştia începe în domeniul extracţiei minereului de fier şi
al siderurgiei dezvoltarea în direcţia marii industrii mecanizate, astfel că
extracţia minereului de fier şi siderurgia se situează printre cele mai însemnate ramuri industriale din Transilvania. Zăcăminte feroase relativ întinse, bogate şi de bună calitate au stat la baza dezvoltării acestei ramuri,
alături de o serie de alţi factori direcţi şi indirecţi.
Factorul cel mai important al extracţiei minereului de fier şi al siderurgiei îl constituiau construcţiile crescînde de căi ferate. Aceste construcţii, începute în monarhia austriacă în anii de după 1850, au adus cu sine
o creştere a nevoii de fontă. Această nevoie era acoperită în bună parte
de teritoriile din Stiria, totodată însă au început să fie luate în seamă şi
imensele posibilităţi ale exploatării minereului de fier şi siderurgiei din
Transilvania. Caracteristice pentru legătura dintre construcţiile de căi ferate şi dezvoltarea întreprinderilor extractive şi siderurgice sînt întreprinderile bănăţene, a căror sarcină era înainte de toate de a satisface necesităţile liniilor ferate construite şi întreţinute de „Kaiserliche und konigliche privilegierte ăsterreichische Staatseisenbahngesellschaft" (,,Societatea imperială-regală privilegiată austriacă de căi ferate"), prescurtat
S.T.E.G. Activitatea în domeniul extracţiei minereului de fier şi al siderurgiei din Transilvania a unei alte mari întreprinderi capitaliste, ,,Kronstădter Bergbau und Huttenaktien Verein" (,,Societatea anonimă de mine
* Fragment dintr-o lucrare monografică privind istoricul mineritului şi metalurgiei din Transilvania între anii 1848-1900, în curs de elaborare.
1 Caracterizarea perioadei de după 1848 vezi în IstRom. vol. IV, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 398-439; Din istoria Transilvaniei, vol. II, Editura
Academiei R.P.R., p. 133-198.
32 -

Acta Musei Napocensis
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şi furnale din Braşov .. ), era legată tot de construcţiile de căi ferate, avînd
de fapt scopul de a-şi asigura materiile prime necesare proiectatei linii
ferate a societăţii. Construcţiile de căi ferate constituiau deci imboldul cel
mai de seamă pentru dezvoltarea extracţiei minereului de fier şi a producţiei de fontă. Deoarece însă construcţiile de căi ferate şi, paralel cu
ele, cele mai însemnate întreprinderi siderurgice erau concentrate în mîinile burgheziei austriece 2, avîntul extracţiei minereului de fier şi al siderurgiei după 1848 a însemnat în ultimă analiză jefuirea Transilvaniei de
bogăţiile sale de materie primă şi intensificarea exploatării maselor muncitoare în interesul capitalului străin.
Alături de construcţiile de căi ferate, un alt factor direct care a contribuit la avîntul exploatării minereului de fier şi al siderurgiei din Transilvania a fost utilizarea mai intensă a maşinilor şi uneltelor industriale
şi agricole. Din acest punct de vedere, industria austriacă de prelucrare
a fierului. relativ mai înaintată pe calea revoluţiei industriale, avea o
însemnătate mai mare, treptat însă a crescut şi consumul „intern". Micile
ateliere meşteşugăreşti nou apărute în urma descompunerii rapide şi complete a sistemului de breaslă depăşit, bazat pe o tehnică înapoiată, necesitau cantităţi considerabile de fontă. După anul 1848, începe procesul de
dezvoltare a întreprinderilor născute din manufacturi, proces care, deşi
se desfăşura deosebit de lent din cauza concurenţei industriei mai dezvoltate din Austria - concurenţă înlesnită de existenţa teritoriului vamal
comun 3 - , a sporit totuşi consumul de fier.
Nu dispunem nici măcar de cifre aproximative referitoare la creşterea
consumului intern de fier. Din informaţiile contemporane reiese însă faptul
că fierul era căutat, că a crescut capacitatea de consum a întreprinderilor
şi atelierelor industriale din Transilvania. După aceste informaţii, ,,fierul
este acum atît de căutat, incit de pildă la Cugir căruţele îl încarcă uneori
încă aproape cald."" Pentru a satisface cerinţa crescindă de fier, se propune înfiinţarea a noi întreprinderi siderurgice. ,,Clujul şi împrejurimile
sale consumă ele însele atîtea produse feroase - citim într-o gazetă - ,
incit acest consum ar putea întreţine o industrie feroasă destul de însemnată. după cum o arată comerţul cu fier din Cluj şi împrejurimi. Dacă
undeva în Transilvania ar fi binevenită deschiderea unei mine de fier.
aceasta ar fi în regiunea Clujului, căci ea ar putea avea piaţa cea mai
extinsă. Iar pentru faptul că în împrejurimile Clujului s-ar putea înfăptui
într-adevăr o industrie siderurgică înfloritoare şi că în munţii de acolo
sînt zăcăminte minunate de minereu de fier, avem deja suficiente date" 5•
~
:i

IstRom., voi. IV, p. 409.
Cf. L. Vajda-A. Egyed, Cu privire la creşterea numerică a muncitorimii indus-

triale în Transilvania după 1848 pînă la primul război mondial, în Din istoricul
formării şi dezvoltării clasei muncitoare din România pină la primul război mondial.
sub redacţia lui N. N. Constantinescu, Editura politică, Bucureşti, 1959, p. 436-437.
" Kolozsvciri Kozlony, 1859, nr. 15.
Vasarnapi Ujsag, 1864, nr. 22, p. 208.

5
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In dezvoltarea siderurgiei, o mare însemnătate o aveau legăturile fireşti·
dintre Transilvania şi vechea Românie, relaţiile lor economice care au continuat şi după anul 1848, cu toate obstacolele tot mai mari ivite în calea lor,
datorită concurenţei mărfurilor intrate din ţările Europei apusene. Fonta
era un produs deosebit de căutat în teritoriile de dincolo de Carpaţi ale
ţării noastre. De altfel, ea se transporta dincolo de Carpaţi de veacuri întregi fără întrerupere, fonta transilvăneană neputînd fi înlocuită nici măcar
prin fierul englez mai ieftin. Fonta transilvăneană îşi datora succesul „bunei sale calităţi", din care cauză a rămas atît de apreciată în principatele
dunărene „încît s-a plătit pentru ea de preferinţă un preţ mai ridicat,
numai ca să fie livrată în cantităţi suficiente." 6
Era deci firesc ca nevoia de fontă să stimuleze dezvoltarea industriei
extractive a minereului de fier şi a siderurgiei în Transilvania.

*
între anii 1848 şi 1867, extracţia minereului de fier a crescut relativ repede. în
anul 1851, minele din Transilvania au dat 247 798 q minereu de fier, în 1858
474 563 q, iar în 1863 - 1038247 q, adică cu 418..9% mai mult decît în 1851. De
altfel, cantitatea de minereu extras în anul 1863 a constituit producţia maximă
atinsă în perioada tratată, întrucît extracţia anilor următori prezintă o tendinţă de
scădere atît de accentuată, încît în 1866 s-au scos numai 662 791 q. 7
Scăderea extracţiei minereului de fier a constituit o problemă nu numai în Transilvania, ci şi în întreaga monarhie austriacă. După statisticienii vremii, ,,în anii din
urmă . . . parte scăderea cererii, parte oprirea aproape definitivă a desfacerii minereului de fier şi odată cu aceasta, reducerea preţului minereului de fier sub cheltuielile
de producţie au dat naştere nu numai unei stagnări generale a afacerilor, ci chiar
unui declin sensibil, încît, deşi nu . . . lipsea îndrăzneala şi perseverenţa celor din
industria fierului necesare spre a înfrunta criza, totuşi, în 1865 si încă mai mult
în 1866, se constată un regres general în exploatările feroase din aceşti ani" 8• Acest
,,regres" a avut multe cauze, asupra cărora vom reveni mai amănunţit.
în legătură cu exploatarea minereului de fier trebuie să menţionăm că cantitatea
produsă a fost prelucrată în întregime în furnalele din Transilvania, nefăcînd excepţie nici întreprinderile cu capital austriac. Cu toate ipotezele contrare, nici în perioada
despre care vorbim, nici mai tîrziu nu s-a exportat minereu de fier din Transilvania
în Austria, pentru aprovizionarea furnalelor austriece. în Transilvania existau condiţii şi posibilităţi naturale şi economice favorabile prelucrării minereului de fier.
Marile păduri de mai multe zeci şi chiar sute de mii de iugăre dădeau siderurgiei
combustibil, iar imensele rezerve de huilă şi cărbune brun cocsificabil deserveau şi
ele necesităţile energetice ale uzinelor siderurgice, începînd mai ales cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, de cînd s-a folosit pe scară mai largă cărbunele mineral în siderurgie. Totodată, în Transilvania existau din plin rezerve deosebit de
ieftine de braţe de muncă, furnizate de ţărănimea care era nevoită să se angajeze
la mină în condiţiile cele mai dezavantajoase, în lipsa altor posibilităţi de trai. Consecinţa firească a acestor împrejurări a fost aceea că topirea minereului scos s-a
făcut în Transilvania, cu combustibil si forţă de muncă locală ieftină, prin urmare
cu un ciştig substanţial.
·
6

Pester Lloyd, 20 martie 1857.
s.tatisztikai Kozlemenyek (în continuare: Stat. Kozl.), vol. 3, p. 209-210; Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek (în continuare: Hiv. Stat. Kozl.), 1869, fasc. III, p. 87,
7

127, 135.
8
Konek Săndor, Az ausztriai-magyar monarchia statisztikai kezikonyve, Budapesta, 1868, p. 274.
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Rolul industriei extractive a minereului de fier şi al siderurgiei transilvănene ca
furnizoare de materie primă pentru industria austriacă s-a manifestat în domeniul
produselor siderurgice. în timpul absolutismului însă, din Transilvania se transporta
încă relativ puţină fontă in Austria. Pe de o parte, industria austriacă de maşini era
aprovizionată cu suficientă materie primă de furnalele din Stiria, iar pe de alta, fonta
din Transilvania nu putea concura nici calitativ, nici în privinţa ieftinătăţii cu fierul
englez şi apoi cu cel prusac-silezian, Exportul masiv in Austria a fontei produse în
furnalele din Transilvania s-a generalizat în deceniile următoare. Astfel, pe tărîmul
producţiei de fontă capitalul austriac a exploatat Transilvania nu numai prin însuşirea nemijlocită a producţiei cu ajutorul întreprinderilor care-i aparţineau, ci şi
pe cale indirectă, Transilvania fiind furnizoarea de materie primă a industriei
austriece de prelucrare a fierului. Transil\'ania livra fontă Austriei şi o cumpăra
prelucrată, sub formă de produse feroase, de maşini, de unelte.
Dispunem de date pentru producţia de fontă in aproape toţi anii din perioada
tratată.!'

Fonta
Anul

1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866

producţia

95 275
109 607
147 538
136 294

n-avem date
143 645
172 757
171 464

n-avem date
214 879
172 670
183 921
236 511
317 334
233 654
313 035

turnată

Fonta

21
22
30
25

Total

în chintale

848
002
543
453

n-avem date
17 800
23 887
28 343

n-avem date
24 749
28 595
32 927
33 292
29 517
36 553
39 609

117 123
131 609
178081
161 747
117 104
161 445
196 644
199 807

n-avem date
239 628
201 265
216 848
269 803
346 851
270 207
355 664

După cum reiese din tabel, în Transilvania producţia de fontă a crescut între
anii 1851 şi 1867 cu 203,60/o, depăşind cu mult creşterea medie de 2,20/o a producţiei
de fontă a monarhiei austriece. Mai mult chiar, în privinţa ritmului dezvoltării, Transilvania ocupa primul loc între ţările şi provinciile din cadrul monarhiei. Din rezultatele obţinute în producţie între anii 1856 şi 1866 reiese că, pînă cînd în Cehia cu o
industrie dezvoltată producţia de fontă a crescut cu numai 3,40/o, în Silezia cu 20,50/o,
iar in Stiria, provincie cu o dezvoltată industrie extractivă şi siderurgică, producţia
din anul 1866 nu a atins nici măcar nivelul de dinainte cu zece ani, în Transilvania
producţia de fontă a fost cu 120,20/o mai mare ca în anul 1856. 10

!I

Hiv. Stat. Kozl., 1869, fasc. III, p. 85, 125, 134. -

Nu dispunem de date privind

producţia întregii Transilvanii în anul 1859. După datele parţiale existente, pe teritoriul căpitănatului minier Zlatna se produceau 62 976 chintale de fier. Totodată, producţia de fontă a S.T.E.G.-ului, cea mai mare întreprindere din căpitănatul minier

Oraviţa,

era de 105 OOO chintale.
op. cit., p. 274, 275-279; Konek Sandor, Az ausztriai birodalom,

° Konek Sandor,

1

jelesen a magyar korona orszcigainak statisztikai kezikonyve, 1865, p. 247, 248-252..
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Creşterea producţiei de fontă nu a fost însă uniformă, salturile erau urmate întotdeauna de stagnări sau regrese în urma crizelor economice periodice, a schimbări
lor politice, a factorilor meteorologici etc.
Pînă în anul 1853, producţia de fontă a crescut cu 1,50/o. În următorii doi ani,
sub influenţa greutăţilor economice datorate participării Austriei la războiul Crimeii,
producţia a scăzut sub nivelul anului 1851, pentru ca apoi conjunctura favorabilă a
construcţiilor ferate începute în anul 1855 să dea un nou imbold producţiei de fontă,
pînă la 1858 înregistrîndu-se o creştere de 1,70/o faţă de 1851. Anii 1857-1858 au fost
ani de criză periodică a producţiei capitaliste, fiind urmaţi apoi de noi crize de
război şi politice. Ca urmare a dezvoltării lente şi moderate a capitalismului industrial în Transilvania, această criză capitalistă de supraproducţie nu a avut consecinţe mai profunde, întrucît premisa tehnică a crizei: marea industrie mecanizată,
era încă foarte înapoiată. Ea a oprit însă avîntul construcţiilor de căi ferate, influenţînd dăunător siderurgia. în anii 1857-1858, producţia de fier aproape că a
stagnat, crescînd cu numai 1,60/o. Stocurile produse au rămas nevîndute, deoarece,
după cum amintesc rapoartele căpitănatelor miniere, ,,în anul 1858 cerinţa de mărfuri
feroase era redusă si în Transilvania." 11
Proprietarii întreprinderilor miniere şi siderurgice considerau că politica vamală
a guvernului de la Viena, înlesnirile acordate în domeniul importului produselor
feroase străine şi mai ales englezeşti, beligene şi prusace constituie cauza principală
a crizei industriei siderurgice, a răului mers al afacerilor.
Nu încape îndoială că politica vamală a guvernulyi vienez a influenţat dezvoltarea
siderurgiei, îndeosebi decretul său din 31 decembrie 1855 constituind o grea lovitură
dată industriaşilor siderurgişti. Invocînd insuficienţa producţiei de fier, guvernul a
permis prin decretul său, mai întîi S.T.E.G.-ului şi apoi tuturor societăţilor de căi
ferate, importul, fără vamă sau cu vamă foarte redusă, de şine, locomotive şi alte
accesorii ale căilor ferate. Prin aceasta, producătorii autohtoni de fier erau îngrădiţi
într-unul din cele mai importante sectoare ale consumului de fier. Plîngerile aveau
ca obiect tocmai acest fapt, întrucît vama de import era în continuă scădere 12 , astfel
că concurenţa cu fonta din străinătate devenea tot mai lipsită de perspective. La
vamă, un chintal de fontă engleză costa cel mult 1 florin 50 creiţari, chintalul de
fontă produs cu cocs pur din hematit era cel mult de 2 florini 25 creiţari, pe cînd
produsele siderurgice aduse din imperiu aveau preţul mediu între 2 florini 83 creiţari şi 5 florini 50 creiţari. 13 Problema vamală apăsa cu deosebită greutate asupra
întreprinderilor siderurgice din Transilvania, căci produsele acestora, mai costisitor
executate şi de calitate inferioară, nu făceau faţă nici măcar concurenţei cu întreprinderile austriece şi cehe, nemaivorbind de întreprinderile din Europa occidentală.
Conform unor date din anul 1859, întreprinderile austriece vindeau cu 3 florini
30 creiţari un chintal de fontă produs cu 2 florini 12 creiţari, iar preţul de cost al
unui chintal de fier forjat era de 6 florini 57 creiţari. În acelaşi timp, la Govăşdia
un chintal de fontă este vîndut cu 2 florini 30 creiţari, costul afinării este de 6 florini
30 creiţari, astfel că preţul de cost al unui chintal de fier forjat este de 8 florini, iar
preţul de vînzare local de 10 florini. Iii
Deşi luăm în considerare toate acestea, trebuie să constatăm că taxele vamale de
import reduse erau în vigoare de mai multă vreme, şi totuşi, exploatarea minereurilor de fier şi siderurgia au luat un avînt remarcabil. Aceasta reiese din înseşi
cifrele de producţie. Aşadar. în ultimă analiză, nu numai concurenţa fierului din
străinătate a împiedecat în anii 1857-58 dezvoltarea producţiei de fontă, ci şi, înainte
11

Stat. Kozl., vol. 3, p. 209.
Înainte de 1852, taxa vamală de import era de 2 florini 24 creiţari pe chintal,
în februarie 1852 de numai 0,45 florini, în februarie 1853 de 0,22½ florini. (Lang
Lajos, A vcimpolitika az utols6 szciz evben, în Magyar Kozgazdascigi Konyvtar, vol. II,
Budapesta, 1904, p. 201-203.)
13
Szepessy Mihăly, Ausztria birodalmi ad6rendszere, killonos tekintettel a magyar
korona alatti orszcigok ad6- es lillamgazdaszati viszonyaira, Pesta, 1867, p. 205.
1~ Kolozsvciri Kozlony, nr. 12 din 1859.
12
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de toate, contradicţiile din sinul modului de producţie capitalist, în acest caz concret
criza capitalistă de supraproducţie din întreaga Europă, care în monarhia austriacă
a coincis cu preschimbarea monedelor, cu lipsa de bani ce a urmat acesteia, cu
scumpirea considerabilă a preţurilor şi cu o nouă scădere a nivelului de trai al
maselor muncitoare. 15 în condiţiile lipsei de bani din anii 1858-59, produsele interne
de fier de fabricaţie costisitoare abia rezistau concurenţei fierului ieftin din străină
tate. Din această cauză s-a îndreptat atît de mult atenţia spre problemele vamale
şi, în legătură cu acestea, spre producţia de fier.
Industriaşii siderurgişti au căutat să remedieze situaţia prin organizarea unor
anchete. Proprietarii minelor de fier, ai furnalelor şi forjelor din Transilvania au
ţinuţ o conferinţă la Orăştie, în 10 ianuarie 1859. Conferinţa a descris în culori deosebit de sumbre situaţia producţiei siderurgice din Transilvania, exagerind-o chiar
întrucîtva de dragul unui efect mai mare. Independent de aceasta, ea a dezvăluit
principalele obstacole ce stăteau în calea dezvoltării exploatării minereului de fier
şi a siderurgiei: scumpetea lemnului, respectiv a cărbunelui de lemn, din cauza
gospodăririi neraţionale a pădurilor, lipsa căilor de comunicaţie, transportul lent,
insuficienţa muncitorilor calificaţi, posibilităţile nesigure şi complicate de alimentare
datorită stadiului înapoiat al agriculturii şi, în sfîrşit, ,,puţinul capital investit în
întreprinderile siderurgice, necorespunzător marei bogăţii a Transilvaniei în minereu
de fier."lfi
Participanţii la conferinţă au cuprins în patru puncte principale propunerile de
dezvoltare a exploatării minereului de fier şi a siderurgiei. Aceste propuneri urmă
reau: 1) revizia tarifelor vamale, 2) revizia sistemului de impunere a minelor în
cuprinsul monarhiei, 3) construirea unei reţele de comunicaţii în Transilvania şi
4) înfiinţarea unei comisii centrale menite să reprezinte interesele industriaşilor din
domeniul siderurgiei.
În interesul soluţionării problemelor industriei siderurgice din Transilvania, în
centrul atenţiei a fost pusă înainte de toate remedierea uneia din principalele cauze
ale relelor, şi anume comunicaţiile nesatisfăcătoare. Conferinţa de la Orăştie a intenţionat în primul rînd „să orienteze atenţia celor în drept asupra calităţii căilor de
comunicaţie", dar şi-a exprimat şi dorinţa ca „autorizaţia pentru căile ferate să
sosească şi în Transilvania 17, iar rîurile Mureş, Olt şi Someş să devină navigabile" 18•
S-a pus deci problema construirii de căi ferate, a angrenării zăcămintelor de materii
prime din Transilvania în circulaţia căilor ferate, şi prin aceasta a contribuţiei la
creşterea exploatării acestora. Punerea acestei probleme era o expresie a protestului
siderurgiştilor transilvăneni împotriva politicii cercurilor dominante din Austria în
domeniul construcţiilor de căi ferate, căci ignorînd interesele locale în construcţiile
de căi ferate, această politică slujea interesele burgheziei austriece pe piaţa de
desfacere şi era un mijloc important de frînare a dezvoltării economice locale. Atît
prin urg<'ntarea construcţiilor de căi ferate, cit şi prin proiectul de a transforma
rîurile în ape navigabile, proprietarii exploatărilor de minereu de fier şi ai furnalelor voiau înainte de toate să creeze legături mai bune şi mai rapide spre vechea
Românie, a cărei pieţe avantajoase constituiau unul din factorii cei mai de seamă
pentru producţia de fontă din Transilvania.
După anii de criză 1857-1859, cele mai mari întreprinderi miniere şi siderurgice
din Transilvania înfiinţate cu capital austriac şi al altor ţări au căutat ca în loc de
anchete să-şi reînnoiască utilajul prin investiţii de capital şi să depăşească în acest
fel modul învechit de producţie, pentru a putea concura cu succes fierul mai ieftin
din străinătate. Pe acest tărîm, iniţiativa a avut-o S.T.E.G.-ul care în anii de după
1860 a început să-şi reconstruiască întreprinderile siderurgice din Banat. Exemplul
i;; Dările de seamă
ţurilor de 30-500/o.

imediat

următoare schimbării

Kolozsvciri Kozlony, nr. 11 şi 22 din 1859.
Era vorba despre autorizaţia de construcţie a
Transilvania, pe linia Arad-Deva-Simeria.
lll Kolozsvciri Kozlony, nr. 11 din 1859.
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de Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov.m Străduinţele
de succes, astfel că producţia acestor întreprinderi a luat un avînt
care a influenţat hotărîtor întreaga producţie de fontă din Transilvania.
Anii de criză de la sfîrşitul deceniului al şaselea au fost urmaţi în 1860 de un
nou avînt, producţia de fontă crescînd de peste două ori faţă de producţia anului 1851.
în anul următor însă, exploatarea minereului de fier şi siderurgia decad din nou din
cauza condiţiilor climaterice nefavorabile de la începutul celui de-al şaptelea deceniu
culminînd cu greaua secetă din anul 1863. ,,în cei trei ani dintre 1860 şi 1863, secarea
neaşteptată şi îndelungă a izvoarelor a împiedecat în multe părţi bunul mers al
muncii care în numeroase regiuni a şi stagnat. Această stare excepţională a dăunat
mult industriei noastre extractive." 20
întreprinderile siderurgice din Transilvania lucrau în mare parte cu forţa apei.
De aceea le-a fost atît de dăunătoare lipsa deosebit de accentuată de apă care condamna la totală inactivitate o seamă de întreprinderi şi înainte de toate pe cele
mai mici. Seceta a declanşat în toată ţara o criză care a ţinut aproape fără întrerupere
pînă în 1866. ,,Aceşti cinci ani nu au fost favorabili dezvoltării mineritului scriu
rapoartele căpitănatelor miniere. - Marea secetă din 1863 a fost o lovitură grea,
nu numai pentru agricultură, ci ea a lovit simţitor, atît direct cît şi indirect, exploatările miniere şi activitatea din domeniul siderurgiei. împrejurările vitrege s-au menţinut şi în anii de după 1863 ... " 21 Numai acele întreprinderi s-au putut ţine în
picioare şi dezvolta chiar, care dispuneau de un capital suficient şi au pornit pe
calea folosirii forţei aburilor, aşa cum s-a întîmplat {ie pildă în cazul întreprinderilor
care aparţineau S.T.E.G.-ului şi în parte în cazul celor al Societăţii anonime de mine
şi furnale din Braşov. Aceasta explică faptul că, cu toate obstacolele, producţia de
fontă din Transilvania a crescut continuu după anul 1862, cu oscilaţii mai mici sau
mai mari. Scăderea producţiei întreprinderilor siderurgice mai mici cu capital puţin
şi ajunse în criză din cauza utilajului tehnic învechit a fost nu numai egalată
de producţia lor crescîndă, ci chiar depăşită într-o proporţie însemnată. Acest fapt
reiese din compararea rezultatelor obţinute în producţia de fontă a căpitănatelor
miniere ale Zlatnei şi Oraviţei 22 :
Căpitănatul

Anul

Producţia

tale

1860
1861
1862
1863
1864
1865

în

70 003
52 751
47 575
43 162
68886
31 027

minier Zlatna

chin- I

1860=100%

Căpitănatul

Producţia

100
75
68
61
98
44

în
tale

147 022
135 138
149 774
199 327
236 617
207 463

minier

chin-1

Oraviţa

1860=100%

100
92
102
135
160
141

După cum se poate vedea, pînă cînd producţia întreprinderilor siderurgice de pe
teritoriul căpitănatului minier Zlatna, de un randament redus - cu excepţia întrPprinderii siderurgice de la Govăşdia a tezaurariatului minier austriac - a scăzut
incont}nuu (cu excepţia anului 1864), producţia căpitănatului minier Oraviţa, în primul rmd ca rezultat al activităţii furnalelor bănăţene ale S.T.E.G.-ului si ale Societăţii anonime de mine şi furnale din Braşov, a fost în continuă creşte're, dacă nu
luăm în considerare scăderea trecătoare din anul 1865. în anul 1865, furnalele de

Pester Lloyd, 20 şi 25 aprilie 1860.
Friedmann Bernat, Hazai banyciszatunk nemzetgazdas<igi es statisztikai szempontb6l, Budapesta, 1866, p. 15.
21
Hiv. Stat. Kozl., 1869, fasc. II, p. 1.
22
Idem, p. 125, 134.
rn

20
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aici produceau cu 41 % mai mult decît în 1860, pe cînd furnalele căpitănatului minier
Zlatna produceau cu 560/o mai puţin.
La sfîrşitul anului 1866 însă, ,,lucrurile au început să se îndrepte", industria
extractivă a minereului de fier şi siderurgia din Transilvania au început din nou
să înflorească. Trebuie menţionat însă că avîntul producţiei a avut loc înainte de
toate în cazul întreprinderilor cu capitaluri mai însemnate în sinul cărora a progresat mai mult producţia fontei, în condiţii mai avansate capitaliste. Datorită producţiei lor în proporţii industriale mari, aceste întreprinderi s-au menţinut chiar în
condiţii economice mai vitrege. Mare parte din proprietarii întreprinderilor mai mici
se străduiau de asemenea să se adapteze noii situaţii, modului capitalist de organizare a producţiei, dar întîmpinau obstacole obiective care frînau reînnoirea uneltelor
de producţie, modernizarea organizării întreprinderilor, schimbarea condiţiilor de
muncă. Dez\'oltarea relati\' rapidă a intreprinderilor care dispuneau de capital şi
stagnarea intreprinderilor cu capital mai modest au dus la concentrarea producţiei.
au pre\'estit contradicţia dintre producţia industrială pe scară redusă şi marea producţie, au profilat umbra gravei crize de mai tîrziu a întreprinderilor siderurgice
mai mici.
Examinînd rezultatele obţinute în producţie, putem spune că industria extracţiei
minereului de fier şi a siderurgiei din Transilvania s-a dezvoltat din acest punct
de vedere foarte inegal, cu mari fluctuaţii. Deşi ar fi nejust să subapreciem dezvoltarea producţiei de fontă pînă la 1867, trebuie să arătăm că însemnătatea ei a fost
mai mult relativă. Prin producţia de fontă de 355 664 chintale obţinută în anul 1866,
Transilvania ocupă locul al treilea în rîndul ţărilor şi provinciilor monarhiei austriece
- reprezentînd 12,30/o din producţia totală -, după procentul de 25,80/o al producţiei
din Ungaria şi de 20,00/o pe care îl reprezenta Stiria. în privinţa producţiei pe cap
de locuitor, Transilvania se afla peste media pe întreaga monarhie, proporţia fiind
de 11,0-8,5 kg în favoarea Transilvaniei; mai mult, Transilvania a întrecut şi ţări
sau provincii - ca de pildă Cehia, Ungaria - care au păşit înaintea ei pe calea
dezvoltării capitaliste. în ultimă analiză, în privinţa producţiei de fontă pe cap de
locuitor, Transilvania ocupa printre provinciile monarhiei locul al cincilea, după
producţia pe cap de locuitor de 113,0 kg a Carinthiei, de 53,7 kg a Stiriei, de 11,7 kg
a Sileziei şi de 11,5 kg a Moraviei 21 .
Prin urmare, industria siderurgică din Transilvania avea o situaţie destul de bună
în cadrul monarhiei. Dacă luăm însă în considerare că pe plan european producţia
de fontă a monarhiei austriece era la un nivel destul de scăzut 2", proporţiile susamintite primesc alt înţeles. în ceea ce pri\'eşte cantitatea exprimată în cifre absolute.
producţia de fontă din Transilvania nu putea satisface nevoile crescînde. Pe bună
dreptate spunea Kovari Laszlo într-un articol că ,, ... fierul, acest cel mai important►
cel mai folositor metal, această temelie a civilizaţiei, în Transilvania nu este nici
îndeajuns de mult produs, nici îndeajuns utilizat" 25 •

*
23
în anul 1866
toarea:
Ungaria:
Stiria:
Carintia:
Cehia:
Transilvania:

producţia

de

fontă

a provinciilor monarhiei austriece era

742 203 chintale
586 076
386 949
386 145
355 644

Moravia:
Silezia:
Galiţia-Bucovina:
grănicerească
croato-slavonă:
Croaţia:

urmă

232 310 chintale
58145
45 949

Reg.

4 048
1659

"

(Konek Sandor, op. cit., p. 248-252).
2" în Anglia, producţia de fontă era de 73,7 milioane chintale, în Franţa de 17,2 milioane, în Prusia de 7,9 milioane, în Belgia de 6,0 milioane şi în Rusia de 4,3 milioane
chintale, faţă de producţia de 2 878 684 chintale a imperiului austriac. (Ibidem„
p. 254-274.)
25

Kolozsvciri Kozlony, nr. 12 din 1859.
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In perioada 1848-1867, producţia de minereu de fier şi de fontă a Transilvaniei era deservită în total de 25 întreprinderi miniere, respectiv siderurgice. Aproximativ 7 întreprinderi funcţionau pe bază de societăţi anonime sau asociere minieră locală, 4 întreprinderi erau conduse de tezaurariatul minier austriac, 6 întreprinderi erau în posesia unor mari proprietari
nobiliari sau clericali, iar capitaliştii locali, respectiv proprietarii mai mici
aveau în mîinile lor 8 întreprinderi.
Intreprinderile bazate pe societăţi anonime au fost înfiinţate de marele
capital străin. în primul rînd cel austriac, francez şi ceh. Acestea au fost
cele mai mari întreprinderi din Transilvania, astfel că cea mai mare parte
a producţiei de minereu de fier şi de fontă din Transilvania se afla în
mîna unor capitalişti străini.
Printre întreprinderile care funcţionau sub forma unor societăţi anonime, totodată însă şi printre toate întreprinderile din Transilvania, primul
loc era ocupat de cele aflate în proprietatea S.T.E.G.-ului. Baza producţiei
de minereu de fier a acestora o constituiau minele din Ocna de Fier, Dognecea şi Anina. Intre 1855 şi 1867 s-a ext.ras din aceste mine peste
4 172 889 chintale de minereu de fier, cantitatJ care depăşea mult a treia
parte din producţia totală de minereu de fier din Transilvania'.!G_ In întreprinderile siderurgice ale S.T.E.G.-ului funcţionau 11 furnale înalte şi
anume, cîte 3 la Reşiţa şi Anina, cîte 2 la Dognecea şi Bocşa-Montană şi
1 la Gladna. Afinarea şi prelucrarea fontei produse era efectuată la uzina
de pudlare şi laminare din Reşiţa şi Anina, la fabrica de maşini din Reşiţa,
la uzinele siderurgice auxiliare din Văliug şi Donceni. In anul 1867, în
întreprinderile S.T.E.G.-ului funcţionau 32 maşini de aburi cu un total
de 1444 cai-putere. Aceasta însemna că aici erau concentrate 77,80/o din
totalul cai-putere din exploatările de minereu de fier şi întreprinderile
siderurgice transilvănene:1 7 • Producţia de fontă a întreprinderilor aparţină
toare S.T.E.G.-ului se ridica în anul 1867 la 170 OOO chintale.
Din punct de vedere al cantităţii produselor. Societatea anonimă de mine
şi furnale din Braşov ocupa locul al doilea. Minele ei se aflau în împrejurimile Ruşchiţei şi ale Teliucului, la Vlăhiţa, Racoşul de Jos, Vărghiş,
Biborţeni şi Doboşiu. Ele aveau sarcina de a alimenta cu minereu de fier
cele 7 furnale ale societăţii, repartizate în felul următor: 2 la Ruşchiţa,
cîte 1 la Luncani, Dealul lui Ştefan, Lozna, Filia şi Vlăhiţa. Fonta topită în
primele două furnale era prelucrată la faţa locului, pe cînd producţia
celorlalte furnale se transporta spre a fi prelucrată în continuare în uzinele de pudlare şi laminare din Rusca-Montană ş1 Ferdinand (azi Oţelul
Roşu). In anul 1867, cantitatea de fontă produsă a fost de 80 477 chintale.
25

Hantken Miksa, Magyarorsz<ig szentelepei es szenbanyaszata, Budapesta, 1878,

p. 57-58.
27

29

şi

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. II, Wien, 1864, p. 2841.
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In diferite faze de producţie erau folosite 11 maşini cu aburi cu un total
de 268 cai-putere 28 .
în rîndul întreprinderilor care aparţineau unor societăţi anonime, locul
al treilea era ocupat de „Zsidowarer Gewerkschaft", ale cărei terenuri
miniere erau la răsărit de Nădrag şi la Dealul lui Ştefan. Minereul de fier
scos era topit la Nădrag în 2 furnale şi prelucrat tot aici la uzina de
pudlare şi laminare. Forţa motrice era dată de 4 maşini cu aburi cu
un total de 90 cai-putere. In anul 1867, producţia a fost de 14 358 chintale
de fontă şi 3861 chintale de fontă turnată 29 •
Sub forma unor asocieri miniere locale, ca întreprinderi comune ale
unor mici capitalişti locali, funcţionau 4 întreprinderi, şi anume „Asociaţia
siderurgică din Ploscabaia"", ale cărei mine se găseau în zona bazinului
ferifer din Hunedoara, ,,Asociaţia minieră Transsylvania'· din Covasna.
,.Uzina de fier din Certeze·· în comitatul Satu-Mare şi „Societatea pentru
exploatarea minereului de fier din Măgura'" în comitatul Turda.
Intreprinderile bazate pe societăţi anonime şi pe asocierea unor întreprinzători locali mai ales însă cele dintîi - şi-au asigurat un rol de
frunte în exploatarea zăcămintelor de fier şi în siderurgia din Transilvania, atît în privinţa bazei tehnice, cit şi a rezultatelor obţinute în producţie. în anul 1867, 26 din cele 50 furnale din Transilvania, deci mai mult
de jumătate din totalul furnaielor, se aflau în proprietatea acestor întreprinderi. 96,10/o din maşinile cu aburi folosite în siderurgie, în afinarea
şi prelucrarea primară. a fontei şi 98,10/o din totalul forţei motrice cheltuite de maşinile cu aburi au revenit acestor întreprinderi. Totodată 77,10/o
din fonta produsă în Transilvania provenea din furnalele lor.
In realitate însă. concentrarea bazei tehnk~ şi a producţiei siderurgice
era şi mai accentuată. Astfel, trei din întreprinderile menţionate:
S.T.E.G.-ul, Societatea anonimă de mine şi furnale din Braşov şi Zsidowarer Gewerkschaft concentrau în unităţile lor 76,90/o din totalul furnalelor înalte aflate în proprietatea întreprinderilor societăţilor anonime şi
a asocierilor miniere locale, precum şi 98,00/o din maşinile cu aburi şi
98,80/o din forţa lor motrică; uzinele lor produceau 98,70/o din totalul producţiei de fontă.
Am văzut că producţia de fontă şi afinarea fierului în Transilvania au
atins în perioada 1848-1867 un înalt grad de concentrare, ceea ce constituie una din trăsăturile caracteristice ale dezvoltării industriei extractive
a minereului de fier şi a siderurgiei. Intr-o perioadă relativ scurtă, au luat
fiinţă întreprmderi mari, cu o bază tehnică destul de dezvoltată, avînd sute
sau mii de muncitori. Baza materială a înfiinţării lor a fost societatea
anonimă, formă asociată a concentrării capitalului dind naştere unui singur „capitalist colectiv", formă care a făcut posibilă lărgirea întreprin28 Arhiva l.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 501-600/1868, f. 598; dos.
nr. 501-600/1869, f. 520; Kerpely Antal, Das Eisenhiittenwesen in Ungarn, 1872, p. 30;
A magyar korona orszcigainak gyaripara az 1898. evben, Budapesta, 1901, fasc. II,
p. 345, 356-357, 364-365.
w Hiv. Stat. Kăzl., anul II, fasc. III. p. 130-131.
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derilor şi a gradului producţiei pînă la dimensiuni inaccesibile capitalurilor individuale, răzleţe. Numărul întreprinderilor societăţii anonime era
de numai 3 din cele 25 întreprinderi miniere şi siderurgice ale Transilvaniei. De aceea, nu putem considera că acest tip de întreprindere era
răspîndit în Transilvania; totuşi, datorită locului lor în producţia siderurgică, aceste întreprinderi constituiau o altă trăsătură caracteristică a
dezvoltării siderurgiei din Transilvania. Printre societăţile anonime înfiinţate cu scopul exploatării zăcămintelor de materie primă din Transilvania,
precum şi printre cele constituite la nivelul întregii monarhii, însă cu
interese şi în Transilvania, o parte aveau unele uzine care au funcţionat
încă înainte de 1848, dar sub formă de proprietăţi individuale sau societăţi
locale, preluate de societăţile anonime care au continuat producţia lor.
Aceasta a însemnat însă fie punerea în funcţiune a unor unelte de producţie noi, fie mărirea gradului de exploatare a uneltelor existente, fie în
sfîrşit descoperirea de noi bazine ferifere, darea în lucru a unor ramuri
de producţie noi, aşa cum o cerea tendinţa de a mai folosi posibilităţile
create de avîntul capitalist. tendinţa de a obţine un profit cit mai mare.
În acest sens, întreprinderile societăţilor anonime - datorită şi posibilităţilor lor obiective - au devenit purtătoarele'1 dezvoltării tehnice a siderurgiei transilvănene. participante de frunte în procesul care, în cadrul
dezvoltării generale a industriei capitaliste, a pus pe prim plan siderurgia.
Aceasta, la rîndul ei. constituie o altă caracteristică esenţială a siderurgiei
din Transilvania. întreprinderile societăţilor anonime au luat fiinţă în
urma pătrunderii capitalului austriac şi din alte ţări. Astfel. majoritatea
covîrşitoare a producţiei de fontă din Transilvania între anii 1848-1867
a ajuns în mina aristocraţiei bancare austriece grupate în jurul Casei
Rotschild şi al Creditanstalt-ului, ca şi în mina altor capitalişti străini
aliaţi cu ea, profitul de pe urma extracţiei minereului de fier şi a siderurgiei, ca şi de pe urma grelei exploatări a muncitorilor români,
maghiari, germani şi de alte naţionalităţi îi îmbogăţea în primul rînd pe
capitaliştii austrieci, francezi, cehi, slujea intereselor dezvoltării capitaliste a Austriei şi a altor ţări străine. Acumularea locală de capital, desfă
~urată într-un cadru foarte restrîns pînă la 1867, a fost suficientă numai
pentru înfiinţarea unor forme asociate ale întreprinderilor. Acestea însă
erau cu totul neînsemnate pe lingă societăţile anonime, trădau sub toate
aspectele lipsa de capital. Din cele 6 furnale aflate în proprietatea lor, de
fapt numai 2 pot fi incluse în categoria furnalelor înalte, pe cind în aceeaşi
vreme întreprinderile societăţilor anonime dispuneau de 20 furnale înalte.
La întreprinderile ce funcţionau în forma asociată era instalată doar o
maşină cu aburi de 20 cai-putere, pe cînd întreprinderile societăţilor anonime dispuneau de 49 maşini cu aburi cu o capacitate de 1802 cai-putere.
în anul 1867 au fost topite de către ele în total 3341 chintale de fontă.
de 80 ori mai puţin decît în întreprinderile din urmă. Cifrele vorbesc de
la sine, marcînd o altă trăsătură caracteristică a industriei de extracţie
a minereului de fier şi a siderurgiei din Transilvania, şi anume superioritatea netă a întreprinderilor bazate pe societăţi anonime, atît în producţie,
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cît şi, desigur, pe piaţă, concurenţa sporită pe care au creat-o aceste întreprinderi şi care mai tîrziu a devenit fatală pentru numeroase întreprinderi
mici cu o tradiţie veche.
în Transilvania tezaurariatul minier austriac extrăgea minereu de fier
în trei locuri: în zona zăcămintelor de fier din Hunedoara (la Ghelar şi
Alun), la Budeşti în comitatul Satu-Mare şi la Răzoarea în comitatul Solnoc-Dobîca. Intreprinderile sale siderurgice se aflau la Govăşdia şi Păduri.
Ca sectoare complimentare ale uzinei siderurgice de la Govăşdia, la Cugir
şi Sibişelul Vechi funcţionau unităţi de pudlare şi laminare, iar pînă în
anul 1865 din vechile forje din jurul Hunedoarei au mai funcţionat cele
din Limpert, Baia Craiului şi Fanci.
ln anul 1867. în cele 2 furnale ale tezaurariatului minier austriac se
produceau în total 23 352 chintale de fontă 30 . Această cantitate constituia
6.60/o din întreaga producţie de fontă din Transilvania. Vedem astfel că
partea uzinelor siderurgice ale tezaurariatului în producţia de fontă nu
era mare. deşi cantitativ ele ocupau al doilea loc după producţia întreprinderilor bazate pe societăţi anonime şi a celor constituite prin asociere.
La începutul celui de-al şaselea deceniu al secolului al XIX-lea, uzinele
siderurgice transilvănene ale tezaurariatului minier austriac au rămas în
urma dezvoltării, instalaţiile lor erau învechite. Cu toate că s-au făcut paşi
spre a lichida această înapoiere - sporirea randamentului întreprinderilor,
completarea utilajului tehnic - , aceşti paşi erau făcuţi în întregime pe o
bază veche şi, deşi conducerea locală a întreprinderilor a avut iniţiative
de promovare a progresului cu mijloace moderne, ele erau de regulă zădăr
nicite la Viena, ducerea lor la bun sfîrşit nefiind aprobată. Aşa de pildă,
cu scopul de a spori capacitatea de prelucrare la uzina siderurgică din
Păduri, încă la mijlocul deceniului al şaptelea s-au făcut propuneri de
introducere a fabricării oţelului prin cele mai moderne procedee tehnice.
Acest lucru reiese din raportul trimis de direcţiunea uzinei siderurgice în
aprilie 1867 căpitănatului minier Zlatna, raport după care „introducerea
metodei Bessemer a fost propusă în repetate rînduri, dar propunerea nu
a fost sprijinită de forurile superioare" 31 . S-au alcătuit şi planuri de utilare modernă a uzinelor siderurgice din comitatul Hunedoara, care după
părerea specialiştilor ar fi avut posibilităţi de dezvoltare deosebit de favorabile, cu condiţia de a se efectua investiţiile necesare. Practic însă nu s-a
înfăptuit prea mult. proiectele făcute au dus la rezultate numai în foarte
mică măsură32.

Furnalele tezaurariatului au luat naştere ca anexe ale silviculturii. Cu
timpul, politica de jaf a tezaurariatului minier austriac a dus la distrugerea în bună parte a pădurilor aflate în proprietatea sa, de aceea combustibilul pentru furnale, cărbunele de lemn, trebuia să fie adus din regiuni
:JO Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 401-500/1868, f. 426, 48fi;
Kolozsvari Kozlony, 1859, nr. 12.
31 Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 501-600/1867, f. 571.
32
Arhivele Statului Cluj, arh. M. T. doc. nr.
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îndepărtate,

în cele mai grele condiţii de transport. Furnalele aveau de înfruntat tot mai mult lipsa cărbunelui şi această situaţie prejudicia mai
ales activitatea şi chiar existenţa unităţilor uzinei siderurgice din Govăşdia.
Situaţia întreprinderilor siderurgice ale tezaurariatului a mai fost agravată şi de împrejurarea că uzinele se aflau în localităţi îndepărtate unele
de altele, astfel că transportul fierului era anevoios. De exemplu, uzinele
siderurgice ale tezaurariatului din comitatul Hunedoara, cu centrul la uzina
siderurgică din Govăşdia care dădea fierul necesar, se aflau în cinci localităţi. Mai mult chiar, nici una din ele nu era de-a lungul liniei ferate şi
nici măcar în apropierea ei, astfel că transportul fontei şi al articolelor
fabricate din ea se făcea cu carele, pe drumuri neîngrijite, de proastă
calitate.
Necesităţile energetice ale uzinelor siderurgice transilvănene ale tezaurariatului minier austrac erau bazate exclusiv pe forţa hidraulică. Nici o
maşină cu aburi nu funcţiona în aceste întreprinderi, nu au fost procurate
asemenea maşini nici măcar ca resurse energetice de rezervă, cu toate că
de pildă în cazul uzinei de pudlare şi laminare de la Sibişelul Vechi acest
lucru ar fi fost foarte necesar, căci această întreprindere ducea o permanentă lipsă de apă din cauza amplasării ei greşite: 1 : 1 •
Aşadar, întreprinderile în cauză nu se aflau în prima linie a industriei
miniere şi siderurgice din Transilvania nici din punct de vedere al utilajului tehnic, nici al capacităţii de producţie. De fapt, dezvoltarea lor s-a
împotmolit, iar beneficiarul, statul austriac, era departe de ideea de a
continua în mod substanţial această dezvoltare prin investiţii şi de a contribui şi prin aceasta la progresul industrial al Transilvaniei, deoarece uzinele siderurgice transilvănene ale tezaurariatului minier austriac nu constituiau o sursă importantă de venituri.
Bineînţeles că necesităţile de fier care au apărut în anii de după 1850
şi luau proporţii din ce în ce mai mari nu au rămas neobservate nici de
marii moşieri. Văzînd marile posibilităţi ale exploatării feroase şi siderurgiei, ei au căutat să scoată beneficii şi pe această cale din moşiile lor.
în mai multe părţi ale Transilvaniei au luat fiinţă astfel noi întreprinderi
pentru exploatarea minereului de fier şi întreprinderi siderurgice în proprietate şi sub administraţie moşierească, sau s-a reluat producţia în
unele întreprinderi mai vechi.
Dintre întreprinderile aflate în posesia unor mari moşieri, cea mai mare
era uzina siderurgică a proprietarului austriac al mo~iei de la Sebeş, contele Ernest Waldstein, uzină bazată pe exploatările de minereu de fier din
Reştirata. Minereurile scoase erau topite aici în 4 furnale, dintre care acelea de la Moneasa, Reştirata şi Zimbru erau în proprietatea întreprinderii.
iar furnalul de la Vaşcău era arendat. Prelucrarea fontei se făcea la Sebiş,
Zugău şi Prăjeşti. În afară de aceste localităţi, şi pe lîngă furnalele de la
Zimbru şi Vaşcău se făcea o primă prelucrare a fontei, fabricîndu-se fier
33
Latinak Gyula, A vajdahunyadi magy. kir. vasgycir es tartozekai, Budapesta,
1906, p. 60-61; Miniera, 1928, III, p. 1002-1003.
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forjat. Producţia de fontă a tuturor uzinelor întreprinderii siderurgice a
lui Waldstein se ridica în 1867 la 13 450 chintale:¾.
Pînă la 1866, la Pietroasa exploatarea minereului de fier şi siderurgia
erau practicate de succesorii lui Galbony, de la care minele şi întreprinderea siderurgică au fost cumpărate prin execuţie judecătorească de un
membru al "clerului, episcopul Iosif Papp Szilagyi. Intreprinderea ducea
însă o existenţă efemeră, realizînd o producţie medie între 620 şi 680 chintaler'.
Intreprinderea siderurgică din Zlaşti era în proprietatea familiei conţilor Banffy. In 1867, aici erau topite 1088 chintale de fontă 36 • Cealaltă
întreprindere din comitatul Hunedoara aflată în proprietate moşierească
era întreprinderea siderurgică din Oarţa de Sus, administrată de contele
Francisc Bethlen:37.
Şirul exploatărilor de minereu de fier aflate în proprietatea moşierilor
îl încheiau minele contesei Hunyadi, în hotarul comunelor Troiaş, Toc
şi Temeşeşti din comitatul Arad.
In proprietatea moşierilor se aflau în 1867 9 furnale, reprezentînd 18,0°/o,
din furnalele aflate în Transilvania. Din acestea se scoteau în total 16 218chintale de fontă, adică 4,60/o din producţia de fontă a Transilvaniei în
anul 1867. Din compararea numărului de furnale cu proporţiile producţiei
reiese că furnalele marilor moşieri aveau o productivitate redusă şi totodată o bază tehnică deosebit de înapoiată. Singură uzina siderurgică a
lui Waldstein folosea două maşini cu aburi reprezentînd un total de 33 caiputere:18, pe cînd în celelalte întreprinderi se lucra numai cu ajutorul forţei
hidraulice.
Majoritatea industriaşilor siderurgişti din categoria marilor moşieri
- conţi şi membri ai înaltului cler - nu voiau sau nu puteau să se adapteze economiei capitaliste nici prin reînnoirea uneltelor de producţie şi
nici prin modernizarea organizării întreprinderilor. Cramponarea lor d~
menţinerea relaţiilor feudale a dus la faptul că în deceniul al şaselea şi al
şaptelea uzinele lor de exploatare feroasă şi cele siderurgice nu au putut
ţine pas cu cerinţele dezvoltării, rămînînd la nivelul sfîrşitului secolului
al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Neglijînd fundamentalele
schimbări economice şi sociale care au avut loc, ei considerau şi acum întreprinderile din domeniul industriei feroase ca anexe ale gospodăriilor
lor silvicole, vrînd să servească astfel în ultimă analiză exploatării şi folosirii rentabile a pădurilor, ceea ce pe altă cale nu se prea putea realiza,
iar furnalele moşierilor dispuneau de păduri întinse care le asigurau din
belşug combustibilul necesar. Astfel de pildă, la Vaşcău combustibilul
furnalelor era furnizat de 42 OOO ha de pădure, la Pietroasa de 260 OOO ha~
34 Edvi Illes Aladar, A magyar vaskobcinyciszat es vaskohtiszat ismertetese, Budapesta, 1900, p. 247; Hiv. Stat. Kozl., 1869, fasc. III, p. 81.
35
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. III, p. 130.
36
Arhiva 1.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 301-400/1868, f. 331.
37
Kolozsvciri Kozlony, 1859, nr. 12.
38
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. II, p. 29.
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la Sebiş de 51 OOO ha, iar la Zimbru de peste 40 OOO ha de pădure 3 !l. Ca
urmare, marea moşierime se crampona cel mai mult de forma învechit:\
a siderurgiei: topirea fierului cu ajutorul combustibilului lemnos, precum
şi în general de tehnica învechită. Desigur că această atitudine a fost determinată şi de alte cauze, ca de pildă lipsa de capital, ca şi marea ieftinătate
a braţelor de muncă după desfiinţarea iobăgiei - ca urmare a modului
în care a avut loc această desfiinţare - care a sporit posibilităţile marii
moşierimi de a-şi exploata ieftin pădurile. Ceea ce a stabilit Lenin cu privire la situaţia din Rusia, corespundea şi stărilor de la noi, şi anume faptul
că „muncitorii forestieri constituie una dintre părţile componente importante ale proletariatului sătesc, care are petice infime de pămînt şi este
obligat să-şi vîndă forţa de muncă în cele mai dezavantajoase condiţii"
şi că „muncile forestiere fac parte din categoria muncilor celor mai prost
plătite" 40 •

In industria extractivă a minereului de fier şi a siderurgiei aflată în
mîna moşierilor, ca urmare a tuturor celor arătate, s-au mai manifestat
şi caracteristici feudale în domeniul raporturilor de muncă.
între anii 1848-1867 cunoaştem 8 întrepri9deri aflate în proprietatea
unor mici capitalişti locali. O bună parte din acestea au luat fiinţă după
1848, în cadrul dezvoltării capitalismului, sînt însă şi întreprinderi existente cu mult înainte.
în privinţa producţiei de fontă, cea mai însemnată între aceste întreprinderi era cea siderurgică din Dezna aflată în proprietatea familiei arădene
Tărăk. Minele acestei întreprinderi se aflau în hotarul comunei Tăuţi,
Corbu, Reştirata şi Grajgiur, iar uzina ei siderurgică la Reştirata. Această
întreprindere producea în anul 1867 2484 chintale de fontă" 1 . Fonta era
afinată şi prelucrată în bare la uzina siderurgică din Dezna-Nouă ~i
Dezna-Veche.
întreprinderea siderurgică din Herculian-Bodvai producea în anul 1867,
1147 chintale de fontă 42 .
Celelalte exploatări feroase sau uzine siderurgice aflate în proprietate::i
unor capitalişti locali mai mici aveau un rol cu totul subordonat în siderurgia transilvăneană, fiind în fond nişte încercări locale şi nedepăşind
acest cadru nici în privinţa utilajului, nici a cantităţii producţiei. Asemenea întreprinderi găsim la Hăţăgel, Briheni, Reştirata de Sus, Sanţ, Poian
şi Valea Seacă43_
In sfîrşit trebuie să amintim extracţia minereului de fier şi siderurgia
din Rimetea. în acest străvechi centru de extracţie se manifestau în pP
rioada menţionată semnele declinului care începuse încă de cîteva decenii.
în 1867, aici funcţionau în total 13 mine. Minereul de fier extras era topit
39
0

Stat. Kozl., vol. 3, p. 203-204.
V._ I. Lenin, Opere complete, vol. 3, Editura politică, Bucureşti, 1861, p. 520, 522.
1
; Hiv._ Stat. Kozl., 1869, fasc. III, p. 70, 81.
2
; Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 501-600/1868, f. 595, 598.
3
' Idem, dos. nr. 401-500/1868, f. 484;
dos. nr. 501-600/1868, f. 520, 595· dos.
nr. 801-900/1868, f. 837, 894.
'
;,
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în 7 furnale mici repartizate pe 5 forje. în anul 1867, ele au avut o producţie totală de numai 1876 chintale"".
în proprietatea capitaliştilor mai mici locali se aflau în total 13 furnale,
adică 26°.1 0 din totalul furnalelor. Fonta pe care o produceau acestea era
de aproximativ 6000 chintale. Această cantitate era foarte mică faţă de
numărul furnalelor. întrucît producţia pe un furnal era 545 chintale. în
realitate, aceste furnale nici nu corespundeau noţiunii de furnale înalte.
Ele erau aproape fără excepţie furnale de mărime mijlocie, respectiv cuptoare mici. cu o capacitate de producţie foarte redusă.
Caracteristica principală a întreprinderilor cu capital mic aflate în proprietate personală era fărimiţarea producţiei siderurgice. Cele 13 furnale
pe care le aveau ele nu dădeau împreună producţia unui singur furnal al
intreprinderilor societăţilor anonime sau al tezaurariatului. furnale care
aveau o producţie medie individuală de 13 445 chintale. respectiv 11 676
chintale. O altă caracteristică a intreprinderilor mici era aceea că cea mai
mare parte din ele. în contrast cu intreprinderile aparţinind altor forme
de proprietate. nu se ocupau de afinarea fontei. Ele nu dispuneau de instalaţii de pudlare. deoarece nu posedau capitalul necesar investiţiilor în acest
scop.

•

Examinînd în totalitatea ei dezvoltarea întreprinderilor miniere şi siderurgice, în
cele ce urmează putem rezuma succint concluziile noastre.
în perioada 1848-1867, întreprinderile miniere şi siderurgice, cu toată relativa
rămînere în urmă, s-au dezvoltat într-o măsură însemnată atît în privinţa nivelului
tehnic, cit şi a nivelului producţiei, dind cele mai mari şi importante unităţi industriale din Transilvania.
înainte de toate, dezvoltarea s-a manifestat în direcţie cantit.ativă. S-au deschis
numeroase exploatări noi de minereu de fier şi totodată s-au construit mai multe
furnale înalte şi afinării de fontă. Această direcţie a dezvoltării întreprinderilor, şi
anume creşterea numerică permanentă, fără întrerupere - cu foarte puţine excepţii a ţinut pînă la sfîrşitul perioadei tratate. Rezultatul a fost sporirea însemnată
a numărului întreprinderilor miniere şi siderurgice faţă de situaţia de pînă la 1848,
cuprinzînd toate formele intreprinderilor industriale mari, mijlocii şi mici. Pină la
186î, situaţia niciuneia din ele nu a devenit problematică, pînă şi ultimele întreprinderi mici care funcţionau cu furnale învechite făceau faţă situaţiei datorită necontenitei creşteri a nevoii de fontă. Declinul şi pieirea lor s-au produs mai tîrziu,
ca efect al concurenţei capitaliste tot mai ascuţite.
Dezvoltarea industriei extractive a minereului de fier şi a siderurgiei s-a manifestat şi în direcţie cantitativă. în legătură cu aceasta amintim folosirea mai bună
a capacităţii de producţie a unităţilor existente, a minelor, furnalelor şi afină
riilor, mărirea bazei lor tehnice, introducerea unor noi ramuri de producţie, construirea unor unităţi noi. Fireşte că aici numai întreprinderile mai mari şi cu capital
corespunzător erau cele care făceau faţă, astfel că această dezvoltare calitativă a
avut loc pe o arie mult mai restrînsă decît cea cantitativă.
,.,. Idem, dos. nr. 401-500/1868, f. 453.
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1ntreprinderile industriei extractive a minereului de fier

şi

ale siderurgiei

din Transilvania în 1867
Întreprinderea

Anul
înfiinţării

Locul minelor

2

Întreprinderea din
Certeze
Întreprinderea din
Bodvai
S.A. de mine şi
furnale din Braşov

Locul uzinelor

4

3

Producţia Numărul
de fontă
muncitoîn
rilor
chintale
5

6

1858

Certeze

Certeze

2 OOO

70

1831

Herculian-Bodvai

Herculian-Bodvai

1 147

31

1857

Ruşchiţa,

80 477

411

2 484

73

Lozna,
Dealul lui Ştefan,
Teliuc, Vlăhiţa,
Biborţeni, Racoşul de Jos,
Vărghiş

Ruşchiţa,
Montană,

RuscaLuncan

Dealul lui Ştefan,
Lozna, Oţelul
Roşu;/ Filia, Vlă
hiţa, Băţani-Mari,

Cherui
Întreprinderea din
Briheni
Întreprinderea din
Dezna

Vaşcău,

1846

Tăuţi,

Dezna

Corbu,
Graj-

Briheni
Reştirata

Reştirata,

ghiur
Întreprinderea minieră din Reşti
rata de Sus
Întreprinderea din
Oarţa de Sus
Întrepr-inderea de
stat din Govăş
dia

Reştirata
Oarţa

1806

de Sus
de Sus

Ghelar, Ruda,
Alun, Sohodol

Întreprinderea
minieră din Hă
ţăgel

Întreprinderea de
stat din Cugir
Întreprinderea
minieră din Mă
gura
S.T.E.G.

el~ -

1790

de Sus

Govăşdia,

Limpertul de Jos,
Limpertul de Sus
Baia Craiului

Hăţăgel

1801

1855

2
Oarţa

Cugir
Dealul Măgura
Dognecea, Ocna
de Fier, Anina,
Sasca, Delineşti,
Arpadia, Ohabiţa,
Tîrnova, Dubova,

Reşiţa,

Anina,
Dognecea, Bocşa
Montană, Gladna,
Văliug, Donceni

Acta Musei Napocensis
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întreprinderea

1

I

Anul

i

2

.înfiinţării

II

Locul minelor

I

3

Locul uzinelor

4

Producţia
Nnmărul
de fontă

în
chintale
5

muncitorilor
6

Ogradena Veche,
Plavişeviţa,

Tisoviţa,

Eiben-

tbal
întreprinderea din
Pietroasa
Întreprinderea din
Plosca baia
Întreprinderea de
stat din Păduri
întreprinderea de
stat din Sebişel
Întreprinderea minieră , , Sfintul
Ioan"

1860

1847

170 OOO

Pietroasa

Pietroasa

Ploscabaia, Alun,
Ruda, Sohodol
Budeşti, Răzoarea

-

-

-

620

l&

Ploscabaia

1 341

32

Păduri

7 205

8~

Sebişel

-

-

-

-

1 876

233

-

-

-

-

-

-

-

-·

-

-·

Poian, Valea-

-

Seacă

Întreprinderile
miniere şi siderurgice din Rimetea

Buru, Colţeşti,
Rimetea

1261'

Rimetea

Asociaţia minieră

Transsylvania
întreprinderea minieră din Troiaş,
Toc, Temeşeşti
Întreprinderea mineră din Sanţ

1860

-

-

Covasna,
Zagon
Troiaş,

i

Topliţa,

Covasna

Toc,

Temeşeşti

Sanţ

Întreprinderea din
Demşuş

Întreprinderea
contelui Waldstein

1790

Demşuş

1861

Munţii

Demşuş

Codru-

Moma

Moneasa, Reştirata, Zimbru, Vaşcău, Sebiş, Zugău, Prăjeşti

Întreprinderea din
Zlaşti

Zsidowarer Gewerkschaft

1845

Ghelar, Teliuc

Zlaşti

13 450

387

1 088

-

Ghelar, Teliuc,
Nădrag, Forazeşti, Dealul lui
Ştefan, Pătîrş,

Jdioara, Gladna

Nădrag
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Producţia întreprinderilor siderurgice s-a concentrat
şi pînă la 1867. Aceasta reiese din următoarele date:

Întreprinderi ale societăţilor anonime sau ale asocierilor miniere
locale
Întreprinderi ale tezaurariatului
minier
Întreprinderi
ale marilor moşieri
Întreprinderi capitaliste locale mai
mici

măsură însemnată

chiar

Producţia••

Numărul

întreprinderilor•

Caracterul întreprinderilor

într-o

Numărul

I

furnalelor

Cantitatea
în chintale

6

26

272 037

77,1

2

2

23 352

6,6

5

9

16 218

4,6.

5

13

6 OOO

1,7

r

„

%

în anul 1867, şase întreprinderi dădeau 77,10/o din producţia de fontă. în ordinea
a producţiei, acestora le urmau patru întreprinderi aflate în proprietatea
tezaurariatului minier austriac, cărora le reveneau 6,60/o din producţie. în acelaşi
timp, cele nouă întreprinderi ale marilor moşieri produceau 4,60/o din totalul fontei,
pe cînd industriaşilor siderurgişti locali cu capital mic le revenea abia 1,70/o din
totalul producţiei de fontă.
Concomitent cu concentrarea producţiei, a crescut deosebit de mult ponderea întreprinderilor capitalului austriac şi din alte ţări străine în producţia de fontă din
Transilvania:
cantitativă

1851

1867

I Furnale

Întreprinderi
1. Zsidowarer
Gewerkschaft

1

în
I Furnale I deProduţia
chintale

Producţia

I

de fontă în
chintale

fontă

Întreprinderi
1. Zsidowarer
Gewerkschaft
2. S.T.E.G.
3. S.A. de mine şi
furnale din Braşov

8 700

4. Întreprinderea siderurgică a contelui Waldstein
Total
Producţia totală

Total

8 700
în

Transilvania

Producţia totală

35

117 123

l Ponderea

întreprinderii, în %

2,8%

7.4%

18 219
170 OOO

7

80 477

4

13 450

24

282 146

50

352 480

48,0%

80,0%

în

Transilvania

I

2
11

Ponderea celor 4 întreprinderi, în %

* Am omis din tabel întreprinderile care se ocupau numai de exploatarea minereuh-1,i de fier.
** Nu am inclus în tabel întreprinderile din Maramureş aflate la nord de linia
Tisei; de aici diferenţa rămasă de 100/o.
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Pînă

la 1848, în Transilvania a luat fiinţă doar o singură întreprindere cu capital
i-a re\'enit din producţia de fontă pe anul 1851 un procent de 7,40/o.
Pînă în anul 1867, numărul întreprinderilor cu capital străin a crescut la patru. Ele
au pus mina pe 480/o din furnalele înalte şi pe 800/o din totalul producţiei de fontă
a acestor furnale.
străin, căreia

Prin urmare, în perioada dintre anii 1848 şi 1867, cele mai importante
intreprinderi siderurgice din Transilvania au ajuns în mina aristocraţiei
bancare austriece şi a altor pături ale marelui capital austriac, cucerindu-şi
astfel o poziţie dominantă în producţia de fier, sectorul cel mai important
al dezvoltării economice şi în special industriale a Transilvaniei.
Nevoile mereu crescînde de fontă au dus la dezvoltarea industriei extractive a minereuh.:.-~ de fier şi a siderurgiei. Creşterea posibilităţilor de valorificare şi prin aceasta sporirea profitului, singurul motor al modului de
producţie capitalist. au necesitat introducerea unor procedee de producţie
mereu noi, instalarea unui utilaj tehnic mai modern. Acest proces a luat
forme mai hotărîte odată cu cel de-al doilea sfert al secolului al XIX-lea.
Perioada 1848-1867 a adus cu sine o nouă dezvoltare a mijloacelor tehnice. a metodelor în extracţia minereului de fier.
Necesitatea de a spori producţia, anume creşterea nevoii de materii prime
pentru furnalele înalte, mijloace ale producţiei moderne de fontă, a fost
aceea care a schimbat în primul rînd forma învechită a extracţiei minereului de fier.
Pînă in deceniul al şaselea al secolului trecut, în Transilvania cu
foarte puţine excepţii - minereul de fier era extras prin metoda tradiţion~lă a puţurilor şi a galeriilor. In afară de faptul că era costisitoare,
această formă de extracţie comporta şi o productivitate redusă, neputînd
asigura în toate cazurile funcţionarea netulburată a furnalelor înalte. De
aceea. luînd în considerare, bineînţeles, componenţa petrografică, aşezarea
zăcămintelor de fier: adîncimea lor faţă de suprafaţă, natura şi grosimea
acoperişului. extinderea zăcămintelor de fier ş. a. m. d., s-a căutat să se
rupă cu formele tradiţionale ale exploatării şi să se treacă la exploatarea
de suprafaţă. De exemplu, în minele S.T.E.G.-ului s-a lichidat în anul 1862
exploatarea prin galerii practicată pînă atunci, trecîndu-se la exploatarea
de suprafaţă. Cu ajutorul galeriilor se lucra numai acolo, unde poziţia
minereului făcea mai economicoasă această metodă decît aceea a exploatării de suprafaţă":;· La minele din Teliuc s-a trecut de asemenea la exploatarea de suprafaţă. La Chelar ea a fost introdusă în 1863. în schimb exploatarea de la Rusca-Montană era în primul rînd de galerie. dar „în parte
se mai practică şi extracţia la suprafaţă". In acelaşi timp, la exploatările
de minereu de fier din regiunea Reştirata se mai practica o extracţie primitivă prin puţuri. explicată în parte prin faptul că nevoile de minereu
de fier ale furnalelor bazate pe producţia acestor mine erau foarte scăzute.
,,:; Hivatalos jelentes a budapesti 1885-ki orsztigos kicillitcisr6l, Szerkesztette Keleti
Karoly, vol. II, Budapesta, 1886, p. 614.
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Mijloacele folosite la abataje nu au trecut prin multe schimbări. Se
lucra cu unelte manuale vechi, sprijinindu-se exclusiv pe forţa de munr::i
a minerului. Nu era vorba încă nici pe departe de aplicarea tehnicii mecanice spre a uşura greaua muncă a minerilor, şi aceasta nu numai la abataje, dar, cu o singură excepţie, nici la transportul minereului. Transportul se făcea în general tot cu ajutorul forţei omului şi numai pe distanţe
mai mari se practica transportul cu cai. Excepţia amintită o constituia
întreprinderea siderurgică din Reşiţa, unde se folosea pentru transportul
minereului o locomotivă cu aburi de 8 cai-putere" 6•
In acest fel, sporirea extracţiei minereului de fier se obţinea în primul
rînd nu prin dezvoltarea bazei tehnice a minelor, ci înainte de toate prin
folosirea excesivă a minerilor, prin exploatarea nemiloasă a forţei lor de
muncă. Se poate spune aşadar că baza sursei de energie a exploatării minereului de fier între anii 1848 şi 1867 era forţa de muncă a omului.
Dezvoltarea producţiei siderurgice se manifesta în primul rînd în topirea minereului de fier şi în prelucrarea în continuare a fontei produse.
Una din formele dezvoltării era lărgirea uzinelor siderurgice deja existente şi înfiinţarea unor uzine noi. Ca urmani~ a crescut mult numărul
furnalelor folosite în producţia siderurgică. Pe cînd în anul 1848 găsim
în Transilvania 35 furnale, în anul 1867 numărul lor se ridică la 50. Rezultatul se concretizează deci în 15 furnale noi.
Printre furnalele înalte, fie ele construite înainte de 1848, fie după
această dată, erau mari deosebiri în privinţa nivelului tehnic, o parte însemnată din ele fiind din toate punctele de vedere sub nivelul tehnic al
epocii.
Furnalele din Transilvania, cu excepţia celor construite la Reşiţa şi Anina, judecînd după capacitatea lor de producţie, erau în general de mărime mijlocie. Trebuie
să menţionăm totodată şi faptul că 15 din ele nici nu pot fi trecute în rîndul furnalelor propriu-zise'• 7, fiind cuptoare mici de topit fier, rudimentare, cu o tehnologie
învechită. Ca urmare, producţia medie anuală a furnalelor din Transilvania se afla la
un nivel foarte scăzut, în 1867 de pildă era de numai 8400 chintale. în fond deci,
cantitatea producţiei de fontă nu era nici pe departe proporţională cu numărul furnalelor şi pe acest tărîm siderurgia transilvăneană a rămas în urma nivelului mediu
al monarhiei austriece, nemaivorbind de provinciile mai dezvoltate din punct de
vedere industrial, ca de pildă Stiria, unde producţia medie anuală a furnalelor era
de 18 583 chintale, Moravia cu o producţie medie anuală de 15 487 chintale sau
Cehia, unde furnalele aveau o producţie medie anuală de 10 161 chintale" 8•
în perioada tratată, furnalele din Transilvania lucrau încă exclusiv cu cărbune
de lemn, excepţie făcînd numai cele de la Anina, unde se folosea deja si cocsul la
topirea minereului de fier. Cauza răspîndirii si menţinerii topitului cu cărbune de
lemn trebuie căutată în insuficienţa transporturilor care făcea aproape imposibilă
procurarea cocsului. Trebuie să accentuăm însă că mai tîrziu, după extinderea reţelei
transporturilor, după construirea liniilor ferate s-a folosit tot cărbunele de lemn
pînă cînd mare parte din pă<;Jui-i nu au fost defrisate. Acest fapt este valabil nu
numai pentru întreprinderile siderurgice aflate în proprietatea marilor moşieri, ci şi

"

"
"

6

7
8

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. II, p. 29.
Este vorba despre topitoriile de fier din Ploscabaia Zlaşti si Trascău.
Konek Sândor, Az ausztriai birodalom statisztikai k~zikonyv·e, 1865. p. 275-277.
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pentru întreprinderile aparţinînd tuturor categoriilor de proprietari, marilor capitalişti, statului sau chiar capitaliştilor mai mici.
Examinînd masinile folosite la furnalele înalte, constatăm că acestea se bazau în
mare parte pe forţa hidraulică. Astfel foalele erau acţionate printr-un sistem de roţi
hidraulice, cu excepţia a 12 furnale din Reşiţa, Anina, Dognecea, Dealul lui Ştefan,
Filia si Nădrag. Din această cauză, ele erau expuse în permanenţă schimbărilor
meteorologice, putind lucra netulburat numai în condiţii hidraulice favorabile, iar în
cazul, frecvent, al lipsei de apă ele trebuiau să întrerupă lucrul pe timp mai scurt
sau mai îndelungat. în privinţa motoarelor foalelor se poate constata totuşi un anumit progres faţă de anii de pînă la 1848. Pe atunci, foale acţionate de maşina cu
aburi erau folosite la un sin~ur furnal, la Reşiţa, pe cînd în anul 1867 numărul
maşinilor cu aburi instalate cu acest scop era de 9, deservind 12 furnale"!'.
În domeniul celeilalte instalaţii importante a furnalelor, elevatoarele pentru materiale, prevala de asemenea utilizarea forţei hidraulice. Cele mai simple elevatoare
funcţionau cu greutăţi de apă:• 1 , altele erau acţionate prin transmisie. Forţa aburului
alimenta numai elevatoarele de la Anina şi Filia. La Reşiţa lucrau elevatoare hidraulice, iar la furnalele mai mici se foloseau cabestane manuale.
Gazele de furnal erau lăsate în cele mai multe locuri să se împrăştie, în loc să
fie folosite la topire, pentru încălzirea prealabilă a vintului la furnale sau pentru
alimentarea cazanelor cu aburi. întreprinderile siderurgice mai mari însă au obţinut
rezultate şi în această di1·ecţie. Mai ales la construirea noilor furnale ale S.T.E.G.-ului
a fost folosită experienţa generală în domeniul instalaţiilor pentru absorbţia gazelor
de furnal şi al funcţionării lor, în interesul accelerării şarjei şi totodată al economiei
de combustibil. O asemenea instalaţie mai funcţiona şi la Govăşdia, prima de acest
fel în Transilvania, precum şi la uzina siderurgică din PădurF' 1 •
Linia dezvoltării tehnice s-a vădit în modul cel mai ac-centuat în domeniul afinării fontei şi al prelucrării sale primare. ln afinarea fontei, introducerea procedeelor
de pudlar€:' a fost aceea care a adus cu sine transformarea radicală a producţiei, pe
c-înd în prelucrarea fontei răspîndirea treptată a procedeului de lamina,e a produs
schimbarea hotărîtoare în caracte1·ul uzinelor siderurgice.
întrebuinţarea cuptoarelor de pudlat a început încă în deceniul al cincilea al secolului trecut, dar răspîndirea lor în proporţii mai mari a avut Joc în cel de-al şaselea
deceniu al secolului, pinii la 1867 numărul lor atingînd cifra de 59. Aceasta a însemnat practic că în afinarea fierului au devenit preponderente c-uptoarele de pudlat,
mai moderne şi cu combustibil mai economicos de c-ărbuni minerali, faţă de vechile
cuptoare de afinare care lucrau cu cărbune de lemn şi foloseau flacăra deschisă.
În anul 1867, numărul acestora a rămas de numai 40.
în general folosirea cuptoarelor de afinare era legată de forje, forma străveche
şi încă mult răspîndită de prelucrare a fontei. În perioada tratată, forjele erau deja
depăşite, cu atît mai mult cu cit se bazau exclusiv pe forţă hidraulică şi lucrau
cu o productivitate redusă. în acest domeniu deci, mare parte a întreprinderilor siderurgice din Trnnsilvania au rămas în urma dezvoltării. în 1867 găsim în Transilvania
74 ciocane acţionate prin roţi hidraulice, de vreme ce numărul ciocanelor cu aburi
era de numai 14, repartizate la numai cinci unităţi din patru întreprinderi.
În acest fel, o parte însemnată a întreprinderilor siderurgice din Transilvania nu
a depăşit nici măcar în perioada tratată cadrul vechilor forje.
Mijloacele cele mai moderne ale prelucrării fontei erau laminoarele. În anul 1867
găsim în Transilvania cinci întreprinderi unde erau instalate laminoare. în acest
49

Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. II, p. 29, 32.
La un capăt al frînghiei ce atîrna de scripete era coşul, la celălalt capăt recipientul de apă care, atunci cînd coşul era în poziţie inferioară, stătea la nivelul
cuptorului. La introducerea apei, recipientul primea o greutate suplimentară şi ridica
coşul plin. Acesta ajuns la nivelul solului, apa se golea din recipient care devenea
mai uşor decît coşul ridicat, golit şi el şi acum acesta ridica recipientul gol pînă la
nivelul gurii cuptorului.
51 Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 401-500/1868, f. 486.
50
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domeniu primul loc îl ocupa S.T.E.G.-ul cu 10 laminoare, fiind urmat de Societatea
.anonimă de mine si furnale din Brasov cu 3 laminoare, apoi de întreprinderile siderurgice din Cugir şi Sibişelul Vechi ale tezaurariatului minier austriac cu cîte două
laminoare si în cele din urmă de Zsidowarer Gewerkschaft cu laminorul de la uzina
sa din Nădrag. Dintre aceste laminoare însă, 8 funcţionau tot cu ajutorul forţei
hidraulice. Numărul laminoarelor acţionate de motoare cu aburi era de 11: 3 la
Anina, 7 la Reşiţa şi 1 la Nădrag. La laminoare existau aşadar de asemenea deosebiri de nivel tehnic, însă aici preponderente erau laminoarele mai moderne şi cu
,capacitate de producţie mai mare.
0

In concluzie trebuie să arătăm că pînă în anul 1867 aplicarea tehnicii
noi s-a încetăţenit numai pe un teritoriu limitat în industria extractivă de
minereu de fier şi în siderurgia din Transilvania, îmbrăţişînd numai întreprinderile mai mari. Totuşi, rezultatele obţinute sînt demne de luat în
seamă. Acest lucru reiese din delimitarea locului pe care îl ocupa ramura
industrială tratată în nivelul de dezvoltare al întregii industrii extractive
~i metalurgice din Transilvania, dacă comparăm dezvoltarea înregistrată
de industria extractivă şi a siderurgiei din Transilvania cu cea din celelalte provincii ale monarhiei.
în perioada de care ne ocupăm, perioadă d~ început a capitalismului,
purtătoarele dezvoltării industriale erau maşinile cu aburi. Pînă în 1863,
numărul maşinilor cu aburi întrebuinţate în industria extractivă a minereului de fier şi în siderurgie a crescut de 16 ori, iar capacitatea acestor
maşini de 11 ori, faţă de situaţia de pînă la 1848. Prin urmare, în siderurgie
s-au concentrat 86,20/o din maşinile cu aburi şi 90,70/o din capacitatea în
cai-putere a maşinilor întrebuinţate în întreaga industrie extractivă şi
metalurgică din Transilvania 52 • Pe baza acestor date putem constata că
direcţia dezvoltării industriei extractive şi metalurgice transilvănene se
caracteriza prin rolul de o preponderenţă covîrşitoare al siderurgiei.
Siderurgia din Transilvania dispunea de 50 maşini cu aburi cu un total
de 1855 cai-putere. în monarhia austriacă, se foloseau în siderurgie cca.
400 maşini cu aburi cu o forţă metrică de 12 115 cai-putere, astfel că proporţia maşinilor cu aburi din Transilvania era de 12,50/o din total, iar a
capacităţii lor de producţie de 15,30/o din acest total. Astfel, în privinţa
numărului maşinilor cu aburi, Transilvania ocupă între ţările şi provinciile monarhiei locul al cincilea, iar în privinţa capacităţii lor de producţie,
locul al patrulea, urmînd după Cehia (89 maşini cu 2681 cai-putere). Stiria
(85 maşini cu 2529 cai-putere) şi Moravia (78 maşini cu 2295 cai-putere) 53 .
Industria extractivă de minereu de fier şi siderurgia din Transilvania,
privită comparativ, stătea deci destul de bine în privinţa nivelului tehnic.
Luînd însă în considerare că pe plan european siderurgia monarhiei austriece nu se situa în frunte, ci, dimpotrivă, era relativ înapoiată, nu trebuie să supraapreciem locul industriei siderurgice transilvănene în complexul industriei siderurgice a monarhiei, întrucît, de fapt, în perioada
tratată revoluţia industrială abia începuse în industria siderurgică din
~~ Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, anul 11, fasc. II, p. 28-42.
"·' Ibidem, anul 11, fasc. I, p. 7.
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lnzestrarea

tehnică

a întreprinderilor siderurgice din Transilvania în 1861
Numărul
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Proprietarul

Locul întreprinderii

CIi
-;

CIi

CIi

CIi

CIi

CIi

o

CJ

...

2

Anina
Bocşa-Montană

Dognecea
Donceni
Văliug
Reşiţa

Oţelul Roşu
Rusca-Montană
Ruşchiţa
Vlăhiţa
Nădrag

I

Reştirata
Vaşcău

Zimbru
Zugău
Demşuş

2
1
2

~

Tezaurariatul
austriac

J

l(

-

U ziua de fier
din Dem ş u ş

-

-

-

-

-

-

-

--

1

-

-

-

1

-

-
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-

3

-

4

-

2

-

-

4

-

1

-

3

-

2

-

2

-
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-
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-
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1
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-
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-

-

1

1

-

-
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l
l

-
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întreprinderea
contelui
Waldstein

-

-

Uzina de fier
din Certeze
Uzina de fier
din Pietroasa

l

-

-

-

-

CJ

-

24
-

3
1

-

1
l

-

Zsidowarer
Gewerkschaft
Asociaţia siderurgică din
Plosca baia
Asociaţia minieră Transsylvania

Pietroasa

Prăjeşti

1
3
1••
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furnale
din Braşov

Certeze

Limpertul de Jos
Baia Craiului
Fanci
Cugir

-
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şi

-

-

-

S.A. de mine

Covasna

Moneasa

S.T.E.G.

7

6

5

-

-

Plosca baia

Govăşdia

4

3•
2
2

Ştefan

Băţanii-Mari

Sibişel
Păduri
Sebiş

3

j

Gladna
Filia
Dealul lui
Cherui
Lozna
Luncan

l

CJ
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CJ

l

CIi

-

-
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Numărul

Proprietarul

Locul înteprinderii

2
Zlaşti

Oarţa

Uzina de fier
din Zlaşti
Uzina de fier
din Oarţa

de Sus

Reştirata
Dezna-Nouă

Dezna-Veche
Rimetea
Bodvai
Briheni

3

l
f

Uzina de fier
din Dezna
Proprietari din
Rimetea
Uzina de fier
din Bodvai
Uzina de fier
din Briheni

4

5

6

7

8

9

2

3

l**

2

1

9*

5

·I-

Transilvania, astfel ca m ultima analiză ea nu a putut depăşi încă o tehnică de producţie pe care o putem considera în general învechită.
Capitaliştii compensau deficienţele tehnice ale întreprinderilor prin intensificarea exploatării muncitorilor, ceea ce îngreuna foarte mult situaţia
muncitorilor mineri şi siderurgişti din Transilvania-'>·".
L. VAJDA

DIE ENTWICKLUNG DER EISENERZFbRDERUNG
UND DES EISENHUTTENWESENS IN TRANSSILVANIEN (1848-1867),
(Zusammenfassung)
Die Eisenerzgewinnung und das Eisenhilttenwesen die in Transsilvanien ihren
Anfang in alten Zeiten haben, folgten in den Jahren nach der Revolution von 1848
der Richtung der grossen mechanisierten Industrie.
Ihre Entwicklung hatte seine obiektiven Grundlagen, neben denen noch viele andere
Faktoren mitwirkten, wie z.B. der anwachsende Eisenbahnbau, die verstărkte
Beniltzung der industriellen und landwirtschaftlichen Maschinen und Werkzeugen, die

* Un furnal n-a funcţionat.
** N-au funcţionat.
M Vezi IstRom., vol. IV, p. 430-431; Uzinele Reşiţa în anii construcţiei socialiste>
Editura Academiei R.P.R., 1963, p. 83-84.
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naturlichen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Transsilvanien und dem alten
usw., die das Erstarken dieses Industriezweiges gi.instig beeinflussten.
Die erziehlten Ergebnisse sind bemerkenswert. Die Gusseisenproduktion wuchs in
Transsilvanien zwischen 1851 und 1867 mit 203,60/o an, das durchschnittliche Wachstum
der Gusseisenproduktion der i:isterreichischen Monarchie mit vielem i.iberschreitend.
Was das Entwicklungstempo anbelangt besetzte Transsilvanien sogar den ersten Platz
unter den Lăndern und Pro,·inzen der Monarchie. Die Entwicklung der Gusseisenproduktion war aber ziemlich relativ. Was die in absoluten Zahlen ausgedri.ickte
Quantităt anbelangt, konnte sie die Bedi.irfnisse nicht decken und ausserdem zeigten
die jăhrlichen Produktionsergebnisse Schwankungen, infolge der periodischen Wirtschaftskrisen, der politischen Verănderungen, der meteorologischen Sti:irungen usw.
Im Zeitabschnitte 1848-1867 wurde die Produktion von Eisenerz und Gusseisen von
insgesarnt 25 Minen-beziehungsweise siderurgischen Betrieben gesichert. Diese
entwickelten sich in bedeutendem Masse, sowohl im Hinblick ihres technischen
Nin~aus wie auch des Produktionsstandes. Es wurden zahlreiche neue Eisenerzausbeutungen eri:iffnet, es wurden mehr Hochi:ifen und Gusseisenlăuterungen errichtet, das
Leistungs\"enni:igen der bestehenden Einheiten wurde vergri:issert, neue Produktionszweige wurden eingefi.ihrt.
D.e auf Akliengesellschaften und auf Beteiligung lokaler Unternehmer beruhenden
Betriebe sicherten sich eine Spitzenrolle in der Ausbeutung der Eisenerze und im
Eisenhi.ittenwesen Transsih-aniens. In 1867 stammten 77,1 % des erzeugten Gusseisens
aus ihren Hochi:ifen.
Gleichzeitig mit der Konzentrierung der Produktion wuchs das Schwergewicht der
Betriebe des i:isterreichischen und anderen fremden Kapitals besonders an. Diese
brachten 480/o der Hochi:ifen und 800/o der gesamten Gusseisenproduktion an sich.
Infolge dessen gelangten die wichtigsten siderurgischen Betriebe in die Hand des
6sterreichischen Bankadels und anderer Schichten des i:isterreichischen Grosskapitals,
die sich so eine herrschende Stellung in der Eisenerzeugung, dem wichtigsten Sektor
fur die wirtschaftliche und besonders industrielle Entwicklung Transsilvaniens,
eroberten.
Bis 1863 wuchs die Anzahl der in der Eisenerzfi:irderung und im Eisenhi.ittenwesen
beni.itzten Darnpfrnaschinen um das 16-fache und das Leistungsvermi:igen dieser
Maschinen um das 11-fache, gegeni.iber der Lage vor 1848. Das Eisenhi.ittenwesen
verfi.igte i.iber 50 Darnpfmaschinen mit insgesamt 1855 Pferdekrăfte. Trotzdem war die
Lage die folgende: in dem behandelten Zeitabschnitt hatte die industrielle Revolution
in der Eisenindustrie gerade erst ihren Anfang genommen, so dass sie letzthin die im
Allgemeinen als veraltert betrachtete Technik im Eisenhi.ittenwesen noch nicht liberwinden konnte.
Die Kapitalisten trachteten die technischen Ri.ickstăndigkeiten ihrer Betriebe durch
die Verstărkung der Ausbeutung der Arbeiter zu ersetzen, demzufolge die Lage der
Minen- und Eisenhi.ittenarbeiter in Transsilvanien besonders schwer war.
Rumănien
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DIN LUPTA MASELOR MUNCITOARE CLUJENE
ÎN PREAJMA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Ultimele două decenii de existenţă a monarhiei austro-ungare au constituit perioada unor importante schimbări în viaţa ei economică, socială şi
politică. Cu toate că monarhia austro-ungară a rămas în urmă din punct
de vedere economic faţă de alte state din Europa, şi aici capitalismul a
intrat în faza monopolistă. Contradicţiile iner~pte acestuia, cărora li s-a
adăugat o tot mai accentuată politică de asuprire naţională. aveau să ducă
la un avînt al luptei maselor asuprite pentru eliberare socială şi naţională,
la destrămarea monarhiei austro-ungare.
Politica cercurilor conducătoare ale monarhiei austro-ungare de sprijinire a dezvoltării unor provincii în defavoarea altora şi de transformare
a celor din urmă în anexe agrare şi furnizoare de materii prime ale Austriei
şi Ungariei a frînat chiar dezvoltarea unor regiuni ce dispuneau de bogate
resurse naturale, între care se număra şi Transilvania.
în Transilvania capitalurile austriece, germane şi, într-o mai mică mă
sură, maghiare. investite în industrie, reprezentau forme de organizare
monopoliste, pe cînd capitalul local, românesc, datorită unor multiple
cauze legate de asuprirea naţională austro-ungară. nu ajunsese în acest
stadiu*. Cu toată situaţia ei defavorizată şi de evidentă înapoiere faţă de
alte regiuni ale ,.statului dualist", cu toată accentuarea dependenţei faţă
de capitalul monopolist internaţional şi cel al societăţilor financiare austroungare, viaţa economică a Transilvaniei intră într-o fază de relativă consolidare, care urmează crizei economice din anii 1900-1903. în centrele
industriale ale Transilvaniei apar întreprinderi noi, sînt lărgite cele vechi,
investiţiile de capital cresc, iar unele ramuri industria extractivă şi
siderurgică - înregistrează chiar un avînt apreciabil.
Dintre centrele industriale ale Transilvaniei, Clujul, care avea dezvoltată
mai ales industria prelucrătoare, deţinea, în ce priveşte numărul munci• În

această problemă

trăsături economicodecenii ale secolului al XX-Zea, în AIIP, nr.

vezi V. Axenciuc, Cu privire la unele

.sociale ale României în primele
·6/1965, p. 145.

două
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torilor din marile întreprinderi aparţinînd acestei ramuri, locul al patrulea
Arad şi Braşov 1 •

după Timişoara,

între anii 1891-1910, statisticile vremii arată, ca şi pentru celelalte oraşe industriale ale Transilvaniei, o sporire a numărului întreprinderilor clujene mici şi
mari 2•

Anul

Numărul

I
I

1891
1900
1910

fără

I

angajaţi

I

1

sub 20 lucr. / pe:te 20
ucr.

645
831
1.247

591
1.245
1.513

Numărul lucrătorilor

intreprinderilor
Total

sub 20
lucr.

I peste
20 I
lucr.

Total

1.250
2.103
2.802

1.927
3.511
3.935

1.368
2.454
3.295

3.295
5.965
7.230

I

14
27
42

După cum reiese' din tabelul de mai sus, numărul întreprinderilor mici a crescut
în aceşti ani cu 94¾, iar al celor mari cu 200¾, ceea ce denotă o creştere a ponderii
întreprinderilor mari, determinată de procesul concentrării şi centralizării capitalului.
La fel de rapidă a fost şi creşterea numărului de lucrători în întreprinderile mici
(104,20¾) şi în cele mari (140,86¾). în oraşul Cluj continuă deci să predomine ca
număr intreprinderile mici şi atelierele, dar decalajul intre acestea şi întreprinderile
cu mai mult de 20 de lucrători se accentuează. întreprinderile mari cuprind ramuri
foarte variate: industria de maşini, construcţii, mobilă, chibrituri, încălţăminte, tutun.
spirt etc. 3•
Dezvoltarea industriei mari din Cluj între anii 1891-1910 reiese şi din situaţia
următoare'-:

20-50
Anul
într.

1891
1900
1910

10

20
33

i

50-100

I lucr. I I. I
326
628
1039

2
4
6

L.

100-200
I.

131
286
343

1
1
-

I

L.
173
134

-

200-700
I.

1
2

I

L.

326
739

Total

700-1000 peste 1000

I.

1
-

-

I

L.
738
-

-

I.

I

L.

-

-

1
1

1080
1174

I.

14
27
42

I

L.
1368
2454
3295

1 Din istoricul f armării şi dezvoltării clasei muncitoare din România pînă la primul război mondial, sub redacţia lui N. N. Constantinescu, Bucureşti, 1959, p. 510.
2 Statistica este întocmită pe baza datelor din Magyar Statisztikai Kozlemenyek.
uj folyam, vol. 2, Budapest, 1893, p. 480; uj sorozat, vol. 2, Budapest, 1904, p. 840,
1001-1002; uj sorozat, vol. 14, Budapest, 1905, p. 121-125, 572-573; uj sorozat, vol. 52.
Budapest, 1914, p. 1052, 1296-1299; cf. Ion şi Iuliu Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul din punct de vedere agricol, cultural şi economic, Bucureşti.
1915, p. 128; Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare ... , p. 510; A. Deac.
Mişcarea muncitorească din Transilvania. 1890-1895, Bucureşti, 1962, p. 38-39.
3
Magyar Statisztikai Kozlemenyek, vol. 14, p. 124-125; vol. 52, p. 1296-1298.
" Tabel întocmit după op. cit., voi.. 2, 1904, p. 480, 1001-1002; vol. 52, p. 1296,
1298.
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Tabloul prezentat arată o dezvoltare rapidă a industriei mari, în legătură cu care
se pot semnala următoarele: a) unele categorii de întreprinderi (între 20-50 lucră
tori şi intre 50-100) îşi triplează numărul, b) altele se măresc şi c) unele sînt înfiinţate chiar acum.
Legile protecţioniste în vigoare5 au creat posibilităţi pentru înfiinţarea de noi
întreprinderi şi lărgirea celor vechi şi în Transilvania. ,,Sistemul protecţionist arăta K. Marx a fost un mijloc artificial pentru a fabrica fabricanţi, pentru a
expropria muncitorii independenţi, pentru a capitaliza mijloacele de producţie şi de
subsistenţă naţională, pentru a scurta cu forţa tranziţia de la modul de producţie
vechi la cel modern" 6 • Pentru a da un exemplu referitor la Cluj, amintim manufactura de tăbăcărie a fraţilor Renner care în 1910 devine fabrică, iar cu un an
mai tîrziu, societate pe acţiuni, lărgindu-şi considerabil producţia 7 şi obţinînd în
baza legii nr. III din 1907 scutire de taxe, impozite, precum şi maşini în valoare
de 30.000 coroane1\
în acelaşi an la Cluj s-au înfiinţat şi lărgit 49 întreprinderi cu 456 muncitori şi cu
un capital de 6.264.000 coroane, între care o fabrică de spirt, una de postav, 3 fabrici
forestiere, o uzină electrică, o fabrică de pîine şi una de sodă caustică!'. Trei ani mai
tîrziu s-au înfiinţat şi lărgit 437 întreprinderi şi ateliere faţă de 432 cîte se înfiinţaseră şi lărgiseră în 1912 w.
Capitalul necesar era pus la îndemîna acestor întreprinderi industriale de peste
20 de bănci care dispuneau de un capital total de 101.596.000 coroane 11 •

Concomitent cu dezvoltarea industriei au lo-6 schimbări şi în structura
a oraşului. Dacă pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea ponderea
păturilor sociale interesate în dezvoltarea economiei capitaliste rămîne
destul de mică, în primele două decenii ale secolului XX ea sporeşte considerabil, îngroşînd rîndurile burgheziei şi proletariatului. Cererea sporită
de braţe de muncă în industria clujeană era asigurată mai ales de suprapopulaţia relativă din satele apropiate oraşului şi de meseriaşii şi calfele
sărăcite. în decurs de 20 de ani, între 1890 şi 1910, populaţia oraşului se
dublează 12 . Cu toate acestea, din totalul de 60.808 locuitori 13 cît număra
populaţia oraşului în 1910, erau doar 7.230 lucrători industriali 1", cărora li
se adăugau peste 10.000 meşteşugari 1 !i_
socială

:; Este vorba de legile de încurajare a industriei, elaborate de guvernul burghezomaghiar la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
care prevedeau scutiri de taxe, credite fără dobîndă, subvenţii, comenzi de stat etc.
Aceste înlesniri au contribuit în oarecare măsură la înviorarea industriei locale, mai
ales uşoare (vezi A. Deac, op. cit., p. 15; Din istoricul formării şi dezvoltării clasei
moşieresc

muncitoare ... , p. 470, 473).
~ K. Marx, Capitalul, vol. I, ed. II-a, Bucureşti, 1948, p. 668-669.
' H. Kohn, A. Keszi, Exploatarea capitalistă de Za Dermata, Bucureşti, 1954,
p. 10-12.
H Ibidem, p. 11.
!l A kolozsv<iri kereskedelmi es ipari kamara jelentese, 1910, p. 83.
10 Idem, 1913, p. 80.
li Şt. Pascu, I. Pataki, V. Popa, Clujul. Ghid istoric, 1957, p. 83.
u Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare ... , p. 509.
u Kolozsvari Hirlap, nr. 14, din 17 ianuarie 1913, p. 4; Nepszava, nr. 272, din
16 noiembrie 1911, p. 6; Şt. Pascu, I. Pataki, V. Popa, op. cit., p. 92.
11
Din cifra de 7.230, 4-50/o sînt funcţionari si personal tehnic, ceea ce ne-a

indunnat să folosim termenul de lucrători.
·
,.; Ion şi Iuliu Enescu, op. cit., p. 130-131; Şt. Pascu, I. Pataki, V. Popa, op. cit.,
p. 84.
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Asistăm în acelaşi timp la o concentrare a lucrătorilor industriali în întreprinderile mari. Aşa de pildă în 1910 Clujul avea 42 întreprinderi cu peste 20 lucrători (vezi
tabelul 2) din cele 692 existente în Transilvania, iar 58,10/o din numărul muncitorilor
cuprinşi în marea industrie lucrau în întreprinderi cu mai mult de 100 de lucră
tori 16• Dintre întreprinderile cu un mare număr de lucrători amintim fabrica de tutun
cu 1.174 lucrători, căreia îi urmau atelierele căilor ferate cu 513, fabrica de chibrituri
cu 226 şi industria poligrafică cu 132 lucrători 17 •
Creşterea industriei clujene n-a însemnat însă şi o cît de mică îmbunătăţire a
condiţiilor de muncă şi de salarizare ale muncitorilor. Acapararea celor mai importante surse de materii prime şi a principalelor întreprinderi industriale de capitalul
monopolist austriac şi maghiar care acţiona în cîrdăşie cu monopolurile internaţio
nale a însemnat pentru muncitorimea transilvăneană o întărire a exploatării exercitate atît de capitalul autohton, austro-ungar, cît şi de cel din afara monarhiei.
Forma cea mai răspindită a exploatării era prelungirea timpului de muncă. Durata medie a zilei de muncă continuă să fie destul de ridicată, 10-12 ore, iar în
anumite ramuri industriale, cu deosebire în industria chimică şi pielărie, ajungea
la 13-14 ore•~. Menţinind ridicată durata zilei de muncă, capitaliştii urmăreau să-şi
asigure profituri cit mai mari. Se poate aminti în acest sens brutăria Hutter, unde
cei 17 muncitori lucrau zilnic 13-14 1h ore, mai mult cu 3-4 ore decît muncitorii
brutari din alte oraşe, ceea ce aducea patronului un profit suplimentar de 116 coroane săptămînal 19•
Ziua de muncă pentru femei şi copii, dintre care se recrutau majoritatea muncitorilor necalificaţi, trecea peste 14 ore mai ales în industria de îmbrăcăminte, chimică
şi alimentară:,_'.

Folosirea muncii femeilor şi copiilor aducea capitaliştilor profituri sporite, datorită
salariilor mai mici ale acestora în comparaţie cu cele ale bărbaţilor, fapt ce are
drept consecinţă sporirea numărului lor într-o serie de întreprinderi clujene. Numă
rul cel mai mare de femei se găsea în industria alimentară, textilă, de îmbrăcăminte
şi mai ales la fabrica de tutun 21 , iar un procent ridicat de copii îl găsim în industria
poligrafică şi de construcţii 22 • Studiindu-se situaţia a 81 copii angajaţi în Cluj, s-a
constatat că 45 începeau lucrul în zori de zi şi terminau seara tîrziu, 28 dintre ei
lucrau noaptea, iar 24 nu beneficiau de zi de repausz:1•
În ceea ce priveşte salarizarea muncitorilor, se observă un nivel general scăzut,
căruia i se adaugă diferenţierile între regiuni, între munca necalificată şi calificată,
între retribuţia bărbaţilor, femeilor, copiilor şi chiar între cea a muncitorilor români,
pe de o parte, şi a muncitorilor naţiunilor dominante, pe de altă parte.
Gradul de exploatare a muncitorilor români (cărora li se puneau piedici şi în calificare, majoritatea fiind muncitori necalificaţi) era şi mai accentuat. Astfel, în regiunile locuite de români procentul muncitorilor care primeau un salar minimal era de
60,5% faţă de celelalte regiuni unde era doar de 50,8% 24 • La acestea se adaugă şi
faptul că nivelul general al salariilor muncitorilor din Transilvania era cu aproximativ 250/o mai mic decît in Ungaria, unde, la rîndul lor, erau mai scăzute decît în
Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare . .. , p. 510.
Magyar Statisztikai Kozlemenyek, vol. 52, p. 1296-1298.
Idem, vol. 14, p. 124-125.
Nepszava, nr. 278, din 26 noiembrie 1913, p. 13.
Magyar Statisztikai Kozlemenyek, Le.
Ibidem; Magyar Statisztikai Evkonyv, uj folyam XX, 1912, Budapest, 1914,
p. 210; Ion şi Iuliu Enescu, op. cit., p. 161.
22 Magyar Statisztikai Kozlemenyek, Le.
23
Din istoricul formării şi dezvoltării clasei muncitoare . .. , p. 514.
24 C. Nuţu, A. Egyed, Transilvania în primele două decenii ale secolului XX, in
Din istoria Transilvaniei, vol. II, ed. II, 1963, p. 340.
16
17
18
19
20
21
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Austria25. Un calcul făcut pe baza statisticilor burgheze care ne-au stat la dispoziţie
arată că un muncitor calificat, bărbat, primea în medie 1.200-1.300 coroane pe an,
unul necalificat abia 680-800 coroane, iar un ucenic sau muncitor sub 16 ani între
350-400 coroane 26 • Este de asemenea evidentă diferenţa de retribuţie între un bărbat
si o femeie. Astfel în 1910 un muncitor ziler, bărbat, primea zilnic 2,30 coroane,
iar o femeie numai 1,60 coroane 27• Pe lîngă faptul că salariul era mic, muncitorilor
li se mai reţinea o parte din el sub felurite pretexte. Aşa de pildă mulţi muncitori de la fabrica de tutun nu primeau decît o coroană sau 80 fileri pe zi datorită
a tot felul de reţineri ilegale 28•
Salariile mici arătate mai sus şi continua ridicare a preţurilor însemnau pentru
muncitori existenţă mizeră, indiferent dacă erau bărbaţi, femei sau copii, calificaţi
sau necalificaţi, salariul real rămînînd sub minimul de existenţă. Pentru a da numai
un exemplu, ne vom referi la faptul că în 1913 un muncitor lampagiu la fabrica de
gaz primea 68 coroane lunar 29 , deci îi reveneau circa 2,66 coroane pe zi. în acelaşi
timp," 1 kg carne de vită costă 1,70 coroane, 1 kg carne de porc 1,84 coroane, 1 kg
carne de viţel 2,30 coroane, 1 kg lapte 36 fileri, 1 kg cartofi 10 fileri 30•
La începutul anului 1911, clasele stăpînitoare din monarhia austro-ungară au trecut
la politica de pregătire a unui război imperialist. Sumele uriaşe înghiţite de înarmări,
precum si eforturile economice mereu sporite nu puteau să ducă decît la o înrăută
ţire continuă a situaţiei maselor. Începînd cu 1910, au fost introduse impozite suplimentare în 27 oraşe mari. Pentru Cluj suplimentarea s-a ridicat la 660/o 31 . La acestea
s-a adăugat şi scumpetea tot mai mare a vieţii. Între aryi 1910-1913 produsele agroalimentare s-au scumpit cu cca 400/o, iar cele industriale cu 30-400/o32• Referindu-se
la situaţia pieţii, ziarul „Adevărul" relatează că vitele de tăiat se exportă în străină
tate, în timp ce preţul cărnii creşte mereu 33 • Scumpetea şi specula cu produsele alimentare vor figura şi pe ordinea de zi a unor adunări populare ce au avut loc la
Cluj3 4•
Un alt fenomen caracteristic industriei transilvănene şi clujene este şomajul care
se va accentua considerabil odată cu izbucnirea crizei economice de supraproducţie
din anul 1913 35 si va continua în anii următori.
Sporirea numărului muncitorilor fără lucru a determinat discutarea problemelor
şomajului într-o serie de adunări populare (una dintre ele a avut loc la 22 septembrie 1913 36), trimiterea de delegaţii la primăria oraşului ca să ceară luarea de măsuri
urgente pentru stăvilirea creşterii lui şi ajutorarea muncitorilor rămaşi fără lucru.
Vorbind despre viaţa grea a muncitorilor industriali o delegaţie arăta că în oraşul
Cluj erau 800 familii care aveau de lucru doar 10 săptămîni pe an 37•
Unii dintre muncitorii şomeri, pierzînd speranţa de a mai găsi de lucru, au căutat
o ieşire din situaţia în care se aflau prin emigrare. Ziarul burghez „Kolozsvari
Hirlap" recunoaşte textual că „din cauza şomajului în 4 zile au fost cerute de către
25 A. Deac, I. Cicală, A. Egyed, V. Liveanu, Mişcarea social-democrată din Transilvania, în primele două decenii ale secolului al XX-lea, în Destrămarea monarhiei
austro-ungare, Bucureşti, 1964, p. 233.
26 Magyar Statisztikai Kozlemenyek, vol. 14, p. 572-573.
27 A kolozsvari kereskedelmi es ipari kamara jelentese, 1909, p. 104.
28 Nepszava, nr. 117, din 18 mai 1911, p. 10.
29 I~em, nr. 10, din 11 ianuarie 1913, p. 8; Ojsag, nr. 11, din 12 ianuarie 1913, p. 4.
30 Ujs6.g, nr. 70, din 22 martie 1913, p. 2-3.
31 Idem, nr. 15, din 18 ianuarie 1913, p. 5.
32
L. Fodor, L. Vajda, Contribuţii la istoria mişcării sindicale (1848-1917), 1957,.

p. 53.
33

34

Adevărul (Glasul poporului), nr. 12, din 18 decembrie 1910, p. 2.

Nepszava, nr. 215, din 10 septembrie 1910, p. 11; nr. 302, din 21 decembrie 1910,.
p. 9; nr. 292, din 9 decembrie 1911, p. 11.
35
Adevărul, nr. 8, din 2/19 februarie 1914, p. 4.
36
Nepszava, nr. 223, din 23 septembrie 1913, p. 13.
37
Kolozsvciri Hirlap, nr. 6, din 9 ianuarie 1914, p. 1.
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muncitori 20 paşapoarte, amintind totodată că în luna septembrie a anului precedent
s-au eliberat 113 paşapoarte:lll.
Şi condiţiile de muncă ale muncitorilor erau dintre cele mai grele. In goana după
profituri tot mai mari, capitaliştii nu s-au preocupat de măsurile de securitate a
muncii şi vieţii muncitorilor. Lipsa de lumină, de spaţiu, de igienă erau tot atîtea
trăsături obişnuite ale întreprinderilor clujene. La fabrica fraţilor Renner, din cauza
lipsei aparatelor de aerisire se lucra într-o atmosferă otrăvitoare şi sufocantă 3!l, iar la
fabrica de gaz muncitorii nu aveau un loc de odihnă şi un spălător corespunzător'' 11 •
în aceste condiţii accidentele de muncă erau frecvente şi deseori soldate cu moartea
unor muncitori. Un ziar clujean relatează că numai în anul 1913, la atelierele căilor
ferate au fost 58 de accidente, dintre care nouă mortale 41 • Lipsa de preocupare a patronilor pentru asigurarea măsurilor de protecţia muncii, la care se adăuga slăbirea
atenţiei lucrătorilor din cauza muncii extenuante, a determinat o creştere a numă
rului accidentelor de muncă. Trebuie specificat că patronii şi autorităţile făceau totul
pentru a găsi vinovaţi de accidente pe muncitorii înşişi, eschivîndu-se în felul acesta
de la plata ajutoarelor pentru pierderea capacităţii de muncă.
Condiţiile grele de locuit îşi aduceau şi ele contribuţia la îngreunarea vieţii muncitorilor. Sporirea populaţiei oraşului nu a avut nici pe departe un corespondent în
creşterea suprafeţei locuibile. Familiile muncitoreşti trăiau în pivniţe şi şoproane,
îngrămădite cite trei şi patru într-o cameră nesănătoasă, locuinţele fiind tot atîtea
focare de ~nfecţie" 2 • în anul 1912, o statistică oficială arăta -că în Cluj, o cameră
locuibilă revenea la 3,62 persoane" 3 şi trebuie menţionat că statistica se referă în
general la locuinţe, cuprinzînd deci şi pe ale claselor conducătoare care, evident, nu
se limitau la o cameră, dar în schimb „măreau" suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor.
Exploatarea maselor muncitoare din Transilvania, datorită condiţiilor specifice de
aici, se împletea cu politica de asuprire naţională promovată de cercurile conducă
toare ale „statului dualist".
împletirea exploatării sociale cu cea naţională a determinat ascuţirea tuturor
contradicţiilor din sinul monarhiei şi în primul rînd a c~lor dintre capital şi muncă,
.dintre burghezie şi proletariat, avînd ca urmare o creştere considerabilă a luptelor
maselor muncitoare.
,,Odată cu dezvoltarea industriei se arată în „Manifestul Partidului Comunist"
- proletariatul creşte nu numai ca număr; el este concentrat în mase tot mai mari,
forţa lui sporeşte şi el simte tot mai mult acest lucru"""· Concentraţi într-o serie de
întreprinderi, crîncen exploataţi, muncitorii păşesc tot mai mult pe drumul organizării.

Între anii 1910-1914, mişcarea sindicală din Transilvania este într-o perioadă de
inflorire, caracterizată prin refacerea sindicatelor mai vechi şi înfiinţarea altora noi.
în 1910 majoritatea muncitorilor organizaţi (97,5%) erau concentraţi în 61 sindicate
care fiinţau în cele 7 mari oraşe ale Transilvaniei"\ La Cluj, în 1910, erau 782 muncitori organizaţii în sindicate, numărul lor crescînd în 1911 la 1.300 şi ajungînd în
1912 la 1.451'•1i, iar presa muncitorească face tot mai des apeluri în vederea lărgirii
continue a numărului muncitorilor organizaţi";·
În aceşti ani la Cluj predominau numeric muncitorii din mica industrie prelucrătoare, situaţie care se ,·a răsfrînge negativ şi asupra conducerii mişcării sindicale.
38

Idem, nr. 11, din 15 ianuarie 1914, p. 2.
H. Kolm, A. Keszi, op. cit., p. 145.
t,o Kolozsvări Hirlap, nr. 65, din 18 martie 1913, p. 3.
1,1 Ujscig, nr. 49, din 28 februarie 1914, p. 5.
" 2 Vezi Nepszava, nr. 219, din 15 septembrie 1910, p. 11.
" 3 Din istoricul f armării şi dezvoltării clasei muncitoare . .. , p. 521.
"~ Karl Marx, Fr. Engels, Opere, vol. 4, Bucureşti, 1958, p. 474.
0
"
L. Fodor, L. Vajda, op. cit., p. 95.
" 6 Ibidem, p. 94; A magyarorszăgi szociăldemokrata pcirt vezetosegenek jelentese
1911 evi mcircius ho 16-tol 1912 evi mcircius ho 15-ig kifejtett miikodeserol, p. 13.
1,; Adevărul, nr. 7, din 17 mai 1912, p. 3.
3i,
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Această

categorie de muncitori, datorită poziţiei lor oscilante, a constituit un teren
prielnic influenţei curentelor reformiste din mişcarea muncitorească, contribuind în
felul acesta la frînarea avîntului revoluţionar. Influenţa lor va fi însă tot mai mult
îngrădită de creşterea ponderii muncitorilor din marile întreprinderi industriale şi de
ridicarea generală a conştiinţei de clasă a muncitorimii la care a contribuit, în bună
parte, şi activitatea politico-culturală a sindicatelor. Amintim în acest sens organizarea de conferinţe la sediul diferitelor sindicate cu teme ca: ,,Manifestul Comunişti
lor"t.13, ,,Socialismul şi problema naţională" etc.'•!!
Conducerea organizaţiilor sindicale o aveau social-democraţii care, cu toate limitele şi greşelile politicii P.S.D. din Ungaria aflat sub influenţa curentelor reformiste,
militau totuşi pentru drepturi democratice, iniţiind şi organizînd numeroase acţiuni
în acest sens.
Criza economică din 1913 a lovit şi slăbit sindicatele. La aceasta au contribuit şi
mobilizările efectuate în urma izbucnirii războaielor balcanice 50 • Cu toate acestea,
nici măsurile luate de autorităţi, nici manevrele unor conducători şovăielnici ai organizaţiilor muncitoreşti n-au putut împiedica masele de a lua atitudine, organizînd
diferite manifestaţii, greve etc. pentru obţinerea unor drepturi economice şi politice,
de a protesta împotriva pregătirilor de război.

*

*

*

Anul 1910 marchează în mişcarea muncitorească din Transilvania o înviorare a acţiunilor revoluţionare ale maselor muncitoare. Criza politică,
marile cheltuieli pentru pregătirea militară suportate de masele muncitoare, condiţiile grele de muncă şi viaţă, accentuarea şomajului, au adîncit contradicţiile dintre clasele exploatatoare şi masele muncitoreşti, avînd
ca urmare creşterea valului luptelor greviste şi izbucnirea unor demonstraţii politice de mare amploare.
Acţiunile muncitorilor clujeni, din anii premergători primului război
mondial (1910-1914), alături de cele din întreaga Transilvanie, sînt îndreptate spre satisfacerea unor revendicări economice şi politice. Mişcările
muncitorilor clujeni, fie ele organizate pentru obţinerea revendicărilor economice, fie pentru drepturi democratice - vot universal, libertatea presei,
a întrunirilor - sau împotriva războiului, sînt legate organic unele de
altele, formînd un tot unitar.
în tratarea lor însă, pentru a evidenţia principalele obiective - economice şi politice - ale mişcării muncitoreşti din această perioadă, vom
prezenta întîi mişcările cu caracter economic, iar apoi cele cu caracter
politic, acestea din urmă reprezentînd o formă superioară de luptă a maselor muncitoare.
Mişcările cu caracter economic aveau ca principale revendicări reducerea
zilei de lucru, sporirea salariilor, asigurarea unor condiţii mai bune de
muncă, înlăturarea şomajului. Revendicările cu acest caracter sînt cerute
Adunare ţinută la sediul Uniunii Profesionale a croitorilor (Nepszava, nr. 45,
din 23 februarie 1910, p. 9).
49 Conferinţă ţinută de Rozvany Jeno la sediul muncitorilor croitori (Nepszava,
nr. 63, din 16 martie 1910, p. 11).
50 Adevărul, nr. 8, din 9/22 februarie 1914, p. 4.
48
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mai ales cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă. menite să
aducă o îmbunătăţire a vieţii şi condiţiilor de lucru ale muncitorilor.
Lupta muncitorimii pentru obţinerea unor contracte colective de muncă
mai avantajoase a fost concretizată şi la Cluj prin numeroase acţiuni greviste. Astfel. cu ocazia grevei generale a tipografilor din Transilvania începută la 29 mai 1910 51 , muncitorii tipografi clujeni anunţînd greva, i-au
determinat re patroni să accepte. înainte de izbucnirea ei, încheierea noului
contract colectiv de muncă, care a şi fost semnat în ziua de 30 mai 52 • Contractul colectiv prevedea: reducerea zilei de muncă la 83/ ~ ore, iar începînd
cu 1915 la 81/ 2 ore, concediul anual, sporirea salariilor cu două coroane
săptămînal şi mărirea lor cu aceeaşi sumă în 1915 şi 1916, creşterea proporţională a unor ajutoare:; 3• Printre cererile muncitorilor, satisfăcute de nevoie de către patroni cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă
amintit aici. sînt de relevat, pe lîngă cele cu caracter economic, cele cu
caracter politic: recunoaşterea zilei de 1 Mai ca zi liberă şi păstrarea
tuturor cuceririlor obţinute pînă acum. Acceptarea de către patroni a
revendicărilor tipografilor clujeni. înainte de declanşarea grevei, reprezintă o victorie de prestigiu a sindicatului muncitorilor tipografi.
Tot în acest an. la începutul lunii septembrie, muncitorii croitori se
ridică şi ei la luptă. cerînd reducerea zilei de muncă de la 11 la 10 1/ 2 ore
şi mărirea salariilor cu 150/oYi. După refuzul patronilor de a le satisface
cererile. la 12 septembrie, ei intră în grevă. lansînd totodată un apel croitorilor din alte oraşe de a se solidariza cu lupta lor 55 • Sub presiunea acţiu
nilor desfăşurate de grevişti. unii patroni au acceptat revendicările muncitorilor în 18 septembrie 56 , dar greva continuă pînă în 23 septembrie.
cind, în faţa solidarităţii muncitorilor, toţi patronii au fost nevoiţi să semneze noul contract:; 7 _
ln anul 1911 la Cluj creşte numărul acţiunilor greviste, ele cuprinzînd
cele mai variate ramuri de producţie. In scopul încheierii contractelor de
muncă au declarat grevă în luna aprilie muncitorii lemnari 58 şi cei de la
fabrica de tutun. în luna mai muncitorii de la salubritate 59 , iar în luna
următoare muncitorii forestieri 60 . Tot în luna iunie intră în grevă cca 100
muncitori timplari, cerînd ziua de muncă de 9 ore şi mărirea salariilor
51

Ujscig, nr. 129, din 29 mai 1910, p. 9; Nepszava, nr. 127, din 29 mai 1910, p. 6_
Nepszava, nr. 129, din 1 iunie 1910, p. 6.
53 Idem, nr. 138, din 11 iunie 1910, p. 8.
!Y. Idem, nr. 206, din 1 septembrie 1910, p. 13.
55 Idem, nr. 217, din 13 septembrie 1910, p. 11.
56 Idem, nr. 222, din 18 septembrie 1910, p. 12.
57
Idem, nr. 226, din 23 septembrie 1910, p. 10.
r.s Idem, nr. 86, din 11 aprilie 1911, p. 11.
59
Kolozsvciri Hirlap, nr. 101, din 3 mai 1911, p. 4.
60
Nepszava, nr. 131, din 3 iunie 1911, p. 10.
52
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cu IOO/o6 1. In iulie au loc grevele muncitorilor constructori, lăcătuşi şi
strungari62 •
Dintre grevele menţionate se remarcă prin durată şi amploare cea a
muncitorilor de la fabrica de tutun şi greva muncitorilor constructori.
Din cauza condiţiilor grele de muncă ale muncitorilor de la fabrica de
tutun şi a nivelului scăzut al salariilor, în ziua de 21 aprilie 1911 muncitorii
declară grevă, avînd ca principale revendicări ridicarea salariilor şi mărirea
pensiilor 63 . La grevă participă toţi muncitorii fabricii şi pentru organizarea şi conducerea ei a fost constituit un cămin al grevei cu sediul în sala
de tir 64 • Direcţiunea fabricii, pentru a dezarma pe grevişti, intervine la
Ministerul de Finanţe, care trimite un delegat la fabrică cu scopul de a
mijloci tratativele între direcţie şi muncitori. Delegatul ministerului a promis muncitorilor că în termen de 10-15 zile se va proceda la o mărire a
salariilor. Aceste promisiuni înşelătoare au produs dezbinare între grevişti,
găsind credit mai ales la muncitorii cu familie numeroasă 65 • Sub influenţa
promisiunilor şi datorită constrîngerii organelor de poliţie, o parte din
muncitori au fost de acord să reia lucrul în 4-· mai66 • Pentru protejarea
acestor muncitori - spărgători de grevă - în dimineaţa zilei de 4 mai,
a fost adus în faţa fabricii un puternic detaşament de soldaţi. Aflînd acest
lucru, greviştii în număr de 1.200 s-au grupat în faţa fabricii şi pe stră
zile vecine. Somaţia de a intra în fabrică şi de a începe munca n-a avut
ecou nici măcar în rîndurile muncitorilor care anterior se angajaseră să
reia lucrul, aceştia aliindu-se cu greviştii. Ca urmare direcţiunea a fost
nevoită să anunţe închiderea fabricii. In aceeaşi zi, după amiază, muncitorii întruniţi la sediul lor au discutat problemele legate de desfăşurarea
grevei. Cu această ocazie s-au ţinut discursuri înflăcărate şi s-a hotărît în
unanimitate continuarea grevei67 .
Cu muncitorii grevişti de la fabrica de tutun s-au solidarizat muncitorii pantofari şi dulgheri din oraş, declarînd şi ei grevă 68 .
După o rezistenţă îndelungată, muncitorii grevişti de la fabrica de tutun,
insuficient organizaţi, lipsiţi de o conducere fermă, ajunşi într-o situaţie
materială grea69 , sub presiunea crescîndă a autorităţilor şi datorită manevrelor direcţiunii fabricii, care a anunţat reînceperea lucrului cu muncitori
străini, au fost nevoiţi să cedeze, reluînd lucruF 0 •
61 Idem, nr. 151, din 27 iunie 1911, p. 12; nr. 158, din 5 iulie 1911, p. 10; Kolozsvciri
Hirlap, nr. 164, din 27 iunie 1911, p. 5; nr. 165, din 28 iunie 1911, p. 5.
62
Nepszava, nr. 203, din 6 august 1911, p. 10; nr. 204, din 8 august 1914, p. 10-12.
63 Idem, nr. 96, din 22 aprilie 1911, p. 11.
6" Idem, nr. 99, din 26 aprilie, 1911, p. 8.
65 Kolozsvciri Hirlap, nr. 96, din 26 aprilie 1911, p. 3.
66 Idem, nr. 101, din 3 mai 1911, p. 4.
67 Idem, nr. 103, din 5 mai 1911, p. 2-3.
68 Ibidem.
69
Idem, nr. 115, din 20 mai 1911, p. 3; Nepszava, nr. 117, din 18 mai 1911, p. 10.
7
Kolozsvciri Hirlap, nr. 123, din 31 mai 1911, p. 3; Nepszava, nr. 126, din 28 mai
1911, p. 11.
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încheierea contractului colectiv constituie motivul principal al declanunei noi greve, cea a muncitorilor constructori din august 1911. în
urma rezistenţei manifestate de patroni în cursul tratativelor pentru încheierea noului contract de muncă. muncitorii constructori au declarat grevă
în 5 august 191F 1. La grevă au participat cca 250 muncitori care au lansat
un călduros apel celorlalţi muncitori, îndemnîndu-i să nu vină la Cluj ca
spărgători de grevă. Muncitorii, întruniţi a doua zi după declararea grevei,
au discutat prevederile contractului de muncă, care urma să fie prezentat
patronilor. Principalele revendicări cuprinse în proiectul contractului colectiv erau: reducerea zilei de muncă la 9-10 ore. mărirea salariilor şi
recunoaşterea de către patroni a zilei de 1 Mai ca zi liberă 72 • După o săptă
mînă de rezistenţă muncitorii au obţinut o victorie deplină 7 :l. concretizată
în noul contract colectiv încheiat. Contractul prevedea între altele ziua de
muncă de 9 1/ 2 ore, salar minimal pe oră de 64 fileri pînă la 31 decembrie
1912 şi ridicarea celui maxim odată cu cel minim, la începutul fiecăruia
din anii următori. cu cite 20 filerF".
Victoria muncitorilor constructori se datoreşte solidarităţii şi bunei lor
organizări, precum şi experienţei bogate ciştigate cu prilejul luptelor greviste din anii precedenţi'-\ ea fiind dată ca exemplu celorlalţi muncitori
de organul de presă al P .S.D. 76 .
Luptele greviste continuă în anul 1912 cu greva croitorilor, din luna
martie, greva celor 243 tîmplari'' şi cea a rotarilor şi caretaşilor, ambele
în luna iulie, greva dulgherilor, a pantofarilor 78 şi a tapiţerilor 7 !l, ultimele
două în luna septembrie.
Ca şi gi·evele ce au avut loc anterior. greva croitorilor este legată de
încheierea noului contract de muncă. Vechiul contract expirînd în 28 martie 1912, muncitorii au prezentat patronilor proiectul celui nou. Refuzul
patronilor de a accepta acest proiect şi concedierea pe ftimp de două săp
tămîni a 380 de muncitorif'O au determinat declanşarea grevei. Situaţia
creată după începerea grevei şi măsurile care se cereau a fi luate au fost
discutate de muncitori într-o adunare unde au hotărît să continue greva
pînă vor obţine victoria 81 • După o luptă perseverentă şi îndelungată de
peste 6 săptămîni. greva croitorilor a luat sfîrşit cu victoria greviştilor,

şării

,L Nepszava, nr. 203, din 6 august 1911, p. 10.

n Idem, nr. 204, din 8 august 1911, p. 10.
iJ Idem, nr. 194, din 17 august 1911, p. 10.
,,. Document aflat în păstrarea Muzeului de istorie Cluj.
,:; Vezi A Egyed, L. Vajda, I. Cicală, Munkds- es parasztmozgalmak Erdelyben
1905-190Î, Bucureşti, 1962, cap. VI şi IX.
76 Nepszava, nr. 194, din 17 august 1911, p. 10.
77 Nepszava, nr. 159, din 6 iulie 1912, p. 10; nr. 161, din 9 iulie 1912, p. 13; nr. 162,
din 10 iulie 1912, p. 12; Adevărul, nr. 20, din 16 august 1912, p. 4.
7 ' Nepszava, nr. 210, din 5 septembrie 1912, p. 10; Adevărul, nr. 24, din 13 septembrie 1912, p. 4.
7
" Nepszava, nr. 211, din 6 septembrie 1912, p. 11.
80
Idem, nr. 26, din 31 ianuarie 1912, p. 11; nr. 27, din 1 februarie 1912, p. 12.
HI Ojsdg, nr. 41, din 20 februarie 1912, p. 5.
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încheindu-se noul contract colectiv valabil pe o perioadă de 4 ani, avînd
drept clauză principală majorarea salariilor cu 8-l30/o 82 •
Greva muncitorilor croitori a fost urmată de greva a 300 lemnari83 şi
cea a muncitorilor rotari şi caretaşi care aveau drept cauză condiţiile
mizere de trai şi nesiguranţa salariilor84 • Patronii puşi în faţa grevei de
durată (aproape 3 săptămîni) a caretaşilor şi rotarilor, precum şi a solidarităţii muncitorilor din aceeaşi branşă, care au refuzat să devină spărgă
tori de grevă. au fost nevoiţi să le accepte revendicările. Printre acestea
amintim: desfiinţarea obligaţiei pentru muncitori de a locui şi mînca la
patroni; stabilirea salariului minimal, pentru muncitorii începători, la 2,60
coroane şi pentru muncitorii cu vechime, la 3.60 coroane. Patronii, cu
toate că n-au fost de acord cu reducerea zilei de muncă, au fost nevoiţi
să recunoască dreptul muncitorilor la repaus duminical complet. Aceste
revendicări cucerite de muncitori au fost înscrise în noul contract colectiv încheiat pe 3 ani8 5•
Abia terminată greva rotarilor şi caretaşilor, la începutul lunii august
1912 izbucneşte o nouă grevă, de data aceasta a muncitorilor dulgheri 8li,
care aveau ca principale revendicări reducerea"zilei de muncă la 91/i ore
şi stabilirea unui salariu minimal8i. Oficiosul P.S.D. remarcă în legătură
cu această grevă „solidaritatea exemplară" a muncitorilor 88 . Tratativele
începute între muncitori şi patroni s-au încheiat cu victoria greviştilor.
Noul contract colectiv, încheiat pe 2 ani, prevedea: reducerea zilei de
muncă la 91 1~ ore, reducerea duratei ei şi sub această limită în ajunul unor
sărbători, stabilirea limitei minime la salariul pe oră pînă la 31 decembrie
1912 la 62 fileri, urmînd ca la începutul fiecărui an să se măreacă cu
4 fileri, un spor de 20 de fileri la lucrările executate în provincie, plata
orelor suplimentare, construirea de săli de mese pe marile şantiere, angajarea numai a muncitorilor dulgheri organizaţi şi care posedă carte de
muncă, recunoaşterea zilei de 1 Mai ca zi liberă 89 . Victoria sindicatului
muncitorilor dulgheri, înfiinţat abia în anul 1911, a constituit un îndemn
pentru întreaga muncitorime clujeană de a-şi întări organizaţiile proprii
în lupta pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.
Anul 1912 a fost marcat deci la Cluj de o serie de mişcări ale muncitorimii, încheiate în marea lor majoritate prin victoria acestora. Acţiunile
greviste continuă şi în anul următor, cînd are loc greva muncitorilor do82 Kolozsvari Hirlap, nr. 66, din 20 martie 1912, p. 4; nr. 70, din 24 martie 1912,
p. 4; nr. 71, din 27 martie 1912, p. 5.
83 Nepszava, nr. 161, din 9 iulie 1912, p. 13; nr. 162, din 10 iulie 1912, p. 12; nr. 178,
din 28 iulie 1912, p. 11.
84
85

Ibidem.
Kolozsvriri Hirlap, nr. 171, din 20 iulie 1912, p. 4; nr. 176, din 26 iulie 1912, p. 4;
A kolozsvciri kereskedelmi es ipari kamara jelentese, 1912, p. 71; L. Fodor, L. Vajda,
op. cit., p. 95.
8G Nepszava, nr. 186, din 7 august 1912, p. 11.
87 Idem, nr. 187, din 8 august 1912, p. 11.
88 Ibidem.
89 Idem, nr. 203, din 28 august 1912, p. 10.
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gari90 şi a celor de la fabrica de gaz a oraşului91 . La jumătatea lunii martie
muncitorii de la fabrica de gaz au întrerupt lucrul, cerind sporirea salariului cu 200/o, acordarea unor sume suplimentare pentru orele de noapte
şi construirea unui dormitor şi a unui spălător „cele vechi fiind cu totul
nesijnătoase·' 92 • Direcţiunea a încercat să continue lucrul cu ajutorul armatei şi prin angajări de zileri!'3• Cu toate acestea, muncitorii au continuat
greva pînă la 20 martie, cînd au obţinut o ridicare a salariilor cu 100/o şi
recunoaşterea din partea patronilor a dreptului de organizare!"'.
Grevele muncitorilor clujeni prezentate mai sus au avut o deosebită
însemnătate prin cuceririle obţinute de aceştia în cadrul luptei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi viaţă. Una din cele mai importante
realizări a fost obţinerea încheierii contractelor colective de muncă ale
căror prevederi au însemnat întotdeauna reducerea zilei de muncă, sporirea salariilor, obţinerea unor condiţii mai bune de muncă şi odihnă.
încheierea contractelor colective a însemnat totodată o lovitură dată asociaţiilor patronale 9:i numite şi „asociaţii ale cîinilor", obligate să cedeze în
faţa spiritului de luptă şi solidarităţii muncitorilor. Unele dintre asociaţiile patronale, cum este cea a patronilor constructori din Cluj, au fost
nevoite chiar să se desfiinţeze ca urmare a acţiunilor de luptă ale muncitorilor96.
Cu toate că organul de presă al P.S.D. arăta că încheierea de contracte
colective nu reprezintă punctul terminus al mişcărilor greviste, ci numai o
perioadă de aşa-zisă pace. menită să contribuie la întărirea organizaţiilor
muncitoreşti şi la pregătirea de noi lupte 97 , nu toate conducerile organizaţiilor sindicale au continuat lupta, unele din ele limitîndu-se doar la încheierea contractelor colective. Conducătorii organizaţiilor sindicale considerau, în majoritatea cazurilor, încheierea contractului colectiv ca ţel final
al luptei duse de masele muncitoare. În aceasta constă şi una din principalele slăbiciuni ale luptelor greviste organizate de sindicate, care nu
aveau ca scop îmbunătăţirea generală a situaţiei muncitorimii, ci erau
legate de satisfacerea unor revendicări imediate, satisfacere care aducea
cu sine, de cele mai multe ori, şi încheierea acţiunilor respective.
Luptele greviste din aceşti ani au avut şi alte rezultate deosebit de importante. Ele au demonstrat solidaritatea muncitorilor de diferite naţiona
lităţi manifestată prin acţiunea de sprijinire a unor greve şi răspunsul
Idem, nr. 278, din 27 noiembrie 1913, p. 13.
Kolozsvari Hirlap, nr. 65, din 18 martie 1913, p. 3.
n Ibidem.
n3 Ibidem.
!,,. Idem, nr. 67, din 20 martie 1913, p. 3; Ujscig, nr. 70, din 22 martie 1913, p. 2-3.
!lO

!lt

Începînd din 1906, pentru apărarea intereselor lor, capitaliştii au creat organipatronale. La Cluj, reprezentanţii ramurilor industriale s-au aliat cu scopul
de a se apăra împotriva grevelor muncitoreşti şi de a lua măsuri comune împotriva
,,pretenţiilor exagerate" ale muncitorilor (vezi L. Fodor, L. Vajda, op. cit., p. 88).
!Iii L. Fodor, L. Vajda, op. cit., p. 97.
u7 Nepszava, nr. 193, din 16 august 1913, p. 10; cf. L. Fodor, L. Vajda, op. cit.,
!i.;

zaţii

p. 96.
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afirmativ al muncitorilor din alte oraşe la apelurile lansate de muncitorii
grevişti de a nu veni la Cluj ca spărgători de grevă. Este semnificativă
de asemenea înscrierea, printre prevederile contractelor de muncă, şi a
unor revendicări cu caracter politic: recunoaşterea zilei de 1 Mai ca zi
liberă, dreptul de organizare al muncitorilor etc.
In acelaşi timp, luptele greviste au scos în evidenţă şi unele deficienţe
în organizarea muncitorilor, cum ar fi cele ivite cu ocazia grevei de la
fabrica de tutun.
In strînsă legătură cu acţiunile greviste cu caracter economic din aceşti
ani au loc mari acţiuni de masă pentru cucerirea de revendicări politice.
In anii premergători primului război mondial, clasele dominante din
monarhia austro-ungară şi-au intensificat politica îndreptată spre stăvi
lirea mişcărilor revoluţionare, încercînd să aducă tot felul de îngrădiri ale
drepturilor cîştigate de muncitorime şi promulgînd legi şi decrete excepţionale menite să faciliteze intensificarea pregătirilor de război şi totodată
să frîneze avîntul revoluţionar al maselor. Pe această linie se înscriu: legea
"măsurilor excepţionale" şi cea a prestaţiilor de război din 1912, decretele
în legătură cu măsurile restrictive privind presa, dreptul de întrunire şi
interzicerea organizării muncitorilor din întreprinderile de stat, ,,reforma"
dreptului de vot98 • Toate aceste măsuri, departe de a stăvili lupta revoluţionară a maselor, au avut ca urmare tocmai intensificarea ei prin organizarea de mari acţiuni de protest.
Acţiunile muncitorilor din această perioadă au ca scop, pe lîngă revendicări economice, obţinerea recunoaşterii dreptului de întrunire şi organizare, a libertăţii presei, legiferarea votului universal99 , iar altele sînt îndreptate împotriva cheltuielilor de înarmare şi militarizării întreprinderilor.
Elementele reformiste, din conducerea P.S.D. şi a sindicatelor, au adoptat faţă de cucerirea drepturilor democratice o atitudine reformistă, considerînd că lupta pentru dreptul de vot universal este singura cale de a cuceri
puterea politică. Tactica social-democraţiei, care urmărea cucerirea majorităţii parlamentare, era o tactică adecvată situaţiei existente în acea perioadă, dar greşala social-democraţiei constă în supraaprecierea acesteia,
ceea ce aducea cu sine neglijarea celorlalte forme de luptă 100 .
In apelul către muncitorimea română din Ungaria, ,,Adevărul" scria: ,Jn
momentul de faţă ... muncitorimea ... e în fierbere, nu de azi, ci de mai
~mult, pentru cucerirea votului universal, egal, direct şi secret. Pentru
că ştim că în urma cuceririi acestui drept vom ajunge [la] cucerirea şi [a]
altor drepturi ce ni se cuvin"101_
In cadrul acestor forme legale, conducătorii partidului social-democrat
au iniţiat totuşi o serie de ·acţiuni de amploare ale muncitorimii, în sprijiC. Nuţu, A. Egyed, op. cit., p. 373-375.
Adevărul, nr. 2, din 18 februarie 1910, p. 2.
A. Deac, I, Cicală, A. Egyed, V. Liveanu, op. cit., p. 240.
uot Adevărul, nr. 2, din 18 februarie 1910, p. 1.
98
99
100
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nul obţinerii unor drepturi democratice. Astfel, la 16 ianuarie 1910, alături
de manifestaţiile din Sighişoara. Tîrgu Mureş, Oradea. Arad, Sibiu, Timişoara etc. 102 , şi la Cluj a avut loc un miting de protest împotriva tergiversării votării noii legi electorale 103• Participanţii au primit cu însufleţire
cuvîntul vorbitorilor despre situaţia politică şi cea a dreptului de vot 104 •
In luna martie a fost organizată o uriaşă demonstraţie desfăşurată sub
lozinca dreptului de vot universal, egal şi secret. Mitingul a avut loc în
Piaţa Mihai Viteazu, unde s-au adunat peste 4.000 cetăţeni. El s-a încheiat
cu chemarea la luptă perseverentă pentru obţinerea dreptului de vot 105 •
O lună mai tîrziu, un mare miting de protest a avut loc cu ocazia venirii
la Cluj. în campanie electorală. a celui mai mare duşman al muncitorimii,
Tisza Istvan. care sub fraze demagogice ascundea o înverşunată politică
antimuncitorească şi şovină 106 . Primit cu ouă clocite, în mijlocul unei adevărate furtuni de proteste. a încercat să vorbească despre problema naţio
nală şi a dreptului de vot. A fost însă nevoit să renunţe. La demonstraţia
de după-amiază au participat aproape 3.000 muncitori. Jandarmeria şi poliţia au intervenit. trecînd la atac şi instituind în jurul sălii Redut, în carea avut loc întrunirea, o adevărată stare de asediu pînă la ora 11. In timpul
atacului. mai mulţi participanţi au fost răniţi. iar alţii arestaţi. Tisza a
fost nevoit să fugă pe ascuns din Cluj, pentru a scăpa de furia maselor 107•
Cu totul altă primire a fost făcută deputatului din partea partidului
social-democrat, a cărui sosire la Cluj a constituit „o mare sărbătoare pentru dreptul de vot" 108• Cei 6-7 mii de oameni veniţi în gară au organizat.
o uriaşă demonstraţie cu lampioane roşii. In frunte era purtată o lozincă
de 6 m pe care era scris .. Trăiască dreptul de vot universal, secret şi egal".
Demonstranţii s-au îndreptat spre piaţa centrală, unde a avut loc un miting
în faţa căminului muncitoresc 109 .
Adunările populare şi demonstraţiile de protest au continuat şi în lunileurmătoare. Amintim dintre ele demonstraţia din 16 octombrie 110 şi marea
adunare populară din 18 decembrie ce avea la ordinea de zi discutarea
măsurilor guvernului Khuen-Hedervary contra drepturilor de întrunire·
şi vot1fl.
Demonstraţia de la 1 Mai. care a avut loc la Cluj în 1911, a luat caracterul unei mari acţiuni politice, desfăşurate sub lozinca dreptului de vot 112 ..
102
103

Nepszava, nr. 8, din 11 ianuarie 1910, p. 1; nr. 14, din 18 ianuarie 1910, p. 1.
Idem, nr. 14, din 18 ianuarie 1910, p. 7 şi 8.

tM
1o5
106

Ibidem.
Idem, nr.
Idem, nr.
Idem, nr.
Idem, nr.
Ibidem.
Idem, nr.
Idem, nr.

107
108

109
110

62, din 15 martie 1910, p. 7.
20, din 25 ianuarie 1910, p. 1.
103, din 1 mai 1910, p. 3-4.
128, din 31 mai 1910, p. 4.

50, din 20 octombrie 1910, p. 11.
299, din 11 decembrie 1910, p. 11.
112 Kolozsvciri Hirlap, nr. 100, din 30 aprilie 1911, p. 5; Nepszava, nr. 105, din 4 mai
1911, p. 9 .
111
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In primăvara
tească alegerea

anului 1912, cercurile conducătoare au început să pregă
lui Tisza Istvan ca preşedinte al parlamentului. Fiind cunoscut ca cel mai mare duşman al maselor populare, pregătirea alegerii
lui a stîrnit noi greve şi demonstraţii. In 11 februarie, într-o serie de oraşe
ca Timişoara, Arad, Cluj etc. au avut loc mari întruniri de protest 113 • Cu
această ocazie la Cluj a fost organizat în Sala Redut un miting de mare
amploare. ,,Zidurile Redutei n-au văzut atîţia oameni adunaţi, cîţi au fost
aici duminică". relatează „Nepszava'' 11". La această adunare populară s-a
discutat problema dreptului de vot, luîndu-se o hotărîre în care se arăta
că „singura cale de ieşire din actuala situaţie politică este renunţarea la
proiectul forţei de apărare (vederă) şi adoptarea legii votului universal" 115 •
In 4 martie 1912, muncitorimea clujeană a organizat o altă demonstraţie
pentru obţinerea dreptului de vot. Intruniţi în piaţa Ştefan cel Mare.
3.000 demonstranţi au pornit cu făclii pe străzile dr. Petru Groza, Matei
Corvin, pînă în Piaţa Mihai Viteazu, unde numărul lor se ridicase la 5.000.
La mitingul organizat aici, Kun Bela, viitorul conducător al revoluţiei proletare ungare din 1919. a vorbit despre problema votului universal şi reforma forţei de apărare 116 .
,,,
Aceleaşi probleme au fost discutate şi în adunările urmate de demonstraţii, din 15 martie, de la Timişoara, Oradea, Cluj etc. 117 .
In mai 1912 guvernul Lukacs, ajuns la putere. a încercat să impună
parlamentului o aşa-zisă lege a votului „universal" pe baza căreia „din
9 alegători, 8 aparţineau clasei avute şi 1 clasei muncitoare. ,,Şi aceasta
Lukacs numeşte vot universal" - remarcă ziarul „Adevărul" 118 •
In legătură cu campania împotriva votării acestei legi în parlament,
P.S.D. a publicat manifestul de chemare la greva generală 1 Hl.
La semnalul grevei generale şi al luptelor de baricade din Budapesta 120 ,
între 23-25 mai, întreaga Transilvanie e cuprinsă de greva generală. La
Cluj, în ziua de 23 mai seara, s-a declarat grevă generală. A doua zi, o
demonstraţie puternică a avut loc pe străzile oraşului şi în piaţa centrală.
Piaţa a fost plină de muncitori încă înainte de ora 9 dimneaţa. Munca a
încetat peste tot şi, la cererea demonstranţilor, comercianţii au fost nevoiţi
să-şi închidă magazinele. ,,Strada în totalitatea ei ... era după cum
relatează „Kolozsvari Hirlap" a muncitorilor" 121 • Autorităţile locale în113

Nepszava, nr. 38, din 14 februarie 1912, p. 10.

ar. Ibidem.
115

Ibidem.
un Idem, nr. 55, din 5 martie 1912, p. 10.
117 Adevărul, nr. 3, din 15 martie 1912, p. 2.
118 Idem, nr. 8, din 24 mai 1Ql3, p. 2-3.
tt!l Idem, p. 1.
120
E. Andics, A magyarorszagi munkasmozgalom az 1848-1849-es forradalomtor
es szabadsagharct6l_ ~z 1917-es Nagy Okt6beri Szocialista Forradalomig, Budapest,
1954, p. 101; M. Revesz, A magyarorszagi munkasmozgalom tortenete (1867-1913),
Budapest, 1913, p. 85; A. Deac, I. Cicală, A. Egyed, V. Liveanu, op. cit., p. 249.
121
Kolozsvari Hirlap, nr. 121, din 25 mai 1912, p. 1.
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au pregătit armata şi poliţia 122 . Greva generală s-a terminat
însă paşnic. Comentînd evenimentele, ziarul burghez „Kolozsvari Hirlap"
a fost nevoit a recuno~te că ,,dacă muncitorii cu manifestaţia din Cluj
au vrut să demonstreze puterea lor, organizarea lor, lupta lor pentru drepturi politice, au reuşit să facă aceasta'' 123.
Mişcarea muncitorească desfăşurată cu atîta vigoare a înspăimîntat clasele dominante, care au introdus începînd cu luna următoare „legile
-excepţionale'· şi legea „prestaţiilor de război", fapt care a stîrnit un nou
~i puternic val de proteste 12".
Referindu-se la situaţia creată, ziarul „Adevărul" arăta că ,, ... întreaga
ţară e în fierbere ... Peste tot izbucneşte în mod surprinzător de pe buzele
poporului strigătul ... Trăiască Republica·•l:!5•
La Cluj, în ziua de 14 iunie, după o adunare de protest, mulţimea, în
număr de citeva mii. s-a îndreptat spre prefectură, unde a spart toate
geamurile. Mulţimea a pornit apoi spre redacţia unei foi guvernamentale,
spărgînd şi acolo geamurile. în urma intervenţiei poliţiei, 5 persoane au
fost grav rănitel:!fi_
Şirul acestor acţiuni continuă şi în anul 1913, lupta pentru revendicări
democratice îmbinîndu-se cu mişcările de masă împotriva şomajului, pentru o viaţă mai bună şi cu cele împotriva războiului. Duminică 12 ianuarie
1913. într-o serie de oraşe: Arad, Reşiţa, Timişoara, Baia Mare, Lugoj,
Cluj efc. au avut loc mari adunări populare contra guvernului Lukacs,
unde „mulţimea muncitoare ca un singur om s-a ridicat şi cu pumnii
strînşi şi-au arătat indignarea şi dispreţul împotriva ocîrmuirii de azi ...
care în mod sistematic nu face altceva decît să micşoreze zi cu zi din libertăţile şi drepturile poporului muncitor ... " 127. La aceste adunări s-au adoptat rezoluţii în care se arăta că e de datoria întregii clase muncitoare să
combată la momentul potrivit printr-o grevă generală proiectul legii electorale care nu trebuie să devină lege 128. Cu ocazia Congresului P.S.D. din
Ungaria ţinut la 26 ianuarie 1913, rezoluţiile de mai sus au devenit hotă
rîre12!). în legătură cu aceasta, ,,Adevărul" scria: ,,duminică 26 ianuarie,
poporul muncitor şi-a spus ultimul cuvînt, a spus stăpînilor ... încă o dată
cuvîntul lui, înainte ca pumnul său de oţel să lovească. Vrem drepturi! Şi
dacă nu ni le daţi, le vom smulge! Destul cu batjocorirea poporului! Destul
a fost jaful şi apăsarea! ... De aici înainte vom vorbi altfel. Ziua de 26
spăimîntate

122
123

Idem, p. 1.
Ibidem.

124 Adevărul, nr. 10,
125 Idem, nr. 13, din
126
127

din 7 iunie 1912, p. 1 şi 2.
28 iunie 1912, p. 1.
Idem, nr. 11, din 14 iunie 1912, p. 3.
Idem, nr. 3, din 17 ianuarie 1913, p. 3.

128

Ibidem.
A magyarorsztigi szocialisztikus munkasmozgalmak az 1913 evben, Budapest,
1914, în Dokumentumok a Magyar Parttortenet tanulmtinyoztisahoz, I, 1848-1947,
Budapest, 1954, p. 176; Nepszava, nr. 24, din 28 ianuarie 1913, p. 17.
129
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ianuarie e o zi istorică, o z1 m care delegaţii poporului cu o însufleţire
unică au hotărît că ... vor răspunde cu greva generală" 130 .
În vederea declanşării grevei generale, ca şi în alte oraşe ale Transilvaniei, la Cluj au avut loc adunări populare în cadrul cărora au fost discutate problema dreptului de vot universal şi măsurile în vederea pregătirii
grevei generalei:11 •
Seria adunărilor populare de la Cluj a început cu cea ţinută în cartierul
Mănăştur în ziua de 6 februarie 1913. Masele participante la adunare şi-au
exprimat adeziunea faţă de iniţiativa de a declanşa greva generală 132 • A
doua zi, în cadrul unei alte adunări, a fost ales comitetul de agitaţie menit
să pregătească greva generală 133 • Adunări populare au avut loc în zilele
de 12, 14 şi 20 februarie 134, la ele participînd muncitori, meseriaşi, mici
comercianţi, intelectuali şi ţărani din împrejurimile Clujului 135 • Din dezbateri a reieşit adeziunea sinceră a participanţilor faţă de greva generală
îndreptată spre obţinerea dreptului de vot universal.
Adeziunea largă a maselor muncitoare din Cluj la greva generală, manifestată cu ocazia adunărilor pregătitoare, a înspăimîntat autorităţile clujene, care se temeau mai ales de demonstraţiile ._muncitorilor ce urmau a
fi organizate în timpul grevei. Ziarul burghez local „Kolozsvari Hirlap"
se şi grăbeşte să anunţe că autorităţile vor lua măsuri pentru a garanta
. .integritatea corporală şi de avere a populaţiei" 13 G.
Totul era pregătit pentru începerea şi desfăşurarea grevei generale. anunţată pentru ziua de 27 februarie 1913 137 , dar conducătorii P.S.D., depăşiţi
de avîntul revoluţionar al maselor şi neavînd siguranţa că vor menţine
demonstraţia şi acţiunile muncitoreşti în limitele „luptei paşnice", au
anunţat amînarea grevei 138 , amînare care a însemnat de fapt anularea ci.
La vestea amînării grevei, masele muncitoare şi-au manifestat nemulţumirea şi neîncrederea faţă de conducerea P.S.D. 139 . La Cluj „muncitorii
organizaţi au alergat cu pumnii strînşi ... la Căminul Muncitorilor şi au
tras la răspundere pe conducători", relatează ziarul „Nepszava" 1"0 .
Pentru a ,,linişti" muncitorimea, conducerea P.S.D. s-a grăbit să organizeze adunări în care să explice muncitorilor motivele „amînării" grevei.
În cadrul adunărilor au explicat, cu fraze demagogice, că nu s-a renunţat
la greva generală, ea fiind doar amînată1" 1 de teamă ca muncitorii, ca
130 Adevărul,
131 Ujsag, nr.

nr. 5, din 31 ianuarie 1913, p. 1.
32, din 6 februarie 1913, p. 11.
132
Nepszava, nr. 33, din 7 februarie 1913, p. 11.
133 Idem, nr._ 37, din 12 februarie 1913, p. 10.
134 Ibidem; Ujsag, nr. 38, din 13 februarie 1913, p. 4; Nepszava, nr. 39, din 14 februarie
1913, p. 10; nr. 45, din 21 februarie 1913, p. 9.
i 3:; Kolozsv<iri Hirlap, nr. 47,.din 25 februarie 1913, p. 1-2.
136 Idem, nr. 50, din 28 februarie 1913, p. 2.
137 Idem, nr. 47, din 25 februarie 1913, p. 1-2.
138 Nepszava, nr. 60, din 11 martie 1913, p. 4.
139
lbid,.em; Adevărul, nr. 12, din 21 martie 1913, p. 3.
11,o Nepszava, nr. 60, din 11 martie 1913, p. 4.
,\'ol A magyarorsz<igi szocialisztikus munk<ismozgalmak . .. , p. 180.
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urmare a punerii în stare de alarmă a poliţiei şi armatei, să nu fie atacaţi
şi să se evite în felul acesta „vărsarea de sînge··H 2• La Cluj aceleaşi argumente au fost prezentate de trimisul conducerii P.S.D. în cadrul unei adunări populare din 10 martie 1'i:1•
Ziarul „Adevărul"·, încercînd să justifice poziţia conducătorilor socialdemocraţi în legătură cu amînarea grevei generale, scria că nu era cazul
ca „poporul să intre in luptă acum, să-şi verse sîngele, să se slăbească
tabăra cea mai puternică a luptătorilor, muncitorimea organizată ... Cu
totul altfel ar fi fost dacă lupta se ducea şi în parlament unde ar fi putut
să fie împiedicată votarea legii (electorale n.n.) ... Muncitorimea organizată scria în continuare ziarul - de zeci de ani de zile nu luptă pentru
a dărîma guvernul ci pentru a cuceri votul universal··H'i. Din această poziţie exprimată în citatul de mai sus, reiese clar atitudinea demobilizatoare
a conducerii partidului social-democrat, care a făcut totul pentru a menţine muncitorimea în limitele a ceea ce numea luptă paşnică. însăşi lupta
pentru cucerirea dreptului de vot universal, care era socotită de conducerea P.S.D. drept calea pentru realizarea ţelului final al proletariatuluitt, 5,
a fost părăsită în momentul în care acţiunile muncitoreşti iniţiate chiar
de P.S.D., cum este cazul grevei generale de la 1913, anunţau să depă
şească ,.prevederile„ conducerii partidului.
Alături de adunările pentru dreptul de vot a avut loc şi mitingul de
protest contra restricţiilor privitoare la presă, din 191:3. Im potriva proiectului de lege privind presa, la Cluj, muncitorii au protestat într-o adunare
impozantă. ridicîndu-se împotriva încălcării dreptului de presăl'i(j. lmpotriva aceloraşi legi, în ianuarie 1914 are loc o nouă adunare populară
urmată de o mare manifestaţie. După ce s-au adunat în piaţa oraşului,
demonstranţii au pornit în coloane spre piaţa centrală scandînd lozinci.
Poliţia care fusese anunţată a căutat să-i împrăştie arestînd cu acest prilej
7 muncitori 1" 7. In aceeaşi lună, în sala Redut a avut loc un miting la care
au participat sute de muncitori. Vorbitorii, în cuvîntul lor, au demascat
politica antimuncitorească a guvernului Tisza 1"H.
Aceste mişcări pentru drepturi democrat:.:e, cu toate limitele lor, au
întărit spiritul de luptă al proletariatului, care s-a manifestat cu multă
vigoare şi în acţiunile îndreptate împotriva pregătirilor de război.
Alături de acţiunile greviste pentru revendicări economice şi mişcările
pentru drepturi democratice, au loc în această perioadă puternice mişcări
împotriva războiului. Primul val de mişcări cu acest caracter a fost înm Ibidem.
Ujscig, nr. GO, din 11 martie 1913, p. 3.

HJ

I',,. Adevărul, nr. 1-0, din 7 martie 1913, p. 3.
145

Vezi, A magyarorszagi szocicildemokrata part vezetosegenek jelentese ... , p. 3;
Cicală, A. Egyed, V. Liveanu, op. cit., p. 240.
146 Nepszava, nr. 264, din 11 noiembrie 1913, p. 14.
m Kolozsvciri Hirlap, nr. 10, din 14 ianuarie 1914, p. 4.
Hs Ujsag, nr. 25, din 31 ianuarie 1914, p. 2-3.
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dreptat împotriva intenţiei guvernului de a spori cheltuielile militare şi
de a ridica numărul recruţilor 149 •
Manifestul intitulat „Muncitori, Tovarăşi•' demască intenţia parlamentului de a vota sume mari pentru înarmare şi cheamă la manifestaţii de
protest pe toţi muncitorii. Alături de demonstranţii din Arad, Braşov,
Tîrgu Mureş, Sibiu, Reşiţa, Sighişoara, Lugoj, şi cei de la Cluj şi-au manifestat protestul împotriva pregătirilor de război, într-o mare adunare din
2:3 octombrie 1910, urmată de o demonstraţie pe străzile oraşului 150 .
Valul de mişcări creşte în anul 1911, cînd, începînd cu luna februarie,
au loc o serie de mitinguri în Timişoara, Arad, Oradea, Careii Mari, Sighişoara, Braşov, Cluj etc. 151 . La Cluj în 12 februarie 152 şi în 11 iunie 153 , în
cadrul unor mitinguri, participanţii şi-au exprimat ferma hotărîre de a
lupta contra votării reformelor militare prezentate parlamentului.
începerea dezbaterii în parlament a reformei militare a dezlănţuit un
nou val de mişcări. ,,Au demonstrat pentru pace muncitorimea şi cetăţeni
luminaţi la ... Oradea, Braşov. Sibiu, Cluj, Timişoara, Sighişoara, Mediaş etc.", relatează „Adevărul" 154 . Autorităţile din Cluj au încercat să
împiedice organizarea adunării populare anunţate pentru data de 11 noiembrie. Cu toate măsurile luate de autorităţile locale, în dimineaţa zilei fixate
au apărut în tot oraşul afişele care anunţau ţinerea şedinţei. Poliţia a rupt
aceste afişe, iar procuratura a intentat un proces celor care le-au redactat.
N-a putut fi împiedicată însă organizarea şi desfăşurarea adunării care a
avut loc la orele 11 în sala Redut. Primul referent, vorbind despre clericalism şi şcoală. a arătat că încă din şcoli clerul netezeşte calea militarismului, iar cel de al doilea a prezentat ororile şi urmările unui război.
Referatele au fost primite cu multă însufleţire, adunarea terminîndu-se cu
adoptarea unei hotărîri de protest împotriva votării reformei militarei;,.-,_
Datorită acestor mişcări, care s-au desfăşurat aproape peste tot, cercu-rile conducătoare ale monarhiei austro-ungare au fost nevoite să amîn•.:
votarea măririi bugetului de război.
în anul 1912 se intensifică mişcarea antirăzboinică, culminînd cu greva
generală din mai şi continuînd cu cele din toamna aceluiaşi an. Adunarea
populară ţinută în 31 octombrie la Cluj în sala Redut, la care au participat peste 1.500 cetăţeni, s-a desfăşurat într-o atmosferă antirăzboinică
entuziastă. Adunarea a fost urmată de o mare demonstraţie în piaţa centrală şi pe străzile oraşului156.
11,n C. Nuţu, A. Egyed, op. cit., p. 372.
1 0
Nepszava, nr. 237, din 6 octombrie 1910, p. 1.
1" 1 Idem, nr. 25, din 29 ianuarie 1911, p. 1; A. Deac, I. Cicală, A. Egyed, V. Liveanu,
op. cit., p. 248.
152
Nepszava, nr. 38, din 14 februarie 1911, p. 5.
1
~,:i Idem, nr. 140, din 14 iunie 1911, p. 9; Adevărul, nr. 6, din 16 iunie 1911, p. 3.
1
~,. Adevărul, nr. 11, din 19 noiembrie 1911, p. 4.
155
Nepszava, nr. 270, din 14 noiembrie 1911, p. 4.
156
Idem, nr. 258, din 31 octombrie 1912, p. 11; Kolozsv<i.ri Hirlap, nr. 260, din 31 octombrie 1912, p. 4.
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Muncitorimea din Transilvania şi-a manifestat protestul şi împotriva
balcanice şi a intenţiei cercurilor conducătoare ale AustroUngariei de a intra în război. In oraşele transilvănene, într-o serie de
adunări populare, muncitorii au dat glas indignării lor împotriva războiu
lui 157. întruniţi într-o mare adunare populară în sala Redut, la 19 noiembrie 1912, muncitorii clujeni au discutat cauzele izbucnirii războiului balcanic şi politica diplomaţiei austro-ungare interesate în lărgirea şi amplificarea războiului balcanic. Adunarea s-a încheiat cu adoptarea unei hotă
rîri antirăzboinice 138 . Adunări de acest fel au avut loc şi în luna urmă
toare15!).
Acţiunile de protest ale maselor muncitoare împotriva pregătirii războ
iului, acţiuni strins împletite şi cu cele pentru obţinerea revendicărilor
democratice, au continuat şi în anii următori. In faţa opoziţiei tot mai
îndîrjite a maselor populare contra politicii cercurilor guvernamentale ale
monarhiei. care deschidea calea războiului, conducerea P.S.D., în loc să se
situeze în fruntea luptei împotriva pregătirilor de război, a trădat interesele clasei muncitoare, la început încercînd totul pentru a frîna avîntul
revoluţionar al maselor şi, în cele din urmă, trădîndu-le pe faţă, prin situarea la remorca partidelor burghezo-moşiereşti şi votarea creditelor de
războaielor

război.

Mişcările muncitorilor clujeni, alături de cele desfăşurate în întreaga
Transilvanie, au dovedit forţa crescîndă a proletariatului, solidaritatea
muncitorilor de diferite naţionalităţi, poziţia maselor populare faţă de pregătirea războiului.

'Şirul acţiunilor

maselor populare început în anii premergători declanprimului război mondial. cu toată înăsprirea politicii de represiune
a claselor dominante, va continua şi în anii războiului, masele populare
ridicîndu-se hotărît pentru încetarea ostilităţilor, pentru încheierea unei
păci drepte.
şării

*
În anii premergători declanşării primului război mondial, acţiunile muncitorimii îndreptate spre obţinerea de revendicări economice, pentru drepturi general-democratice, ca şi cele îndreptate împotriva pregătirilor de
război, nu pot fi separate unele de altele, ele constituind în ansamblul lor
un proces unitar în care s-au încadrat muncitorii de toate naţionalităţile,
uniţi în lupta pentru o viaţă mai bună, împotriva exploatării şi politicii
antimuncitoreşti a claselor conducătoare.
Creşterea luptelor revoluţionare ale maselor din această perioadă a fost
urmarea firească a intrării economiei „statului dualist" în faza monopolistă
a capitalismului, a împletirii exploatării capitaliste cu rămăşiţele feudale~
1:,7
158

Adevărul,

nr. 28, din 14 decembrie 1912, p. 2.

Nepszava, nr. 244, din 19 noiembrie 1912, p. 6.

159 Adevărul,

nr. 28, din 14 decembrie 1912, p. 2.
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adăugat
răutăţire crescîndă

asuprirea naţională, determinînd, pe plan social, o îna situaţiei maselor muncitoare, iar pe plan politic, o
accentuare a politicii reacţionare a claselor conducătoare.
Chiar dacă rezultatele acţiunilor revoluţionare ale maselor muncitoare
nu au fost întotdeauna pozitive, importanţa acestora rezidă în strîngerea
rîndurilor proletariatului, în ridicarea conştiinţei lui de clasă, în creşterea
combativităţii sale, în călirea lui în focul luptei revoluţionare.
Acţiunile hotărîte ale muncitorilor clujeni din anii de dinaintea izbucnirii primului război mondial, precum şi cele din timpul războiului au
contribuit la succesul luptei care avea să ducă la imposibilitatea dăinuirii
„statului dualist", măcinat de puternice contradicţii interne, la crearea
condiţiilor necesare dezmembrării monarhiei austro-ungare, aducîndu-şi
aportul la ridicarea pe o treaptă superioară a luptei clasei muncitoare din

la care s-a

ţara noastră.

E. GLODARIU

VOM KAMPF DER CLUJER ARBEITERMASSEN
AM VORABEND DES ERSTEN WELTKRIEGES

(Zusammenfassung)
Nach einer kurzen Darstellung der industriellen Entwicklung der Stadt Klausenburg (Cluj) am Ende des XIX. und zu Beginn des XX. Jhs., aus der das betrăchtliche,
zahlenmăssige Anwachsen der grosseren und kleineren Industrieunternehmen mit allen
seinen Folgen in der Verănderung der gesellschaftlichen Struktur der Stadt, sowie in
der Entwicklung, Organisierung und dem Wachstum des Klassenbewusstseins des
Proletariats, zu ersehen ist, untersucht die Verfasserin die Arbeits- und Lebensbedir\gungen der Arbeiterklasse.
Die schweren Arbeits- und Lebensbedingungen zwangen die Arbeiter, sich zum
gemeinsamen Kampf fi.ir die Erfi.illung ihrer wirtschaftlichen und politischen
Forderungen zusammenzuschliessen.
Der Kampf der Klausenburger Arbeiterschaft in den Jahren 1910-1914 - der sich
in Demonstrationen, Massenversammlungen und Ausstănden auswirkte - hatte die
Erfiillung von wirtschaftlichen Forderungen (Verkiirzung des Arbeitstages, Erhohung
der Lohne, bessere Wohnbedingungen usw.), die hauptsăchlich gelegentlich der
Streiks vor dem Abschluss von Kollektiv-Arbeitsvertrăgen gestellt wurden, zum Ziel,
sowie auch die Erfiillung von politischen Forderungen: Presse- und Versammlungsfreiheit, das Recht, sich zu organisieren, das allgemeine Wahlrecht.
Die Arbeiterbewegung richtete sich auch gegen die Ausnahmegesetze, gegen die
Balkankriege und gegen die Kriegsri.istungen. Trotz aller Versuche der reformistischen
Leitung der S.D.P. in Ungarn, die Arbeiterbewegung in gesetzlichen Grenzen zu
halten, gelingt es der Arbeiterschaft durch Nichtbeachtung der Beschli.isse der
Parteileitung, diese Gesetze zu sprengen.
Der Kampf der Klausenburger Arbeitermassen verstărkt sich in den Jahren vor
dem Ausbruch des Weltkriegs, da die Forderungen hauptsăchlich politischen Charakter annehmen, und trăgt dadurch zur revolutionăren Bewegung in Siebenbi.irgen bei.
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IN ORAŞUL ŞI REGIUNEA CLUJ

Greva generală din octombrie 1920
mişcării muncitoreşti din România, în

a fost prima grandioasă acţiune a
care clasa muncitoare a acţionat în
mod unitar pentru prima oară din toate părţile ţării. In acest timp contradicţiile economice, sociale şi politice erau extrem de ascuţite. Avîntul
de luptă al maselor, care în decursul anilor 1918 şi 1919 s-a manifestat
într-un şir de greve, s-a menţinut şi s-a întărit în cursul anului 1920, cu
toate că guvernele burghezo-moşiereşti (conduse de liberali, iar din martie 1920 de generalul Averescu), au declanşat o puternică contraofensivă
împotriva clasei muncitoare.
Mişcarea muncitorească a cunoscut în această perioadă un puternic avînt
revoluţionar. Muncitorimea oraşului Cluj a avut şi ea o parte însemnată
în greva generală. In acest timp Clujul a avut o importanţă deosebită în
mişcarea muncitorească, deoarece organele de conducere ale Uniunilor Sindicale şi ale Partidului Socialist pentru Transilvania aveau sediile la Cluj.
Influenţa grupurilor comuniste şi a socialiştilor de stînga era însemnată
în rîndurile muncitorilor, cu toate că posturi importante de conducere erau
ocupate de o serie de elemente reformiste şi oportuniste.
Rolul jucat de muncitorimea din Cluj a fost larg tratat în mai multe
lucrări. Cu ocazia cercetărilor întreprinse asupra istoricului grevei generale din Cluj am descoperit o serie de documente cu privire la desfăşu
rarea grevei generale din Cluj şi în alte oraşe, documente care se păstrează
în Arhiva Procuraturii Regionale Cluj. Printre documente se află dispoziţiile guvernului pentru împiedecarea izbucnirii grevei generale şi pentru
reprimarea ei, în caz dacă totuşi aceasta izbucneşte. Se găsesc o serie de
dispoziţii locale ale procurorului general pentru arestarea conducătorilor
grevei, pentru percheziţii domiciliare, pentru închiderea şi sigilarea localurilor sindicale, pentru trimiterea în faţa tribunalelor militare a conducă
torilor, precum şi telegrame cifrate despre grevele din raza oraşului Cluj,
Turda, Uioara, Alba Iulia, Bistriţa, regiunea minelor de aur.
Din aceste documente arhivistice de data aceasta publicăm numai o
parte, subliniind importanţa lor pentru cunoaşterea mai amplă a grevei
generale. Accentuăm totodată că aceste documente exprimă şi ilustrează
exclusiv punctul de vedere al organelor represive ale regimului burghezo35 -

Acta Muse,: Napocensis
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moşieresc. Excepţie fac numai cele trei articole reproduse din „Tribuna
Socialistă" care arată starea de spirit a muncitorimii în preajma grevei
generale, precum şi manifestul, respectiv comunicatul conducătorilor

grevei*.
L. JORDAKY

Mişcarea ceferiştilor

ln

faţa

din Ardeal

şi

Banat

unei greve generale

Săptămîna trecută reprezentanţii muncitorilor de la căile ferate din Ardeal şi
Banat s-au întrunit la Cluj spre a se înţelege ce au de făcut faţă de situaţia imposibilă în care au ajuns în timpul din urmă, după ce cererile lor de îmbunătăţire
a situaţiei materiale au fost respinse din partea guvernului.
S-a constatat că lucrătorii căilor ferate trăiesc din salarii lunare de 400-500 lei„
ceea ce nu le ajunge nici pentru procurarea celor mai de trebuinţă lucruri. înaintede a se face schimbul coroanelor, salariul acesta făcea 1200-1600 coroane, din care
se mai puteau ajutora întrucît\"a, azi însă cind scumpetea în unele privinţe s-a urcat
chiar, salariile de 400-500 lei nu mai corespund nici ca mai înainte.
Conferinţa a luat la cunoştinţă raportul comitetului central, care a intervenit atît
la secretariatul general din Cluj, cit şi la Ministerul comunicaţiilor din Bucureşti •.
însă n-a putut obţine nici un rezultat.
S-a hotărît a se aduce la cunoştinţa guvernului că muncitorii căilor ferate nu-şi
mai iau răspundere pentru sen·iciul ce-l fac, căci flămînzi nu poţi depune munca
întreagă. Iar întrucît guvernul nu va grăbi a îndrepta stările, lucrătorii ceferişti se·
\·or simţi siliţi a intra cu toţii în grevă sau spre a ieşi din serviciul căilor ferate,
căutîndu-şi ocupaţie într-altă parte.
Atragem atenţiunea guvernului asupra acestui fapt şi pretindem ca-n interesul
bine priceput al statului să reguleze fără amînare chestia salarizării lucrătorilor de
la căile ferate.

Tribu,ia Socialis/4, Organul Partidului Socialist din Ardea1
Banat. Anul XVI, nr. 39 din 26 sept. 1920, pag. 2.

şi

Ultimul cuvînt
Din toate unghiurile ţării necontenit ne vin plîngerile şi strigătele de durere şi
disperare ale tovarăşilor. O teroare albă, nebună şi îndîrjită s-a pornit din partea.
autorităţilor din provincie împotriva mişcării noastre, întocmai ca-n Ungaria lui
Horthy şi-n Rusia ţaristă muncitorii sînt prigoniţi, bătuţi, arestaţi şi batjocoriţi pe
simplu motiv că ajungînd la conştiinţa de sine s-au organizat, au devenit socialişti.
La Baia-Mare autorităţile civile şi militare, în special însuşi teribilul colonel Assian
terorizează muncitorii din întreaga regiune. Fără nici un motiv au arestat pe conducătorii muncitorimei de acolo, escortîndu-i la Şimleu! Silvaniei. Delegatul nostru►
al centrului, ce l-am trimis la faţa locului spre a aplana conflictul, a fost bruscat şi

* Documentele sînt publicate în forma lor

grafică originală.
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arestat în două rînduri; la Capnic şi la Baia-Mare, iar jandarmii l-au maltratat în
mod oribil şi n-a fost pus pe picior liber decît numai după ce muncitorimea a
hotărît a intra în grevă.
în Satu-Mare tot asemenea fără nici un motiv au fost arestaţi conducătorii muncitorimei, Şeful Siguranţei de aici, sadistul Kovari Demeter ţine arestaţi de luni de
zile pe alţi doi muncitori, cătîndu-i în fiecare zi, cu toate că atît Curtea Marţială
cit si tribunalul din Satu-Mare au sacat orice acuză contra lor. Soarta acestor oameni
este· disperată. Sănătatea li s-a ruinat şi nu-şi vor mai putea suporta mult timp
nenorocita viaţă.
La Murăş-Uioara, unde muncitorii în majoritatea lor sînt români, arestările, bătăile
şi denunţările sînt la ordinea zilei. Scriem la alt loc al gazetei despre brutalităţile
săvîrşite aici faţă de muncitori cu prilejul grevei din urmă.
În Valea Jiului, de asemenea se întîmplă lucruri oribile cu toată suspendarea stării
de asediu, autorităţile urmează mai departe cu procedeele lor teroriste. În fiecare zi
alţi şi alţi muncitori sînt arestaţi şi bătuţi. Sute de muncitori sînt arestaţi la diferite
iocuri, suferind trista soartă a robiei. Însuşi deputatul nostru tov. Iuliu Dascal, care
a fost săptămîna trecută în această regiune, a fost bruscat şi insultat din partea
acestor autorităţi. Avem în mină nenumărate constatări medicale, care dovedesc
barbarismul ce domneşte aici. şi se întîmplă neincetat contribuind la agitarea continuu a spiritelor, fapt ce la rîndul său este în detrimentul direct al producţiei.
În Oradea-Mare autorităţile de aici împiedică prin toate mijloacele organizarea
~conomică a muncitorimei. Chiar şi plata cotizaţiilor trebueşte anunţată totdeauna
la autorităţi, cerîndu-se autorizaţie pentru acest scop. La fiecare caz poliţia încasează
pentru asemenea autorităţi cite 60 de lei. Întruniri cu caracter pur profesional sînt
mterzise.
în Alba-Iulia poliţia şi autorităţile militare prigonesc, arestează şi bat pe tovarăşii
noştri. Nu se admite activitatea organizaţiilor.
În Sighişoara şeful siguranţei stăpîneşte asupra întregului oraş. Localul organizaţiilor a fost închis, conducătorii muncitorilor arestaţi şi unii expulzaţi chiar din oraş.
în Cluj lucrătorii şi lucrătoarele fabricei de tutun sînt terorizaţi cu armata şi
ameninţaţi în tot felul spre a părăsi organizaţia.
Doisprezece funcţionari de la poştă au fost destituiţi din serviciu pe simplul motiv
că s-au organizat în Uniunea noastră.
Pomelnicul atrocităţilor şi ilegalităţilor s-ar putea continua pînă la nesfîrşit, căci
pretutindeni în tot Ardealul

şi

Banatul

stările

sint

aceleaşi.

intervenim la autorităţile superioare, în zădar ne reuşeşte a elibera pe
această cale pe unii dintre tovarăşii arestaţi, căci tot at11nci cînd unul este pus pe
picior liber, alţi zece sînt arestaţi şi bătuţi. Ca o lavină uriaşă se tot măreşte, devenind tot mai îngrozitoare teroarea.
Se evidenţiază tot mai mult că stăpînitorii urmăresc scopul de a gîtui cu desăvîr
şire mişcarea muncitorească. Ei nu înţeleg sau nu vreau să înţeleagă spiritul vremii
je azi. Ei nu observă cum în străinătate pretutindeni, afară de nenorocita ţară a
ternarei albe ungureşti, clasa muncitoare cîştigă tot mai multă influenţă, avînd cuvînt
hotărîtor în conducerea trebilor statului. Şi nu-şi dau seama că prin procedarea lor,
prin subjugarea clasei muncitoare de la noi, periclitează chiar interesele cele mai
mari ale ţării. Ei nu înţeleg nimic, nu văd nimic, sînt mărginiţi şi orbi.
Dar clasa muncitoare nu mai poate suferi acest sistem. Nu mai putem şi nu mai
vrem să suferim ca-n România barbaria să stăpînească şi prostia să guverneze!
V rem o schimbare radicală!
în

zădar

Vrem· în primul rînd să ni-se asigure dreptul de organizare şi de întrunire.
Pretindem suspendarea imediată a stării de .asediu nu numai pe hîrtie, ci-n realitate şi eliberarea tuturor muncitorilor arestati!
Pretindem ca obiceiul brutal şi barbar al autoritătilor de a bate şi maltrata
oamenii, obicei primitiv, scîrbos şi necivilizat, să fie scos odată din aplicare!
Iar au~orităţile renite;1ţi, cari nu vor respecta aceste măsuri, să fie destituite şi
trase la raspundere ca vmovate de crimă împotriva demnităţii statului.
0
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Toate aceste pretenţiuni sînt izvorite din adîncul sufletului revoltat al muncitorimei ardelene şi bănăţene.
Să ştie stăpînitorii, cărora le spunem pe această cale şi le-am adus aceste lucruri
la cunoştinţă şi printr-un memoriu, că muncitorimea nu mai poate răbda.
Cuţitul a ajuns la os! Şi dacă guvernul nu este dispus sau nu este în stare ca
prin folosirea tuturor mijloacelor ce-i stau la dispoziţie să ia măsuri efective cari
să schimbe de fapt stările insuportabile de azi, muncitorimea organizată şi trebue
să se ştie că întreaga muncitorime este organizată! va fi silită ca prin punerea în
cumpănă a intregei sale puteri şi greutăţi să-şi cucerească singură drepturile, libertăţile şi respectarea demnităţii sale omeneşti.
Mult nu vom mai aştepta. Acesta este ultimul cuvînt, Guvernul să-şi dea bine
seama ce face, căci răspunderea urmărilor va cădea direct asupra sa.

Tribuna Socia/ist4, Organul Partidului Socialist din Ar·
deal şi Banat. Anul XVI, nr. 40, din 3 oct. 1920, p. 1,

Muncitorimea

intră

în

acţiune

Un memoriu al Comitetului Executiv al Partidului Socialist al
Comisiei Generale a Sindicatelor din Ardeal şi Banat către
guvern
Comitetul executiv al partidului şi Comisia Generală a Sindicatelor luînd în considerare provocările şi abuzurile necontenite ale autorităţilor din provincie faţă de
mişcarea muncitorească, precum şi prigoana şi maltratările conducătorilor mişcării,
a hotărît să adune toate datele mai recente într-un memoriu, care să le înainteze
apoi guvernului, aducîndu-i totodată la cunoştinţă că dacă nu se vor lua măsuri
urgente pentru ameliorarea răului şi nu se va introduce în noile provincii un sistem
de guvernare mai blind şi mai omenesc, clasa muncitoare - care este victima sistemului de azi - \'a fi silită a se apăra singură faţă de autorităţi şi faţă de puterea
de stat însăşi.
. Acest memoriu dus la Bucureşti de o delegaţie condusă de tov. deputat Iuliu
Dascăl a fost înaintat prim-ministrului Averescu, ministrului de interne Argetoianu
şi ministrului muncii Trancu-Iaşi.
N-avem nici o speranţă în bunăvoinţa acestor domni şi forurile supreme ale muncitorimei nu de aceea le-a prezentat cererile clasei muncitoare închiegate în memoriu
pentru că ar avea credinţă că prin asemenea procedee s-ar putea ajunge la rezultat.
S-a făcut însă acest lucru spre a ne justifica cu desăvîrşire în faţa lumei întregi
spre a do,·edi că am mers cu îngăduinţa pînă dincolo de margini şi numai în ultima
disperar<:> muncitorimea silită recurge la arma grevei generale.
Tribuna Socialisld, Organul Partidului Socialist din Ardeal
şi

Danat. Anul XVI, nr. 40, din 30

oct 1920, pag, 2.

Manifestul greviştilor din Cluj
în cursul grevei generale.
Arh. Proc. Reg. Cluj. - Dos. 177 /1920
Proletari din toate

ţările, uniţi-vă!

TOVARAŞI!

MUNCITORI!
Lupta contra reacţiunei s-a început. Această luptă trebuie să se sfîrşească cu
victoria noastră. Greva generală este arma cu care putem zdrobi tirania ciocoiască.
Luaţi cu toţi parte la grevă. Spuneţi la toţi muncitorii că acel este trădătorul fraţi
lor săi care lucrează pînă cînd guvernul nu îndeplineşte cererile noastre drepte.
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Vă lăsaţi înduşi în eroare de ştiri mincinoase!
Conducătorii voştri lucrează şi nu v-au părăsit!
Trăiască Internaţionala III-a!

Nu

Comunicatul nr. 1.
Tovarăşi!

Muncitori!

Greva generală s-a început azi dimineaţă în toată ţara, atît în Regatul vechi, cit
în tot Ardealul, Banatul şi Bucovina. Muncitorii tuturor atelierelor, fabricelor,
minelor si căilor ferate au încetat lucrul. Lupta s-a început pentru cucerirea revendicărilor noastre cuprinse în cele şase puncte din memoriul înaintat guvernului.
Guvernul, în loc de a satisface cererile juste ale clasei muncitoare, a încercat să
ne întimideze, mobilizînd pe loc lucrătorii de la căile ferate şi din alte bresle. Acest
ordin al guvernului, prin care se calcă în picioare libertatea muncitorului de a dispune
singur de puterea sa de muncă, au şi ajuns scopul. Greva este absolut _generală şi
triumful va fi al nostru!
Muncitori! Tovarăşi! Lupta trebue urmată mai departe. Feriţi-vă de agenţi provocatori, cari pot compromite lupta noastră măreaţă.
Nimeni nu reîncepe lucrul pînă ce revendicările noastre nu vor fi îndeplinite.
despre ceia-ce vă va înştiinţa
Comitetul de acţiune
şi

Manuscris original la Muzeul de Istorie Cluj

Ordonanţa Corpului VI. Armată, Comand.
Trupelor de Vest, din 18 oct. 1920,
pentru împiedecarea grevei ceferiştilor. - Arh. Proc. Reg. Cluj. Dos. 177 /1920.

ORDONANŢA

Pentru asigurarea circulaţiunei trenurilor care a fost întreruptă prin parasirea serviciului de către controlorii de tracţiune mecanici şi fochişti compromitîndu-se astfel
aprovizionarea populaţiei, serviciul de tracţiune se va executa cu începere chiar de
astăzi de către Regimentele de căi ferate. În acest scop se va lua următoarele măsuri:
1). Toţi controlorii de tracţiune mecanici şi fochişti din serviciul căilor ferate care
aparţin contingentelor mobilizate, indiferent de corpurile cărora aparţine, se vor prezenta conform art. 36 din regulamentul transporturilor Militare combinat cu art. 136
din regulamentul asupra mobilizărei armatei, în termen de 24 ore, adică pînă marţi
19 octombrie a.c. ora 13.
Cei din Bucureşti la Regimentul 2 Căi ferate cazarma Geniului Cotroceni, iar cei
din alte garnizoane la cercul de recrutare.
2). Toţi controlorii de tracţiune mecanici şi fochişti pînă la etatea de 65 ani, adică
care conform art. 6 din lege de rechiziţiuni sînt rechiziţionabili ca specialişti se vor
prezenta Regimentului 2 Căi ferate cazarma Geniului Cotroceni, pînă marţi 19 octombrie a.c. ora 18.
3). Acei care nu se vor prezenta în termenul arătat la No. 1 şi 2 vor fi ridicaţi cu
forţa publică şi vor avea a-şi dea seama în faţa instanţelor justiţiei militare de
neexecutarea ordonanţei de faţă.
4). Direcţiunea Generală a CFR va dispune a se face în unire cu reprezentanţii
justiţiei o cercetare amănunţită pentru a se constata prin procesele verbale strică
ţiunile - eventual făcute de acei care au părăsit serviciul.
Se va constata în acelaşi timp care au fost instigatorii acestei mişcări contra legii.
5). Măsurile din această ordonanţă nu se vor aplica acelora care pină miine,
marti, 19 octombrie ora 10 dimineaţa se vor prezenta de bună voie la serviciul lor.
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6). Autorităţile poliţieneşti vor lua cu ajutorul armatei măsurile de ordine pentru
a se evita ori ce act de agresiune din partea celor care au părăsit lucrul şi vor
persista în această atitudine.
Preşedintele

Consiliului de Miniştri
General (ss) A,·erescu
Ministru de Război
General (ss) Răşcanu

Bucuresti 18 octombrie 1920.
Şeful de Stat Major C VI A.
Colonel ss. indescifr.
Nota a). Asemenea măsuri se vor lua şi pentru controlori de tracţiune, mecanici şi
din sen·iciul căilo:- ferate din Ardeal şi Banat în caz de grevă în acest
teritoriu.
b). Toţi funcţionarii prevăzuţi mai sus se vor prezenta în caz de grevă la
Cercurile de Recrutare din localităţile respective iar funcţionarii din staţiile Pischi,
Teiuş, Cocerdea şi Madefalva în care nu sînt Cercuri de Recrutare se vor prezenta
la Garnizoanele respective unde se ,·a găsi cite un ofiţer superior cu ajutoarele
necesare daţi de Comandamentele de Corp de Armată pentru a le înmîna cuvenitele
ordine de mobilizare sau rechiziţit ce sînt prevăzute în Ordonanţă.
c). Funcţionarii după ce li se va înmîna ordine de mobilizare sau rechiziţie, ,·or
fi însumaţi la Corpurile de trupe ce se vor hotărî de către Corpurile de Armată,
fiind apoi puşi în serviciul căilor ferate şi supuşi obligaţiunilor militare sub drapel.
d). Termenul în care se ,·or prezenta la Cercurile de Recrutare sau Garnizoanele respective este de 24 ore de la declararea grevei.
e). Punctul 3 din Ordonanţă se va aplica tuturor acelora ce nu se vor prezenta
de voie în termenul arătat la punctul d (din notă), toate celelalte puncte ale Ordonanţei vor fi aplicate în caz de grevă întocmit No. î033 din 18/X/920.
fochişti

COMANDANTUL TRUPELOR DE VEST
GENERAL DE CORP DE ARMATA (ss) VAITOIANU

Arh. Proc. Gen. Cluj
Dos. 176/1920 (IV. 58.'920).
Regatul României
Parchetul General al Curţii de Apel Cluj
no. 1436-1920 - proc. gen.
Către
Judecătorul

de

Instrucţie

al Tribunalului
Cluj

Am onoare a Vă transpune în original apelul datat în Cluj la 19. octombrie al
Sindicatului muncitorilor din Transilvania şi Banat, care apel nu este subscris ci
numai prevăzut cu ştampilele următoare: Uniunea Funcţionarilor din Ardeal şi Banat,
Uniunea ceferiştilor din Ardeal şi Banat centrala Cluj, Uniunea muncitorilor mineri
şi topitori din Ardeal şi Banat centrala Cluj, Uniunea muncitorilor în fier şi metal
din Ardeal şi Banat etc.
·
Fiindcă acest apel conţine un ordin cuprins în 7 puncte, conform cărora toată
muncitorimea este somată şi terorizată ca greva generală îndreptată în contra guvernului şi a siguranţei Statului Român să se execute sistînd toată munca productivă,
fără care viaţ::t ::l:- zt-'.lt este pusă în imoosibilitate, fiindcă după informaţiile acum
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noaptea, la orele 10 şi jumătate primite, muncitorii de la Fabrica Renner sînt deja
terorizaţi de cei care au ieşit din muncă seara la orele 8 ca să sisteze munca cu
-desăvîrşire, precum avînd informaţii şi despre adunări secrete care de prezent sînt
sub urmărire de Siguranţă, şi care au scopul ca pe toţi muncitorii care ar fi învoiţi
.a continua munca, să-i terorizeze şi să-i facă imposibili a lucra, fiindcă toate acestea
conţin criteriile delictului agitare prevăzut în §§ 171 şi 172 al. 1 şi 2.
Fiindcă conform informaţiilor Siguranţei la unii dintre cei înşiraţi se găsesc bani
-de propagandă şi manifeste pentru propagandă, fiindcă subversează bănuiala că toate
.aceste mişcări ascunse sub masca socială şi economică, sînt încercări de luptă pe
viaţă pe moarte cu caracter politic, care subminează interesele acestui stat, stînd
în serviciile bine cunoscute ale iredentismului minorităţilor.
Fiindcă astfel ori ce precauţiune şi dispoziţie legală este direct imperativ prescrisă
,organelor în drept,
în vederea tuturor acestora ce preced, am onoare a Vă face urgent următoare
propunere:
Binevoiţi a ordona pe baza §§-lor 169-176 din Pr. penală a ordona perchiziţia
,domiciliară şi secvestrarea corpurilor de delict, ca bani de propagandă şi alte ce se
văd a fi în legătură cu ordonarea acestei grevei generale în contra următorilor
indivizi:
1. Iosif Jumanca, Iacob Klein, Iosif Csiszer, membrii în consiliul general al
muncitorilor.
2. La individul cu numele Barkoczi, în str. Iuliu Maniu nr. 24.
3. La Csizmas Gejza la Sindicatul socialist atelierul căilor ferate.
4. la subpreşedintele Hajdu Lajos la depozitul de maşini (ftitohaz).
5. la secretarul Szasz Lajos, str. Galamb.
6. la Bencze Lajos, şef de birou la CFR.
7. la socialistul cu numele Ungar.
8. şi la alţii care în urma acestor proceduri s-ar găsi compromitaţi ca instigatori
la greva generală.
Binevoiţi toate obiectele de corpuri de delicte, ce eventual s-ar găsi asupra acestor
inculpaţi a le secvestra şi fără întîrziere comunicîndu-mi rezultatul şi pe telefon am
transpune dosarul pentru a Vă putea face noi propuneri în cauză.
Binevoiţi în fine a estinde aceste perchiziţii şi asupra localităţilor acelor uniunile
.ale căror ştampile se găsesc imprimate pe apelul secret al Sindicatului muncitoresc
,despre care sus am pomenit şi care în original se anexează la această propunere.
Cluj, la 20 Noiembrie* 1920 seara la oarele 23 fără un sfert.
Procurorul general,
Dr. Cosma
Ştampilă.

Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 177/1920
Poliţia Oraşului

Cluj

Nr. 7224/920
Secret.

Raport informativ
din ziua de 21 octombrie a. c. ora 4 d. m.
D-lui Director General Tănăsescu

Am onoare a vă raporta că conducătorii sindicatelor muncitorilor au
aici în oraş numai familiile lor. în capul sindicatelor au venit alţii din alte localităţi. -

lăsînd

* [Datarea este

greşită.

Corect: 20 octombrie 1920).

https://biblioteca-digitala.ro

părăsit oraşul

L. JORDAKY

552
Totdeodată

raportez

că

am luat

lor. -

Alăturat înaintez un tablou de
Cluj, la 21 octombrie 1920.

măsurile

conducătorii

necesare pentru

urmărirea şi

arestarea

sindicatelor de muncitori.
Delegat cu conducerea Poliţiei
Cluj,
Consilier de secţie,
S. Stoica

Ştampila

(România, Poliţia de stat din
Cluj. Şeful Poliţiei.)
Către Parchetul Gl.
Vă

transmit

această adresă împreună

cu anexa pentru executare.

Secretar Gl.
C. Tănăsescu.
22 oct. 920.
Ştampila

(România. Ministerul internelor.
Secretariatul general din Cluj.)
Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 177 /1920.
Regatul României
Parchetul General al Curtei de Apel Cluj
No. 1440/920 proc. gen. Confid.
Către Poliţia

de Stat Cluj
Confidenţial

în conformitate cu ordinul Ministerului de Justiţie din Bucureşti, ordin primit
de noi, vă recere ca de îndată şi cu cea mai mare atenţiune şi sîrguinţă să dispuneţi
arestarea şi escortarea la acest Parchet General a indivizilor menţionaţi în nota ală
turată ce ne-a fost dată de către siguranţa statului din Cluj.
însărcinarea se va da de către D-voastră celor mai buni agenţi care vor lucra
sub supravegherea unui ofiţer de poliţie.
în acest scop se vor forma mai multe echipe - grupe - care vor lucra în mod
simultan pe toată întinderea oraşului Cluj.
Dacă vreuna din adresele date nu ar corespunde cu aceea adevărată la care ar
locui cel ce ar trebui arestat, ofiţerul de poliţie sau unul din agenţii se-i stau la
dispoziţie se va pune în legătură imediată cu siguranţa în scop de a putea afla
adresa unde se află cel ce trebuie arestat.
Vă îndrum la cea mai desăvîrşită discreţiune şi cer cu insistenţă zel şi devotament pentru această operaţiune.
Dată la parchetul nostru general din Cluj azi 22 octombrie 1920.
Procuror General
Cosma
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Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. lî7 /920
Regatul României
Parchetul General al Curtei de Apel Cluj
No. 1440/920 proc. gen.
Domnule General,
Avînd o însărcinare urgentă aceia de a aresta pe capii mişcării greviste aflători
în Cluj, deoarece această însărcinare am dat-o poliţiei care însă din diferite motive
nu posedă numărul suficient de ofiţeri de poliţie şi agenţi necesari acestei operaţiuni care implică urgenţă şi operaţiuni repezi exercitate în mai multe sectoare
ale oraşului;
Cu onoare Vă înaintez pe lingă aceasta o notă dată de siguranţă în care se
cuprinde numele capilor grevişti.
Şi Vă rog să binevoiţi a ordona Comenduirei Pieţii să dea un număr suficient de
ofiţeri şi grade inferioare în scop de a conlucra cu poliţia din Cluj o cît mai grabnică arestare a celor vizaţi.
Cluj, 22 octombrie 1920.
Procuror General
Cosma

Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 177 /1920
ROMANIA
Parchetul General al Curtei de Apel Cluj
no. 1443/920.
Către

Poliţia

de Stat
Cluj

Ca urmare la ordinul nostru cu no. 1440/920 în urma raportului informativ ce aţi
trimis Ministerului de Interne se înapoiază lista capilor grevişti făcută de Dvoastră
cu îndrumarea că şi aceştia să fie arestaţi şi escortaţi la acest parchet general.
Se va controla ca acele adrese şi acei capi cari sînt menţionaţi în ambele listesă nu fie urmăriţi decît o singură dată.
Cluj, 22 octombrie 1920.
p. Procuror General~
indescifr.
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Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 17î/1920.
ROMANIA

Parchetul General al Curtei de Apel Cluj
No. 1453
Către
Poliţia

de Stat
Cluj

Ca urmare raportului Dvoastră cu nrd. 7236 din 22 octombrie a.c. cu onoare se
tabelele înaintate dimpreună cu îndrumarea:
întrucît cei cuprinşi în acele tabele şi cari sînt trecuţi ca muncitori şi funcţionari,
bărbaţi de încredere ai fabricei „Renner" ar face parte din organizaţiunea sindicalistă sau ar fi agenţi provocatori la greve, prin aceasta împiedecînd pe ceilalţi muncitori cinstiţi a-şi face datoria, \'eţi dispune imediata lor arestare şi trimiterea sub
escortă la acest parchet general, pentru a fi ascultaţi.
Odată cu trimiterea acestora ni se vor înainta şi listele formate de Dv pe care
ni le-aţi trimis şi pe care noi le anexăm aci.
inapoiază

Cluj, 23 octombrie 1920.
Procuror General,
Dr. Cosma

Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 17î; 1920.
România
Parchetul General al
Curtei de Apel Cluj
Către

Comandamentul Corpului VI

Armată

Cluj

Cu ocaziunea acţiunei greviste din ultimele zile, din cercetările ce au urmat în
fiind informaţi că parte din grevişti, pe lingă călcarea legii conflictelor muncitoreşti, ar mai fi pasibili şi pentru fapte care ating siguranţa armatei şi demnitatea ei.
Deoarece noi nu avem la îndemînă datele necesare ce ar fi utile în cauză, cu
onoare se înaintează greviştii menţionaţi în alăturatul tablou spre a putea fi interogaţi de Domnia Voastră. Facem această trimitere deoarece aceştia, din informaţiunile culese de noi, ar fi în legătură cu faptele sus amintite care ating armata.
Totdeodată cu onoare Vă aducem la cunoştinţă că împotriva acestora, pentru căl
carea legii conflictelor muncitoreşti s-a pus de noi punerea în curgere a procedurei
penale pentru infracţiunile ce ating această lege.
cauză

Cluj, 25 octombrie 1920.
Procuror General,
Dr. Cosma m.p.
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Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 177 /1920.
România
Parchetul General al Curtei de Apel Cluj
Nr. 1479/1920
Către

Judecătorul

de

Instrucţie

al Tribunalului
Cluj

Am onoare a Vă transpune în original recercarea Secretariatului General al Internelor din Cluj, care poartă nr. 49/83 din 25 octombrie 1920, împreună cu adresa
Nr. 1192 din 24 Octombrie 1920 a Ministerului Lucrărilor Publice, Secretariatul General din Cluj, împreună cu propunerea:
Binevoiţi a ordona pe baza procedurei penale, perchiziţia domiciliară la Uniunea
Ceferiştilor din Ardeal şi Banat, care funcţionează fără statute aprobate şi care a
fost cuibul instigaţiilor pe baza cărora greva generală actuală s-a ordonat şi s-a
-executat, fiindcă este bănuială că în localitatea acestei Uniuni se pot găsi multe date
~i obiecte compromitoare pentru conducătorii sindicalişti ai acestei Uniuni, propunerea de mai sus este motivată.
Binevoiţi totodată a Vă pune în legătură cu Secretariatul General al Ministerului
de Interne Cluj, pentru ca acesta, ca for competent, să ordoneze disolvarea acestei
Uniuni şi secvestrarea întregei averi ce eventual această Uniune ar avea asupra sa.
Cluj, la 26 octombrie 1920.
(Pe dos)
Nr. 1479/920; IV. 59/920. Cu anexele exp. 26/X, Jâo
Ex. 26/X. J6o

Procuror General,
Dr. Cosma m.p.

Telegrame

Arh. Proc. Reg. Cluj
Dos. 177 /1920.
{Intrat la Procuratura Generală Cluj - la 22 oct. 920, nr. 1439), (Telegramă cifrată.
Prima pagină lipseşte din telegramă.)
(pag. 2-a) şi 84796 (sig. grlă a statului) stop în toate cazurile vetzi 81293 (proceda)
'64266 (energic) şi vetzi (54988 (cere) 74687 (jude de instrucţie) să 48057 (arest) 65433
(eze) pe infractori rog priveghiaţi şi luatzi măsuri 18450 pentru aducerea la îndeplinirea în coprinsul circumscriptziuni dstra = p ministru de justitzie eugen bohe
47534 20 oct 920
(Textul telegramei Min. de Justiţie către Proc. gen.)
Extraurzent ku prekadere
- dlor procurori grali de pe
langa kurtzile de apel din Cluj
Bucureşti cca 217 /21/10
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Cheia circularilor a prefecturilor de judetze cu no 47533 de astazi am dat urmatorul
ordin parchetelor din tzara: va atragem atentziune ca 88767 (grevele) ce sa 60337
(declarat) 45217 (acum) în urma la 53087 (CFR) calea dispozitziunile 48586-8763683889 (articolului 16) din legea 57818-84089 (conflict-elor) de 77550 (muncă) publicată în monitorul oficial no 122 din 55717 (5) 84553 (sept) a.c. aşa ca cei 88354 (vinovaţi)
sau 65478 (făcuţi) pasibili de sanctziunile prevazute in art. 62986 (27) şi următori din
acea lege consecinţă luatzi imediat 58264 (contact) cu 49591 (autorităţi) - le 45288
(administrative) care au primit instructziuni in acest sens şi în de 45141 (acord) cu
64038 (ele) 81293 (procedaţi) conform legi (70433 (împotriva) celor care in 75554 (localitatea) au 79384 68767 (ordonat greva) adica au luat 76597 (măsuri) pentru ca 69169
(hotărîrea) de de 71748 (încetarea) 56422 (colectiv)-ă a 75674 (lucru)-lui să fie adusă
74758 72236 (in îndeplinire) stop va mai atrag atentzia ca si 45167 75137 (acte-le) de95696 92529 96095 (sabo-taj) sunt 79995 (pedepsite) prin act 87243 (33) şi următori şi
va rog in kazul kand asemenea 45167 (acte) vi se vor 84464 (semnala) sa luatzi in
de acord cu 49591 (autorităţi)-le 45188 (administrative) toate masurile ce vetzi socoti
necesare pentru a 48738 (asigura) 79369 (ordinea)
(Telegrama Min. Justiţiei către Primprocurori din Transilvania)
Extraurgent cu precadere
dlor primprocurori şi procurori
ai tribunalelor din Ardeal
Cluj
Bucureşti

319-206-21-1/15

Cheia circularilor a prefecturilor de judetze urmare telegramei 47533 din octomvriein caz de 66337 (declarare) a 68767 (greve)-i 67842 (generale)-e probe datzi imediat
de 45141 (acord) cu 49591 (autorităţi-)le 45288 - 63685 (administrative) la 48061
57558-86954, 69641-96017 92696-94558-96242 (arestarea conducătorilor socialişti)
aflatzi în 75554 (localitate) cari sau 65476-88354 (făcut vinovaţi) de 53146 75333 578HJ:
(călcarea legilor conflict)-elor 77553-64773 (muncitoreşti) chiar dacă printre 44891
(aceşti)-a sar 67572 (găsi) 79754 (parlamentar)-i întru cit 58931 (corpurile legiuitoare)•
fiind 71780-63685 (închise ei) nu pot beneficia de 94114 94799 96086-96221-7975443510 (imunitatea parlamentară) totdeodată vetzi face 80075 (percheziţionarea) în
75553-96481-56225 92559-95624 94579-96017 92646-94558-96220 (localitatea cluburilor) cit şi la 63120-54926-48060 (domiciliul celor arestaţi) sesizînd orice 45167
(acte) vetz (67572 (găsi) referitoare la 68767 (grevă) stop 14832 = p ministru de justiţie eugen bonache 307 x.
Dlui Procuror General Cluj
Bucureşti

429. 25. 24/10.22.

Extra urgent cu

precădere.

Cheia circulărilor a prefecturilor de judeţ cu no. 325 din 24 oct. am dat parchetelor următorul ordin: vă atragem din nou atenţiunea asupra telegramelor noastre
cifrate no: 47634 şi 307 din 20 oct. binevoiţi a 70593. 57014 (proceda imediat) şi fără
52117 (ezitare) de acord cu 33996 (autorităţi)-le 28788-50385 (administrative) şi 65911
(comandamentele militare) la 3246 (arestarea) tuturor 43027 (comitetelor) de 56467
(greve) în special la 43027-63994 de 55467 dela 37987 (CFR) stop In general 64021
(luaţi) cele 64574, 50968 (mai energic)-e 65927 (măsuri) pentru a 33138, 73814, 68569·
92539 (asigura restabilirea ordinei) stop Rog priveghiaţi şi luaţi măsuri să fie adus
la îndeplinire în cuprinsul circumscripţiei dvs = p. ministru de justiţie eugen bonache nr. 326 din 24 oct. 920.
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urgent

No. 1434/920

Ordin circular parchetelor Alba Iulia, Bistriţa, Dej, Deva, Sibiu şi Turda.
Dispuneţi ca zilnic să fim încunoştinţaţi telegrafic de evenimentele şi
grevei din judeţul Dvoastră.

situaţiunea

Cluj, 22. oct. 920.
Procuror General,
Dr. Cosma
Exp. 23/X. Joo.
Dlui procuror general Cluj
Dej 1467 S 65 24 12
La ordinul nr. 1439/1920 raportez ca in judeţul Solnoc Doboca greva e spre încetare de prezent muncitori de la minele din băiuţiu sînt în grevă trenul „someşen"
szamosvolgyi vasut e in funcţiune f11ţă de indivizi aceia cari au ordonat greva am
pus în curgere procedura penală Dej la 29 oct. 1920 = dr. andrei subst de procuror
general.
Dela parchetul tribunalului
Bistriţa

bistriţa

la procuror general
Cluj

1921 S 27 28 12/50

ad no 1439/1920 raportez cumcă în judeţul bistriţa năsăud la minele de aur de
stat din valea vinului plasa rodna veche rupt greva generală între muncitori mineri
muncitorii fiind mobilizaţi a refuzat primirea mandatelor de mobilizare am ordonat
pe cale telefonică postului de jandarmi din rodna veche ca să aresteze şi escorteze
la parchet pe conducătorii şi instigatorii muncitorilor grevişti şi totodată arestarea
şi celora muncitori cari a refuzat primirea mandatului de mobilizare despre rezultat
voi raporta.
Bistriţa

la 27 octombrie 1920 Emil Bozac primprocuror

Dela parchetul tribunalului
parchetul general Cluj
Bistriţa

bistriţ(a)

925 93 28 1. 123.

ad no 1439/920 proc. gen. raportez cumca la minele crariele de aur din valea
vinului ordinea e restituită toţi muncitori de mine a preluat mandatele de mobilizare şi toţi a început lucrul în mine din motivul acesta am actat dela arestarea
acestora muncitori susţinînd numai ordinul de arestare referitor conducătorilor si
instigatorilor acestea 6 indivizi sînt deja arestaţi şi după primirea lor voi esecuta
ordinul verbal primit de la dvoastre bistriţa la 28 octombrie 1920 emil bozak primprocuror.
Tribunalul Cluj
(okt. 30)
mludas 380 S 58 130 8/20
Cu onoare vă rog să binevoiţi a interveni locului cu drept pentru a fi liberat mai
jos numiţi fiind nevinovaţi inaint tia (?) mie după ordinele date dela mine în ziua
24 mellhart josif palian ludwig bodi joan precum serviciul se laude primit vara (?)
între rupere = comd carei ludas pret major postar.
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Preş. procuraturei generale Cluj
Alulia 1524 43 28 12/25

In judeţ ordine zece persoane din Uioara predate curţii marţiale pentru nesupunere la ordinul de chemare după comunicarea prefecturii 12 persoane arestate în
roşia montana = alba iulie la 28 octobre 1920. Dr. Gherman st. proc. gen.
Procuraturei generale Cluj
Alulia 1283 49 24 10/30
Cu proYocare la ordinul primit raportez ca dupa informaţiunile primite s-a declarat greva la fabrica de soda din uioara şi la o parte a muncitorilor din uioara abuzuri
speciale nu sunt semnalate = Alba Iulia 24 X 1920 Dr. Gherman st. procuror general
Prez. Procuratura generală Cluj
Alulia 1 1610 29 30 12/50
La parchet predate 11
30/X 1920.

arestaţi

din uioara în

judeţ linişte şi

ordine alba iulia la

Dr. German st. proc. gen.
Prez. Procuratura generală Cluj
Gyfvar 1 1463 15 27 2
In Uioara s-au arestat conducătorii grevei tot astfel şi în Roşia Montana la minele
de aur parchetului pînă în prezent îi s-a predat un singur. Alba Iulia la 27 oct. 1920.
dr. German st. proc. gen.
Procuratura generală Cluj
Gyfvar 1386 54 26 12 40
La fabrica de sodă din Uioara cei mai mulţi muncitori s-au insinuat la lucru am
dispus ca conducătorii şi instigatorii să fie arestaţi la saline starea neschimbată acte
de sabotaj nu se semnalează.
Alba Iulia 26/X 1920.
Dr. German st. proc. gen.
Procuratura generală Cluj
Alba Iulia 1339 50 25 1250
Raportez că la fabrica de soda din Uioara este greva generală la saline sînt în
greva circa 300 muncitori am dispus arestarea a lor doua persoane fiind însumi la
faţa locului
Alba Iulia 25/10 1920
Dr. German subst. proc. gen~
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Nr. 17/r/20 Parchetul general la curtea de apel Cluj
Deva 1861
71
25
5/10

+

+

+

La nr. 1439/920 - proc. gen. greva continuă în linişte la minele hunedoara gelariu
govasdia calan in ziua de 3/10-a.c. la orele 8 au intrat in greva şi muncitorii de la
minele de aur gura barza valea morii ruda musariu sînt în linişte iar la minele de
cărbuni tebia lucrează pînă în prezent
dr. Petru Stoina primproc, Deva
[Data de 3/10 este o greşeală. Probabil este 23/10. Din
telegrama a sosit la Cluj în 24 oct. 920)
Nr. 17/24/1920 -

ştampila poştei

se vede

că

parchetul general la curtea de apel
Cluj

Deva 2213 -38 -29 -4/30No 1439/1920 greva continuă în

proc. gen. conf. buletinului de eveniment a comp. de jandarmi
nici o schimbare
= dr. Stoina primprocuror
Deva=

linişte fără

Deva 2078 9 151-28 nr. pers. 17/23 1920 proc. reg. parchetul general la curtea de
apel Cluj = ad no 14397 /1920 proc. gen. greva continuă în linişte totodată muncitori
de la minele Săcărîmbu mine de aur cu ziua de 26/rom 10 au intrat în grevă sînt
însă în linişte
= dr. Stoina primprocuror Deva
dlui procuror gral al kurtzei de apel Cluj
bkresti 1891 44 6 16 =
Ministerul fiind informat ka sa cerut punerea in libertate a kondukatorilor si
instigatorilor la greva va rog sa luatzi masurile cuvenite pentru aplikare ku stritetze a tuturor masurilor legale pentru reprimirea grevei = ministru justitze grecianu 50722 5/11/920
(Intrat la Proc. Gen. Cluj la 8 nov. 1920 sub nr. 1617)
Prim procurori ai tribunalelor
-dlor procuror generali al curţii de apel Cluj
bucureşti

4701 159 12/11 12=

= cheia circularilor după 62516 (intervenirea) 46563 (curţii) 65249 (marţiale) a 45092
(corpul)-lui 49775 (II) 32747 (armată) 78229 (tribunal) 75120 (secţia) 79037 (III-a) la
bucureşti rog luatzi masuri ca parchetul şi judecatorul de instructie daca urmaresc
sau instruesc 52456 (faptele) 5"8111 (imputate) o asemenea din 79717 (următori) 49784
(25) 75258-83715-83696 (semn-at-ari) ai 79531 (ultimat)-lui 66753-85097 (muncitorilor)
către 55949 (guvern) 82766 85221 r 84141-84040-86742 (Teodor Ior-da-che-cu) 8251083754-85217-83683 (Mihail Bal-me-anu) 85690-85217-86742 (Lud-ine-scu) 8492083699-83778-84045-87036 (Har-as-bel-ci-ne) 82428 82377 (Ion Grigorescu) 82549 (Negoiţă) 83959-84141-86462 (Bu-da-ra) 84189 (Dsa) nr 82323 (Ganescu) 81717 (Bivolaru)
86596-84563 (Sa-fir) 83678-83641-86048-86920 (An-ag-nos-te) (Ion) 45924 (Ion Croitor)-u 82416 82421 (Iancu Iliescu) 82725 85235 85614 (Stan-is-lau) 85430-86778 85452-
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85835-83983 (Iosif Ju-man-ca) 82815 (Victor) 83954-84510 (Brat-fal)-eanu 8526084077 84070-85215 (Iacob Cla-in) 85430-86778 84045-86759 (Iosif Ci-ser) 83715 85611
~3767 37122 (At-las Be-briciu) 86470 86986 (Rai-ter) 84675 85215 84682 (Geist-lin-ger)
85676 86237 84653 84239 (Lom-olf Gai-dosch) 82677 82044 (Romulus Dan) 82725 85235
85611 82815 (Stan-is-las Victor) 84048 (cu) să se 84165 (de) 86745 86772 86743 87531
(se-si-ze-ze) în favoarea acelei 46563 (curte) înaintîndul 28658 (aci) ele şi 60589 (indivizi)-i; ne veţi comunica de urmare = p. ministru Justitiei bonache 51697 =
(lnregistrat la proc. gen. Cluj în 14 nov. 1920 sub nr. 1666)

Arh. Proc. Reg. Cluj
177/1920

România
Ministerul de Interne

26003/920

Strict secret
Confidenţial
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei

Generale

Serviciul Central
No. 11132 -

24. X. 920

Domnule Secretar General
Avem onoare a vă înainta alăturat în copie telegrama Direcţiei
Generale No. 51584 din 22/X.920 spre ştiinţa şi disposare.

Poliţiei şi

Sigu-

ranţei

Subinspector General
indescifr. m.p.

Şeful

Serviciului
Cosma m.p.

Stampila
(Ministerul Interne, Serviciul special de siguranţă. Serv. Centr.)
Dsale domnului Secretar General al Justiţiei - Cluj

Copie
Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei

Generale Bucureşti
In ziarul Socialismul nr. 229 din 13 octombrie cor. în prima pagină se află publicat
Ultimatul muncitorimei către guvern. Rezoluţia Consiliului General al Partidului Social şi al mişcării Sindicale din întreaga ţară este considerată de parchetul de aici
şi Autorităţile militare ca un îndemn direct la grevă şi instigare ceea ce a determinat arestarea celor ce au semnat acest Ultimatum ca reprezentant vechiul Regat şi
vechiul Regat şi trimiterea lor în judecată pe baza artic. 16. 26 şi 33 din legea care
reglementează conflictele muncii. Cum odată cu cei arestaţi aci au semnat acelaşi
ultimatum pentru Ardeal şi Banat Jozsef Jumanca, Victor Bratfaleanu, Iacob Klein,
Joszef Ciser, Atlas Bebriki, Reiter Geistlinger, vă rugăm a supune aceasta dispoziţiei
luate în capitala organelor judecătoreşti respective spre a dispune cele ce va găsi
cu cale. Directorul General al Siguranţei statului (ss) R.P. Voinescu 22 octombrie
1920 Nr. 51584.
(pe dosul) Ministerul Justiţiei Secretariatul General Cluj
Intrat la 24 oct. 1920 Nr. 26003 secţia 1 anexe.
1920 pres. just.
In original Dlui proc. gen. Cosma, Loco.
I. 9703 '1920.
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Telegrama Subinspectorului General de Siguranţă Cluj cu No. 11030
din 19 X 1920 către Serviciul Special de Siguranţă Braşov
înregistrată sub No. 3427 20 X 1930
Ca urmare ordinului nostru circular nr. 10964, vă comunicăm: greva generală va
izbucni în Transilvania şi Banat în noaptea de miercuri spre joi, după orele 12,
adică 20 spre 21 Le. la căile ferate, iar la celelalte bresle joi dimineaţa.
De la centrul sindicalist Cluj s-au trimis în toate centrele muncitoreşti plicuri
confidenţiale cu instrucţiuni relative la grevă. Dispuneţi arestarea acestor emisari,
iar la sosirea lor în gară şi deţinerea pînă la noi dispoziţiuni. Să fiţi în perfectă
legătură cu autorităţile militare şi civile pentru luarea măsurilor necesare urgente.
Intrunirile sînt interzise, procesiunile pe străzi oprite. In caz de turburări sau agitaţii
veţi dispune de comun acord cu autorităţile menţionate ca agitatorii şi turburatorii
ordinei să fie imediat arestaţi. De la primirea prezentului ordin veţi pune oameni
capabili şi destoinici la serviciul telefonic, care va funcţiona permanent ziua şi
noaptea.
Veţi transmite prezentul ordin subcentrelor, direct serviciilor DY. cu care veţi fi
de asemenea în permanentă legătură.
ss Dr. Bianu Subinspector General
Arhivele Statului Brasov
Prefectura judeţului Braşov dos. 1920-1936

Nr. 1317 /920
adm.

Pretura plasei Rodna veche

Domnule Prefect
Bistriţa

Vă raportez că muncitorii de la minele croriali (de stat, n.n.) şi particulare au
reluat lucrările încă de la începutul lunii curente.
La minele croriali lucrează de prezent toţi muncitorii, afară de instigatorii grevei,
cari au fost deţinuţi.
La minele particulare de pe „Anieş" lucrează cu 40, iar la cele de pe „Cobăşel"
cu 20 muncitori numai pentru susţinerea minelor.
După informaţiile cîştigate de la şefii minelor particulare, lucrările de la această
mine le vor sista în lipsă de bani şi fiindcă lucrează cu deficit, neputînd valoriza
materialul exploatat.

Rodna veche la 19 noiembrie 1920.
primpretor (indescifr.)
Arhivele Statului Filiala Bistriţa
Fond: Prefectura nr. inv. 28, doc. nr. 2334.

Telegramă

către

Prefectura

judeţului Bistriţa-Năsăud

24 oct. 1920

Raportez că intrînd toţi minerii de aici în grevă atît cei de la minele croriale (de
st_at, n.n.) cit şi cei de la minele particulare de pe Anieş şi Cobăşel garnizoana a
dispus mobilizarea lor pe loc ordinele de mobilizare au şi sosit spre înmînare totodată raportez că stabilimentele minelor s-au pus sub paza militară
Primpretorul Plasei Rodna veche
Arhivele Statului Filiala Bistriţa, Fond: Prefectura nr. inv. 28 doc. nr. 2114.
36 - Acta Musei Napocensis
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Telegrama

către Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud, 22 oct. 1920.
Raportez că serviciul minelor de stat din loc a anunţat că minerii de ieri seara
au intrat în grevă măsurile preventive s-au luat de altcum linişte raport urmează
Primpretorul Plasei Rodna veche

Arhivele Statului Filiala

Bistriţa,

Fond: Prefectura nr. inv. 28 doc. nr. 2099.

Comandamentul Sectorului Dej
nr. 482, 22 X 1920
Către

Prefectura jud. S. Dobica
Binevoiţi a dispune să se comunice Comandamentului acestui sector toate evenimentele din judeţ pentru a se putea astfel lua măsurile necesare pentru prevenirea
şi reprimarea tuturor grevelor şi atentatelor la siguranţa statului la timp.
Totodată Vă rugăm a dispune ca cel puţin 10 căruţe să fie pregătite ca în orice
moment să putem transporta trupa necesară în localităţile unde va fi nevoie.
Vă aducem la cunoştinţă că pentru Bistriţa s-a trimis paza necesară şi din clipă
cînd ajung acolo instituţia va fi militarizată.
Comandamentul Sectorului Dej
Lt. colonel (indescifr.)

Arhivele Statului Filiala Dej, Fond: Prefectura jud. Solnoc-Dobîca, nr. de

păstr_

4284/920.
Către

Prefectura jud. Solnoc-Dobica
Dej

Avem onoare a vă aduce la cunoştinţa D-voastră ca m ziua de 25 - VIII - a.c_
ţinut o adunare socialişti sindicatul comercianţilor.
La această adunare s-a vorbit despre organizarea sindicatului şi spunînd că este
destul de tare sindicatul comercianţilor aşa că dacă nu le vor urca salariul, vor
declara grevă. In ziua de 26 VIII. a.c. vor convoca o nouă adunare şi în 27 l.c. vor
înainta memorandul tuturor comercianţilor, care au în prăvălia lor calfe şi ucenici.
La caz că se va respinge cererea lor, cu data de 28 l.c. vor declara grevă şi nu vor
începe lucrul pînă ce nu li se va satisface cererile lor.
E vorba şi de o grevă generală în Dej în caz că nu se va îndeplini dorinţele lor.
au

Şeful

Serv. Special de
Dej

Siguranţă

Arhivele Statului Filiala Dej, Fond: Prefectura
trare 3516/920.

judeţului

Solnoc-Dobîca, nr. de

păs

Telegramă

Ministerul de Interne
Bucureşti

La ordinul nr. 303 din 19 octombrie 1920, Vă raportez că în urma măsurilor Iuateserviciul pe căile ferate, la uzinele electrice, apaduct, minele de sare e normal.
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La minele de aur din Băiuţiu marea parte a muncitorilor
unei părţi disparente, cari au fost 48 926 i 92 346.
In general greva a încetat pe întreg teritoriul judeţului.
Dej 26/X. 920.

lucrează

cu

excepţia

D. Barbu
prefect
Arhivele Statului Filiala Dej, Fond: Prefectura
trare 4235/920.

judeţului

Solnoc-Dobîca, nr. de

păs

Telegramă

Către

Cu onoare
din Strămbu

Prefectura

vă raportez că în
Băiuţiu la număr

judeţului

ziua de azi se
zece indivizi.

Solnoc-Dobîca
28 X 1920

escortează

la

prefectură

capii

greviştilor

Fekete pretor
unguresc

Lăpuşul

Arhivele Statului Filiala Dej, Fond: Prefectura
confidenţial, nr. de păstrare 263/1920.

judeţului

Solnoc-Dobîca, prefect -

Telegramă
Către

Prefectura

judeţului

Solnoc-Dobîca
27 X 1920

In urma raportului făcut de secretarul nostru al cercului Strămbu cu onoare vă
raportez că muncitorii din Strămbu au reluat deja lucrul pe cînd muncitorii de la
băile de aur din Băiuţ sînt încă în grevă. De prezent se află la faţa locului în
Băiuţ dl. primprocuror, şeful siguranţei de stat din Dej şi o companie de militari.
Fekete primpretor
Lăpuşul unguresc
Arhivele Statului Filiala Dej, Fond: Prefectura
confidenţial, nr. de păstrare 263/1920.
Telegrama, no. 2074/920,

Către

judeţului

Solnoc-Dobîca. Prefect-

Prefectura Jud. Soln. Dob. Dej 25 X 920.

In urma raportului făcut de secretarul nostru din Strîmbu cu onoare raportez că
atît in Băiuţ cît şi în Strîmbu greva continuă. Muncitorii sînt mobilizaţi şi au fost
provocaţi de compania de militari esmişi la faţa locului ca luni în 25 octobre să se
apuce de lucru.
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DOCUMENTS REGARDING TO THE GENERAL STRIKE IN THE
YEAR 1920 AT CLUJ AND IN CLUJ REGION
(Summary)
The general strike of October 1920 was the first great action of the working
movements of Rumania, in which the working class had actioned unit in the whole
country. In that years one of the principal centers of the working movement was
Cluj, with a great number of workers and trade-unions. In the upper collection
there are published a series of documents of the repressive organs from Cluj, Bistriţa, Dej, Turda, Alba Iulia, Uioara, Sibiu, Braşo\" etc. In other side there are
printing somc documents of the working class what show the spirit of the proletariat.
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ACTIUNILE REVOLUTIONARE
ALE MINERILOR DE LA
,
AGHIREŞ (ŞORECANI) DIN ANII 1929-1932

Perioada anilor 1929-1933 are o importanţă deosebită pentru istoria
mişcării muncitoreşti din România. In cursul acestor ani, întreaga lume
capitalistă a fost zguduită de o criză economică fără precedent ce a luat
forme ascuţite şi în România burghezo-moşierească, unde împletirea crizei
industriale cu cea agrară, dependenţa faţă de monopolul străin occidental
şi starea înapoiată a economiei ţării au constituit elemente de agravare
a crizei economice.
Producţia industrială puternic lovită de criză a scăzut în anii 1929-1933
cu circa 500/o, consecinţele crizei fiind catastrofale mai ales în industria
grea 1. In ansamblu, pe lingă scăderea producţiei şi afectarea gravă, sub
diverse forme, a tuturor ramurilor agriculturii, desfăşurarea crizei a fost
marcată şi de restrîngerea operaţiilor bancare şi comerciale, de falimentul
unui mare număr de întreprinderi, de reducerea salariilor, înrăutăţirea
condiţiilor de muncă, mărirea numărului şomerilor, creşterea poverilor
fiscale asupra maselor etc.
Perioada crizei economice a însemnat totodată o etapă nouă a acţiuni
lor muncitoreşti, în care masele muncitoare din România au militat pentru ieşirea din criză pe calea arătată de Partidul Comunist Român - singurul partid politic care a chemat şi a condus masele la luptă revoluţionară.

Partidul Comunist, deşi scos în afara legii, a continuat să fie conducă
torul maselor, luptător neîl)fricat împotriva exploatării, pentru o viaţă
mai bună, mobilizînd pretutindeni muncitorimea la acţiuni neîntrerupte
care au culminat cu eroicele lupte ale ceferiştilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933.
1

Din istoria contemporană a României, Bucureşti, 1965, p. 15.
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Acţiunile minerilor
încadrează în uriaşul

de la Aghireş (Şorecani)* din anii 1929-1932 se
val de luptă al clasei muncitoare din ţara noastră,
care sub conducerea P.C.R. a militat pentru ieşirea din criză pe cale revoluţionară.
Condiţiile

grele ale vieţii cotidiene de miner s-au înrăutăţit într-un ritm accentuat
cu izbucnirea crizei. Dat fiind specificul locului de muncă, muncitorii minelor
de la Aghireş (Şorecani) lucrau în condiţii neînchipuit de proaste. Datorită stratului
subţire de cărbune, minerii erau nevoiţi să lucreze timp de 12 ore pe zi culcaţi pe
spate, în aerul sufocant, încărcat cu praf de cărbune şi fum de dinamită 2 • Surmenaţi,
cu plămînii distruşi şi suferind de reumatism, din cauza lipsei de ventilaţie ei erau
expuşi primejdiei gazului de mină ori altor accidente. Societatea se purta în mod
neomenesc cu cei accidentaţi, neplătind despăgubirile şi ajutoarele prevăzute de
lege. Este cunoscut cazul unui miner din Curturiş, care în 1931 s-a accidentat devenind incapabil de muncă. Pentru a nu-i plăti despăgubire, Direcţiunea minei l-a
„transferat" ca paznic de noapte, căutînd în continuare pretexte pentru a-l putea
concedia fără a-i mai achita despăgubirile legale. Transferat arbitrar în minele
Băgara, a fost concediat după un anumit timp pentru o vină născocită:•.
Lipsa protecţiei şi siguranţei la locul de muncă îmbinată cu condiţiile detestabile
de locuit în încăperile întreprinderii (de unde minerii erau alungaţi după bunul
plac al Direcţiunii), inexistenţa asistenţei medicale, îngreuna viaţa minerilor şi a
familiilor lor.
La Aghireş, ca şi la alte intreprinderi miniere, alimentaţia constituia una din
cele mai spinoase probleme. în colonia minei, la Ticu, dat fiind faptul că nu exista
un magazin alimentar, muncitorii mineri erau obligaţi să cumpere totul din magazinele întreprinderii, unde preţurile erau mult majorate••. De cele mai multe ori maodată

• La 30 km nord-vest de Cluj, la nord de linia ferată Cluj-Oradea, în jurul locase găsesc zăcăminte de cărbune brun. Exploatarea lui, începută încă
la mijlocul secolului al XIX-iea, atinge cel mai înalt grad la sfîrşitul deceniului
al 3-lea din secolul nostru, cînd la Aghireş (Şorecani) se extrag 2,650/o din întreaga
producţie de cărbune a ţării.
în perioada aceasta, minele situate în regiunea Aghireşului erau proprietatea Societăţii Anonime „Minele de Cărbune din Ardeal", constituită în 1918 cu un capital
de 2.000.000 coroane. Teritoriile miniere se află în judeţul Cluj între linia ferată
Cluj-Oradea şi Valea Almaşului, pe ultimele coline ale versantului estic al munţilor Apuseni, însumînd un total de 22.000 ha perimetru de exploatare.
Principalele localităţi ale acestui teritoriu sînt următoarele: Comuna Aghireş centrul rural cel mai populat; Aghireş-Gară, unde este gara de încărcare a Societăţii
Anonime şi în jurul căreia s-a creat un centru industrial destul de important. Astfel,
există aici staţia terminală a funicularului, separatorul de cărbune, centrala electrică interurbană „Şorecani" S.A. pentru întreprinderi electrice, fabrica de gips şi
îngrăşăminte chimice I. Kramer, fabrica de gips Aghireş şi fabrica de cerneluri şi
articole de birou „Niagara" - toate atrase aici de existenţa în apropiere a cărbu
nilor, de linia ferată Cluj-Oradea (cale de comunicaţie ieftină şi rentabilă) şi a
energiei electrice ieftine. O altă localitate de pe acest teritoriu este colonia minieră
Ticu, unde era concentrată întreaga conducere tehnică a exploatărilor, precum şi
magaziile de materiale. În afară de acestea mai există localităţile Ticu-sat, Curturiş,
Bagara, Dineu, unde sînt situate gurile de exploatare minieră.
2 V lirlis Erdely ( Ardealul Roşu), iulie-august 1932, în Arhiva Comitetului Central
al P.C.R., fond 5, dos. 1112, fila 00353.
2
E9eresi if ju harcos (Tînărul luptător din Aghireş), an I, nr. l, noiembrie (1931).
** In anii crizei preţurile la făină, sare, zahăr, ulei, articole de îmbrăcăminte erau
majorate cu 60-800/o. Lemnele pe care Direcţiunea le cumpăra cu 100 lei m, erau
vîndute minerilor cu 180 lei, iar cărbunii scoşi de mineri contra 20 lei vagonetul
erau revînduţi minerilor cu preţul de 50 lei (bineînţeles se revindeau resturile).
Vezi Erdelyi Szikra (Scînteia Ardealului), an I, nr. 3, p. 3, 19 aprilie 1931.
lităţii Aghireş
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INTRE 1929-1932

gazinul nu era bine aprovizionat, aşa încît minerii erau nevoiţi să cumpere mărfurile
de proastă calitate oferite de magazinul alimentar. Luînd în cursul lunii alimente pe
datorie, la salarii minerii nu primeau decît sume mici de bani, restul fiind reţinut.
Au fost nenumărate cazuri cînd minerii nu au primit timp de mai multe luni
nici un ban din cauza datoriilor. În acelaşi timp, prin aceste datorii ei erau depen-denţi economiceşte de întreprindere, neavînd posibilitatea să se mute din colonie în
alte părţi, ori să schimbe locul de muncă,._
Situaţia muncitorilor mineri era agravată de scăderea salariului real. Salariile
erau diferite, după specificul muncii, calificare, după vîrstă şi sex. Astfel salariile
muncitorilor între 14 şi 18 ani erau cu 350/o pînă la 500/o mai mici decît salariile
muncitorilor adulţi 5 •
În anii crizei salariile au scăzut, în timp ce pl'eţurile au crescut vertiginos. înseşi
rapoartele oficiale de specialitate ale vremii sînt nevoite să recunoască: ,,indicele
general al mişcării salariului în anul 1931 reprezintă o scădere de 11,300/o faţă de
indicele anului 1930 (pe ţară) şi o scădere de 12,040/o în centrul industrial şi comercial Cluj"li; sau privitor la 1932: ,,salariile muncitorilor au scăzut în anul 1932 cu
10-15% faţă de anul 1931* 0 (s.n.) deşi indicele de scumpete arată o ieftinire de 80/o.
Lipsa de lucru a influenţat defavorabil asupra salariilor muncitoreşti, făcînd ca
acestea să scadă în proporţie mai mare decît ieftinirea vieţii" 7 •
La toate acestea se mai adăuga şi şomajul care în perioada crizei a luat proporţii
necunoscute pînă atunci. Astfel, din cele cinci întreprinderi carbonifere ale regiunii
Inspectoratului Muncii Cluj****, în 1932 mai lucrau doar două (,,Minele de cărbuni
,din Ardeal" S.A. cu 700 muncitori şi „Minele de Cărbuni din Surduc" S.A. cu 420
muncitori), iar celelalte trei (Valea Agrişului, Bobota şi Tihău, toate în judeţul
.Sălaj) şi-au încetat activitatea11 •
Şomajul constituia problema vitală a muncitorimii. Într-un raport al Uniunii Mun•citorilor Mineri se arată că: ,,problema cea mai importantă care ni se pare astăzi
(februarie 1932 n.n.) este problema lipsei de lucru. Criza în industria minieră este
foarte gravă şi consecinţa ei cea mai imediată şi mai dureroasă pentru muncitori
,este şomajul răspîndit la toate întreprinderile miniere de cărbuni, minereu de fier,
·saline etc. "n.
La fel ca toţi minerii, cei de la Aghireş (Şorecani) au cunoscut din plin şomajul,
atît cel parţial cît şi cel total. La început, în primii ani ai crizei, conducerea Socie.tăţii recurgea la concedieri din motive de cele mai multe ori născocite sau arbitrare.
Astfel, la 25 ianuarie 1929, doi mineri, membri în comitetul de tratative care în
acea zi urma să susţină tratativele de conciliaţiune cu Societatea, au fost concediaţi, deoarece şeful exploatării voia ca la tratative să ia parte muncitori numiţi
•de el şi nu cei aleşi de mulţimea minerilor 10• în acelaşi an, în martie, Direcţiunea
a concediat un miner care a avut îndrăzneala să ceară intervenţia comisiei de anchetă
pentru cercetarea cauzei morţii unui alt miner, accidentat la surparea din vina
Direcţiunii a unei galerii de la minele Ticu 11 •
_ Mai tîrziu, minerii au fost ameninţaţi şi cu şomajul parţial. La Aghireş (Şorecani),
m 1930 conducerea Societăţii a prezentat următoarele alternative: ori lucrează întreg
efectivul de mineri, dar atunci vor lucra numai patru zile pe săptămînă, ori vor fi
~ Erdelyi Szikra,
~
G

*** Ceea ce

7

an I, nr. 3, p. 3, 19 aprilie 1931.

Raportul Inspectoratului Muncii Cluj, 1932.
Buletinul muncii şi asigurărilor sociale, anul XI, nr. 1-2, 1932, p. 186.
înseamnă că faţă

de 1930 au

scăzut

**** Inspectoratul muncii Cluj cuprindea
Mare, Maramureş, Năsăud, Someş, Turda.
8

9

-.vu,

10
11

în medie cu 350/o.

Raportul Inspectoratului Mµ,ncii Cluj, 1932.
următoarele judeţe:

Cluj,

Sălaj,

Satu

Raportul Inspectoratului muncii Cluj, 1932.
Uniunea Muncitorilor din Industria Minieră din România. Raport la Congresul

Bucureşti,

1932, p. 115.

Minerul, Cluj, an. XI, nr. 2, 28 februarie 1929.
Idem, nr. 3, 15 martie 1929.
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concediaţi muncitorii
părţi 12 • Nici una din

localnici, menţinîndu-se la lucru muncitorii veniţi din alte
aceste alternative nu a fost aplicată, dar peste cîteva luni
Societatea „Minele de Cărbuni din Ardeal", a luat hotărîrea de a concedia la 15 mai
1930 „pe toţi muncitorii, întrucît pe acea dată urmează să înceteze toate lucrările
întreprinderii" 1~. Lovindu-se de împotrivirea dîrză a muncitorilor, nici această încercare nu a reuşit.
În contractele colective din anii 1931 şi 1932 s-a prevăzut că vor fi concediaţi fără
preaviz toţi cei care vor lipsi o singură zi sau cei care vor avea 2 absenţe nemotivate
(se putea motiva numai cu deces sau naştere în familie) 14 •
Şomajul ia o tot mai mare amploare. După cum se arată în „Buletinul Muncii şi
Asigurărilor Sociale", ,,cel mai ridicat număr de lipsiţi de lucru îl găsim în regiunea
Clujului, Aradului, Timişoarei, fapt care se explică şi prin caracterul mai mult
industrial al Ardealului" 15•
Condiţiile vitrege de muncă, lipsa măsurilor pentru protecţia muncitorilor au dus
la înmulţirea accidentelor de producţie. Astfel, în seara zilei de 27 februarie 1929
la una din galeriile minei Ticu s-a surpat o intrare care a îngropat sub dărîmăturii
corpul minerului Sikl6di Francisc şi a rănit alţi cîţiva mineri. Accidentul s-a produs
din vina Direcţiunii minelor care timp de 7 ani nu a făcut nici o lucrare de întreţinere la intrarea în galerie. în urma minerului mort a rămas o văduvă şi patru
copii orfani w.
Situaţia economică deosebit de grea, condiţiile de trai insuportabile,
nedreptăţile au făcut ca tot mai mulţi muncitori oropsiţi să caute o modali-

tate de remediere a situaţiei existente. Muncitorimea de la Aghireş (Şore
cani), avînd un trecut revoluţionar frumos, cu un nucleu muncitoresc destul
de bine închegat, a întreprins încă în anii premergători crizei acţiuni muncitoreşti menite să ducă la cîştigarea drepturilor: ziua de muncă de 8 ore„
mărirea salariului, achitarea lui la timp, aprovizionarea magaziei alimentare etc.
I
Astfel, în 1928, cînd a fost ridicată starea de asediu (ce fusese decretată.
încă în 1920 după înnăbuşirea grevei generale), s-au ţinut cîteva adunări
în care s-a încercat organizarea minerilor în sindicatele conduse de P.S.D.
In această perioadă au fost create sindicatele din Teliuc şi Comăneşti şi
au fost reînfiinţate sindicatele din Uioara, Criştior şi Aghireş-Ticu 17 •
Cu toate că aceste sindicate, avînd la conducere unele elemente reformiste. retrograde. nu reprezentau încă bastioane revoluţionare înaintate,
ele constituiau totuşi o formă organizatorică demnă de luat în seamă, carenu peste mult timp şi-a făcut simţită prezenţa, mai ales după ce un micnucleu de simpatizanţi comunişti a început să activeze în sinul sindicatului.
Astfel, încă în primele zile ale anului 1929, muncitorii mineri din Aghireş (Şorecani) în frunte cu simpatizanţii comunişti, ca urmare a încercării
Direcţiunii de a reduce în mod abuziv salariile muncitorilor, au lăsat în
12
13

Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 905, fila 0096.

Idem, fila 0087.
ir. Buletinul muncii şi asigurărilor sociale, an. XII, nr. 1-2, p. 325-326.
15
Buletinul muncii şi asigurărilor sociale, Index an. XIII, nr. 1-12, 1933, p. 1616 Minerul, an. XI, nr. 3, 15 martie 1929.
17 Raport la Congresul V II al Uniunii Muncitorilor din Industria Minieră din:.
România, Bucureşti, 1932, p. 73-74.
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mod solidar lucrul, revendicîndu-şi drepturile 18 şi cerînd majorarea salariilor. La tratativele directe ce au avut loc la 25-26 ianuarie între delegaţii muncitorilor şi reprezentanţii Direcţiunii, nu s-a ajuns la nici o înţe
legere19. Comisia de arbitraj întrunită la 16 februarie nu a adus nimic
nou şi astfel conflictul a ajuns spre rezolvare în faţa Tribunalului din
Cluj.
ln faţa hotărîrii intransigente a muncitorilor de a-şi apăra pînă la capăt
drepturile, în ziua de 20 februarie Tribunalul din Cluj a fost nevoit să
decidă în favoarea minerilor, acordîndu-le la salariile existente o majorare
de 300/o. A mai fost majorată plata cheltuielilor efectuate pentru lucrările
de întreţinere a minelor; s-au cîştigat 700/o pentru lucrările efectuate la
sărbători; s-a acordat chirie acelor muncitori cărora Societatea nu le putea
asigura locuinţe, precum şi cărbuni pentru încălzirea locuinţelor muncitorilor20.
A fost un prim succes al luptei minerilor din Aghireş (Şorecani) ce i-a
mobilizat pentru acţiunile viitoare. într-o mare adunare ţinută la 24 februarie 1929, minerii au aflat de victoria lor şi chiar atunci a fost aleasă
o delegaţie de cinci mineri care avea sarcina să ceară Direcţiunii reprimirea celor 30 de ortaci concediaţi nu de mult 21 . In aceeaşi adunare, minerii au cerut acordarea amnistiei generale politice şi militare:! 2.
*
Odată cu criza începuse şi lupta. La prima încercare a Direcţiunii de a
reduce salariile minerilor, aceştia au ripostat hotărît şi fără întîrziere.
Minerii şi-au dat seama că nu există altă cale decît lupta dîrză şi perseverentă, în ciuda tuturor greutăţilor.
Chiar în condiţiile vitrege ale ilegalităţii, acţiunile Partidului Comunist
s-au făcut simţite pe întreg cuprinsul ţării. El a acordat o importanţă tot
mai mare organizării temeinice a luptei economice în orice loc de muncă,
pe baza studierii situaţiei concrete a raportului de forţe, a stării de spirit
a muncitorilor şi a formulării celor mai importante revendicări. Luptele
muncitorilor - conform hotărîrilor Congresului al !V-lea al Partidului
Comunist Român - puteau căpăta un conţinut revoluţionar numai în
condiţiile existenţei şi mai ales ale activităţii unui sîmbure revoluţionar
la fiecare loc de muncă.
Pe baza acestor indicaţii Comitetul Regional Cluj al Partidului Comunist Român a organizat, a coordonat şi a condus activitatea celulelor de
partid din întreprinderile industriale ale regiunii. Sarcina organizării şi
coordonării luptei minerilor din bazinul minier Aghireş (Şorecani) revenea
Comitetului local Cluj, car.e prin delegaţii trimişi în repetate rînduri a dat
18
19
20
21
22

Minerul, an. XI, nr. 2, 29 februarie 1929.
Idem.

Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 1112, fila 00137.
Minerul, an. XI, nr. 3, 18 martie 1929.
Idem.
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îndrumări

practice muncitorilor de aici 23 . De un real folos în acest sens
a fost venirea la Ticu la finele anului 1929 a unui grup de mineri din
Valea Jiului. cu o bogată experienţă de organizare şi de luptă, care au
fost nevoiţi să se refugieze din pricina represiunilor autorităţilor după
luptele din august 1929 de la Lupeni şi care au adus un suflu nou în activitatea revoluţionară a minerilor de la Aghireş (Şorecani). întărind rîndurile acestora şi mobilizîndu-i la acţiuni revendicative tot mai hotărîte şi
mai eficiente.
Elementele revoluţionare simpatizante cu mişcarea comunistă s-au grupat în jurul celulei de partid din Ticu-colonie condusă de Fuchs Ştefan
(unul din minerii veniţi din Valea Jiului) 2". Activitatea comuniştilor din
bazinul Aghireş (Şorecani) era îndrumată din partea Comitetului local
Cluj de către Mîndruţ Francisc. Comuniştii. printr-o activitate perseverentă. au reuşit să atragă de partea lor nu numai mineri, ci şi ţărani din
satele vecine'..!5 .
Concomitent. Partidul Comunist Român a organizat prin intermediul
Comitetului local din Cluj al Uniunii Tineretului Comunist un mare număr
de tineri muncitori. combativi, cu largi legături în sinul maselor muncitoare. Ca delegat din partea Comitetului local Cluj al Uniunii Tineretului
Comunist a activat Vasile Pogăceanu. care a organizat în bazinul minier
Aghireş (Şorecani) şi în special în colonia Ticu un puternic nucleu de
tineri în frunte cu Gyorgyfalvi Francisc, Brie Nicolae I, Gyorgyfalvi Adalbert. Tămăşuc Nicolae etc. 2G.
Celulele locale din Aghireş (Şorecani), Ticu. ţineau în permanenţă legă
tura cu comuniştii din Cluj. de unde erau aprovizionaţi cu manifeste,
broşuri şi materiale de partid. Ei participau la şedinţe ilegale, întorcîndu-se cu bogate şi utile învăţăminte pentru bunul mers al muncii ilegale
în rîndurile minerilor. Celulele locale au mobilizat şi forţele satelor din
împrejurimi (Tămaşa, Curturiş, Dineu). Astfel în scurt timp întregul bazin
Aghireş (Şorecani) a fost cuprins de un spirit revoluţionar de luptă 27 .
Referindu-se la activitatea comuniştilor, un raport, document al vremii,
arată că numărul aderenţilor la Partidul Comunist „a crescut considerabil
în ultimul timp"28_
Partidul Comunist nu numai că şi-a întărit rîndurile, dar a exercitat o
influenţă covîrşitoare prin linia politică intransigentă pusă în slujba binelui maselor muncitoare. asupra majorităţii covîrşitoare a minerilor şi a
sătenilor din jur. Mobilizînd toate forţele: mineri, ţărani, femei, indiferent
de naţionalitate, încă din primele luni ale anului 1930 la Aghireş (Şore23

Arhiva Exploatării Miniere „Şorecani", Fond nenumerotat (în continuare A.E.M.
F.n.), dos. V, fila 17.

,,Şorecani"
2

"

2:;
21

;
27

28

Idem.
Idem.

A.E.M. ,,Şorecani" F.n. dos. II, fila 1, 3, 6.
Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 905, fila 0047.
Idem.
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cani) era formată o unitate muncitorească, de front comun, ce şi-a arătat
nu peste mult timp roadele.
Prima înfruntare dintre conducerea Societăţii şi mulţimea minerilor a
fost pricinuită de hotărîrea Direcţiunii de a concedia la 15 mai 1930 pe
toţi angajaţii Societăţii. Minerii şi familiile lor au ripostat vehement, cerînd anularea hotărîrii de concediere. După cum recunosc şi actele oficiale,
spiritele erau atît de agitate, încît comandantul Legiunii de Jandarmi a
primit ordin să se deplaseze personal la faţa locului „spre a examina din
timp starea de spirit a muncitorilor şi a raporta numărul de jandarmi necesar a fi concentraţi pentru menţinerea ordinei şi oprirea oricăror manifestaţiuni dăunătoare ... autorităţilor" 29 •
în urma tratativelor duse între delegaţii muncitorilor şi Direcţiune şi
în urma intervenţiei Inspectoratului Muncii din Cluj, Societatea a continuat lucrul cu toţii muncitorii. Dar aceste înţelegeri rămîneau provizorii
şi incerte. Situaţia generală continua să se înrăutăţească zi de zi, iar la
Aghireş (Şorecani) mizeria devenea tot mai accentuată, deoarece acţio
narii capitalişti urmăreau un singur ţel: mărirea producţiei concomitent
cu reducerea salariilor, pentru a putea ieşi din criză cu profiturile intacte,
pe spinarea muncitorilor.
Acest lucru au început să-l simtă tot mai mulţi mineri. Comuniştii au
căutat să explice oamenilor dedesubturile manevrelor capitaliştilor, dînd
în acelaşi timp soluţii practice pentru cîştigarea drepturilor. Nucleul de
partid de la Aghireş (Şorecani) a început să organizeze tot mai des şedinţe
ilegale în pădurile din Băgara, Curturiş, Leghia. La aceste adunări, la
care participau elemente înaintate. revoluţionare, simpatizante ale partidului. erau de faţă întotdeauna unul sau mai mulţi delegaţi ai Comitetului local Cluj al P.C.R., care discutau împreună cu minerii despre grevă
ca formă de Juptă, despre necesitatea organizării muncitorilor mineri în
vederea luptelor viitoare. 30
De cele mai multe ori participanţii la aceste adunări primeau din partea
delegaţilor materiale propagandistice, manifeste, ziare, fluturaşi. Ei le împărţeau minerilor care le citeau în condiţiuni vitrege, uneori chiar în
adîncul minei. Referitor la aceasta un miner scria: ,,dacă primim uneori
ceva material comunist îl citim în timpul lucrului. în asemenea cazuri întreaga bandă de supraveghetori şi de jandarmi adună furioşi orice material găsesc din întîmplare·· 31 .
Tineretul din Aghireş (Şorecani) şi-a adus aportul substanţial în munca
de propagandă politică, lipind şi împrăştiind manifeste, transportîndu-le
dintr-un loc la altul. Cite un grup de tineri reuşea de multe ori să introducă manifeste şi ziare comuniste chiar în cele mai îndepărtate galerii
prin folosirea vagonetelor transportoare de cărbune3 2 .
29 Raportul Inspectoratului IV Jandarmi Cluj, către Inspectoratul General al Jandarmeriei Rurale, în Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 905, fila 0087.
30
A.E.M. ,,Şorecani" F.n., dos. 5, fila 14.
:it Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 1112, fila 0035'3.
32
A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 22.
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în toamna anului 1931, a fost arestat

tînărul Szilcs Imre, în timp ce
manifeste şi fluturaşi ai P.C.R. şi ai U.T.C. care chemau la luptă.
Printre altele, în acea perioadă a fost răspîndit şi manifestul intitulat
,,Către întreaga muncitorime de la oraşe şi sate. Către femeile muncitoare. Către soldaţi şi marinari••, semnat de C.C. al P.C.R. 33 •
Alături de organele de presă centrale şi materialele ilegale ale P.C.R.
Scînteia, Văros Erdely (Ardealul Roşu) etc., în scopul mai bunei orientări
a tineretului luptător din bazinul Aghireş (Şorecani), ca urmare a activităţii fecunde a celulei U.T.C. sub conducerea Comitetului local Cluj al
P.C.R.. în luna noiembrie 1931 apare primul număr al ziarului ilegal
Tinărul luptător din Aghireş ( Egeresi ifju harcos), organ revoluţionar al
tinerilor muncitori din Aghireş.*****
Ziarul apărut în condiţiile grele ale ilegalităţii prelucra materiale autentice, fapte întîmplate în minele de la Aghireş (Şorecani), dînd în acelaşi
timp îndrumări preţioase tineretului luptător prin analiza marxist-leninistă a problemelor economico-sociale locale. Împreună cu celelalte materiale propagandistice redactate de P.C.R., ziarul a fost un preţios ajutor
mobilizator la luptă al tinerilor muncitori revoluţionari.
Începînd cu ultimele luni ale anului 1931 şi primele luni ale anului urmă
tor, situaţia economică a minerilor s-a înrăutăţit proporţional cu adîncirea crizei economice care s-a resimţit din plin la Aghireş (Şorecani) prin
neplata salariilor. lipsa alimentelor, a posibilităţilor de angajare, constrîngerea minerilor faţă de întreprindere cauzată de datoriile contractate etc.
Din această perioadă datează începutul luptelor tot mai accentuate ale
minerilor din Aghireş (Şorecani) împotriva acţiunilor întreprinse de burghezie pentru scăderea nivelului de trai. Ori, aşa după cum sublinia şi
Congresul V al P.C.R., în condiţiile crizei economice, kpta împotriva Ecă
derii nivelului de trai al maselor capătă o profundă semnificaţie politică
şi călăuzeşte masele spre lupta pentru o ieşire revoluţionară din criză.
Primele luni ale anului 1932 aduc cu sine şi primele ciocniri între Direcţiune şi mineri. Din luna ianuarie 1932, în plină iarnă deci, Direcţiunea
a început să nu mai distribuie cu regularitate salariile mizere ale minerilor::,._ ln unna protestelor minerilor. Direcţiunea a început să achite o parte
din salarii, cîteva restanţe rămînînd totuşi. Cu ajutorul unor elemente
reformiste din sinul conducerii sindicatelor locale (Şuştac Ştefan, Tămaş
Ioan, Fabian, Săsăran, Nicoară), Direcţiunea a căutat să-i abată pe muncitori de la lupta revoluţionară. La îndemnul Direcţiunii, aceste elemente
reformiste căutau să imprime minerilor calea luptei petiţionale, a depută
ţiilor, a discuţiilor tergiversate şi a înţelegerilor „omeneşti".
La începutul verii anului 1932, Direcţiunea continuă să rămînă datoare
minerilor cu cîteva salarii lunare. Minerii şi-au dat seama că trebuie întreafişa

Vezi Arhiva Tribunalului Orăşenesc Cluj Secţia I-a, dos. 3811/1931.
număr apărut se află în posesia tov. Jordaky Ludovic, cercetător principal la Institutul de Istorie al Academiei Republicii Socialiste
România, Filiala Cluj.
·
34 Kolozsvciri Friss Ujscig (Ultimele veşti din Cluj), an. IV, nr. 129, p. 5.
33

***"'* Un exemplar din unicul

https://biblioteca-digitala.ro

ACŢIUNILE

MINERILOR DE LA ŞORECANI INTRE 1929-1932

573

acţiuni concrete, hotărîte pentru a putea smulge din mîinile Direcdrepturile lor.
În dimineaţa zilei de 6 iunie 1932, cei 800 de muncitori miReri grupaţi
în jurul nucleului de comunişti au declarat o grevă de scurtă durată urmată
de tratative între delegaţii aleşi de mineri şi Direcţiune 35 •
După începerea tratativelor, în aceeaşi zi, minerii au reluat lucrul pînă
la pronunţarea hotărîrilor luate în cadrul tratativelor. In urma tergiversă
rilor, în săptămîna următoare minerii au făcut pregătiri vizibile în vederea declarării unei noi greve. Directorul Societăţii s-a deplasat personal
la Ticu pentru a linişti spiritele, dar văzînd atmosfera încărcată ce domnea
printre mineri a promis că se va duce personal la Bucureşti pentru a face
rost de suma necesară achitării salariilor:16 • Minerii au cerut rezolvarea
situaţiei în termen de 2 săptămîni. La 28 iunie salariile nefiind încă plă
tite, minerii au depus uneltele, au ieşit din mină declarînd grevă pentru
a doua oară în aceeaşi lună 3 î.
Această grevă de două zile reprezintă un pas înainte faţă de prima. Cu
ocazia ei, minerii au înaintat Direcţiunii un program concret de revendicări economico-sociale, în care se arată că:

prinse
ţiunii

1. la magazia cu alimente a societăţii nu există produse alimentare, ori dacă sînt,
-din cauza datoriilor contractate minerii nu sînt serviţi, în timp ce Direcţiunea nu
.achită salariile minerilor;
2. asistenţa medicală a muncitorilor e neglijată;
3. minerii nu primesc concediu plătit (de altfel asigurat de lege);
4. minerii bolnavi nu pot beneficia de sanatoriu.
Minerii cer rezolvarea acestei situaţii odată cu plata salariilor:3.9.

In timpul tratativelor,

Direcţiunea

a promis că cel mai tîrziu pînă la

3 iulie va achita salariile restante muncitorilor mineri, care în urma insistenţelor

au reluat lucrul.
Celula de partid · din Ticu-Aghireş, analizînd cu ajutorul Comitetului
local al P .C.R. din Cluj situaţia creată, a hotărît să demaşte politica în~elătoare a Direcţiunii şi a uneltelor lor elementele reformiste din conducerea sindicatului local - şi să arate minerilor că trebuie întreprinse
acţiuni mai hotărîte dacă vor să obţină rezultatele dorite. In prima jumă
tate a lunii iunie un miner din Aghireş (Şorecani) scria următoarele: .. acum
vedem deja că deputaţia nu ajunge la nici un rezultat; pentru că atîta vreme
cît numai ne rugăm şi cerem, de la domni obţinem doar promisiuni. Dar
dacă pretindem şi luptăm atunci vom putea smulge de la domni împlinirea
pretenţiilor noastre" 39 • Acest spirit domnea în rîndurile majorităţii minerilor de la Aghireş (Şorecani) în vara anului 1932. Direcţiunea a recurs din
nou la „ajutoarele" sale trimiţînd de la centrul din Cluj delegaţi reformişti
35
36
37
38

Idem.
Idem, nr. 134, din 15 iunie 1932, p. 4.
Munkas Ujs6.g (Ziarul muncitoresc), an. XXII, nr. 145.
Idem.
39
V oros Erdely, iulie-august 1932, în Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5,
dos. 1112, fila 00353.

https://biblioteca-digitala.ro

GH. B001:A

574
funcţii de răspundere
Delegaţii au fost primiţi

pentru a calma spiritele la Aghireş (Şorecani).
cu ostilitate de către mineri. lată ce se scrie în
aceeaşi scrisoare: ,,acum fiindcă de două ori am făcut grevă şi mai sînt şi
alegeri au venit la noi într-o duminecă, dar n-o să mai dea în curînd pe
aici. Noi nu le vom permite să ne trădeze. Noi vrem să luptăm şi ne vom
îndeplini pretenţiile ... Nu ne alăturăm trădătorilor: noi vrem să luptăm
sub conducerea Partidului Comunist fiindcă numai Partidul Comunist cunoaşte singurul drum care duce la libertate·· 40 •
încercarea Direcţiunii şi a reformiştilor eşuase. Majoritatea muncitorimii
miniere se dovedise hotărîtă să lupte cu consecvenţă şi convingere revoluţionară. Direcţiunea. apelînd la ajutorul organelor represive ale statului. a trecut la acţiunea ce avea să lovească destul de puternic unitatea de
luptă a muncitorimii din Aghireş (Şorecani): arestarea tuturor celor bănuiţi
de a fi comunişti sau simpatizanţi. precum şi a celor care în cursul grevelor şi a frămîntărilor dăduseră dovadă de spirit revoluţionar organizator.
La 16 iulie 1932 ziarul „Kolozsvari friss ujsag·· anunţă că la Ticu au fost
arestaţi 18 comunişti în majoritate tineri." 1 Printre cei arestaţi se aflau
Fuchs Ştefan. Tămăşuc Nicolae. Miheleş Alexandru, Pohl Ştefan, Ember
Aladar, Kicsi Ştefan, Nyilas etc.":!
în acest timp la Aghireş (Şorecani) lupta continua. La numai cîteva zile,
în 26 iulie a izbucnit o nouă grevă de 3 zile din cauza neachitării la termenul promis (23 iulie) a salariilor, precum şi din cauza proastei aprovizionări cu făină a coloniei":1•
Minerii au trimis la Cluj o delegaţie formată din Brie Nicolae, Lăcătuş
Gavrilă, Săsăran Alexandru, Fabian Ştefan, Lazăr Iuliu. Inspectoratul
Muncii şi directorul Szant6 Nicolae au propus delegaţiei să plece la Bucureşti pentru a-şi cere drepturile la minister. în momentul acesta în sînul
delegaţiei s-au ivit două păreri: Fabian şi Săsăran au hotărît să plece la
Bucureşti, în timp ce Brie şi Lăcătuş au refuzat tergiversarea fără rost,
cerînd hotărît directorului Szant6 achitarea imediată a salariilor. Ei s-au
întors la Ticu colonie, unde, în faţa minerilor ce-i aşteptau au expus planul
de tergiversare al Direcţiunii şi al elementelor reformiste. Minerii au hotă
rit să nu plece nici o delegaţie la Bucureşti, cerînd plata neîntîrziată a
salariilor.""
La începutul lunii noiembrie minerii de la Aghireş (Şorecani) prin delegaţii lor luptau încă pentru plata salariilor din iunie şi iulie. Foamea,
frigul au adus familiile minerilor din colonia Ticu şi împrejurimi într-ostare jalnică. Din cauza lipsei de îmbrăcăminte, mare parte din copiii
minerilor nu mai putea frecventa şcoala, iar cei care totuşi reuşeau să
cu

40

Idem.

"1

Kolozsvciri Friss Ujscig, an. IV, nr. 161, p. 2.
A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 22.
Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 1112, fila 00314.
A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 6.

"2
3
~

"

4
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meargă

la şcoală o făceau „zdrenţăroşi, mulţi desculţi cu feţele vinete şi
trupurile tremurînde ... purtînd fiecare pecetea mizeriei".''i 5
La 26 noiembrie, Direcţiunea Societăţii a denunţat vechiul contract de
muncă pe anul 1932 care expirase. Muncitorii şi-au înaintat pretenţiile
sub forma unui memorandum în vederea încheierii contractului pe
anul 1933.
Memorandumul înaintat de muncitori la 25 noiembrie cerea majorarea
salariilor cu 25-350/o, dat fiind faptul că întreprinderea a redus salariile
în ultimii trei ani cu 400/o. Preţurile produselor alimentare s-au scumpit,
în timp ce salarul a scăzut. Majoritatea muncitorilor nu cîştigau nici minimul necesar pentru a le asigura traiul de pe o zi pe alta.''tu
Sfîrşitul lunii noiembrie şi primele zile din luna decembrie sînt deosebit de frămîntate. Muncitorii organizează adunări în vederea susţinerii
punctelor cerute în memorandum.'• 7 Ei manifestă o deosebită dorinţă de
luptă şi o mare coeziune. Li se alătură în luptă pensionarii şi bolnavii cărora
le-a fost sistată plata ajutoarelor de boală şi a pensiilor din partea Casei
Cercuale, deoarece societatea nu a achitat cotizaţiile cuvenite."8 Fără bani,
fără alimente, fără îmbrăcăminte în faţa iernii ce bătea la uşă, muncitorii
mineri trec la acţiune hotărîtă. Se întăresc legăturile între diferitele localităţi miniere. Muncitorimea se adună în jurul unui nucleu de muncitori
revoluţionari încercaţi. Se întreprind la început cîteva intervenţii din partea delegaţilor sindicali la Direcţiune, dar în afară de promisiuni nu se
obţine nimic altceva. 49 Este mai limpede ca oricînd că nu prin delegaţii şi
memorii, ci prin luptă hotărîtă şi perseverenţă îşi vor putea cîştiga drepturile.
în dimineaţa zilei de miercuri, 7 decembrie, muncitorii mineri din Ticu,
împreună cu cei de la exploatarea Curturiş, în frunte cu elementele revoluţionare, strînşi în sala de apel înainte de a intra în şut, au declarat
grevă 50 • Joi după masă, a sosit la Aghireş (Şorecani) inspectorul şef de la
Inspectoratul Muncii, pentru a aplana conflictul. Muncitorii, prin intermediul unei delegaţii formate din 10 persoane, şi-au prezentat revendicările
formulate în felul următor:
- întreprinderea să fie obligată să plătească muncitorilor pînă la 14 decembrie sau cel tîrziu pînă în 17 decembrie salariile pe lunile august,
septembrie şi octombrie******, cel din noiembrie urmînd să fie plătit în
ajunul zilei de 25 decembrie;
- întreprinderea să procure pentru muncitori articole alimentare şi de
îmbrăcăminte.

Friss Hirek (Ultimele ştiri), an. II, nr. 275, din 30 noiembrie 1932, p. 3.
Munkâs Ujscig, an. XXII, nr'. 182, 4 decembrie 1932.
" 7 Idem.
8
"
Minerul, Bucureşti, an. XIV, nr. 9-12, decembrie 1932.
" 9 Idem.
50 Munkcis U jsâg, an. XXII, 11 decembrie 1932.

"5
"6

•••••• întreprinderea datora muncitorilor salariile în valoare de 702.239 lei pe luna
august, 739.807 lei pe septembrie şi 962.461 lei pe octombrie.
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Delegatul întreprinderii a declarat că nu poate plăti pma m 17 decembrie decît salariul pe o lună şi nu mai mult. Inspectorul delegat a încercat
să determine pe mineri să reia lucrul şi în aceste condiţiuni, dar ca ripostă
la această propunere de compromis, dînd dovadă de un puternic simţ de
solidaritate muncitorească, la 9 decembrie au intrat în grevă alături de
tovarăşii lor şi minerii din Băgara care continuaseră lucrul în primele două
zile. La aceea dată numărul greviştilor a atins cifra de 750 51 .
Refuzul hotărît al minerilor din Ticu şi Curturiş şi gestul de solidaritate al celor din Băgara a avut ecou şi în presă. Ziarul „Minerul·' nr. 9-12
din decembrie 1932 scria: ,.muncitorii sînt solidari şi hotărîţi să continue
lupta pînă la satisfacerea cererilor lor juste'".
Hotărîrea minerilor de a nu relua lucrul pînă la satisfacerea revendicărilor lor determină conducerea întreprinderii să trimită încă la 10 decembrie pe directorul general la Bucureşti pentru a interveni în vederea achitării salariilor minerilor 5:!.
Aşteptînd răspunsul. întreaga muncitorime grevistă s-a adunat solidară
în colonia minieră Ticu. Aici erau şi minerii locuitori în colonie şi minerii
sezonieri. semiproletari din împrejurimi care s-au solidarizat cu fraţii lor
de suferinţă. In primele 4-5 zile, minerii din colonie au scos toate rezervele de alimente ce le mai aveau. împărţind frăţeşte toată mîncarea cu
întregul efectiv de grevişti. Dar rezervele fiind minime, s-au epuizat repede
~i atunci a venit rîndul ţăranilor mineri din jurul coloniei Ticu să contribuie nemijlocit la susţinerea grevei. Din Dîncu, din Tămaşa, din Aghireş ţăranii mineri aduceau din puţinul care-l aveau mîncarea necesară
greviştilor~•:1 • Mai mult chiar, în momentul cînd Direcţiunea Minelor a ameninţat că dacă nu vor înceta greva. va închide depozitul de alimente 54
de la care se aprovizionau muncitorii, s-a format un comitet de aprovizionare format din Mnereac Ştefan. Mnereac Ioan, Sipko Iosif şi alţii care,
cu sprijinul unor mineri din diferite comune, au reuşit să procure alimente55, dînd un minunat exemplu de solidaritate muncitorească.
La cîteva zile după începerea grevei, Direcţiunea a încercat să introducă la lucru în mină ţărani aduşi de prin împrejurimi, cu scopul de a
sparge greva. Muncitorii au format însă imediat pichete de grevă care
nu îngăduiau nimănui să intre în mină 56 .
In momentul cînd Direcţiunea a încercat să introducă cu forţa pe spăr
gătorii de grevă, pichetul de grevă a intervenit energic în frunte cu comunistul Fuchs Ştefan, care a declarat răspicat: ,,Dacă intră cineva în mină
fără voia muncitorilor, îi crăp capul cu securea" 57 . Existenţa şi interven51

Friss Hirek, an. II, nr. 288, 16 decembrie 1932, p. 6.
Munkcis Ujscig, an. XXII, 11 decembrie 1932.
5.l A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 24.
54 Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond 5, dos. 1112, fila 00356.
s.; A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 14.
56
A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 11, 24.
r,; Idem, fila 11.
52
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ţia pichetelor de grevă a
încercările Direcţiunii de

contribuit la susţinerea grevei, zădărnicind toate
a suprima acţiunea grevistă a muncitorilor.
Vestea grevei minerilor de la Aghireş (Şorecani) s-a răspîndit pretutindeni. La o săptămînă de la izbucnirea ei, ziarul ilegal Scînteia publică
un articol intitulat: ,,Lupta minerilor" în care descrie situaţia şi cauzele
ce au dus la izbucnirea grevei. Ziarul conchide: ,,Lupta minerilor din
Cluj******* trebuie să fie un început al întăririi luptelor minerilor ... Muncitorii mineri trebuie să pornească cu hotărîre la luptă. contra micşorării
salariilor! pentru mărirea lor! pentru achitarea imediată a salariilor, contra plăţii salariilor în natură 58 •
Intre timp, cu toate încercările Direcţiunii de a forţa pe muncitori să
reia munca. ,,lucrul stagnează şi nici nu se întrezăresc speranţe de lichidare a conflictului " 59 .
Autorităţile raportau la 19 decembrie 1932: ,,Legiunea de Jandarmi a
luat măsuri pentru ca ordinea să nu fie tulburată"liO. Intr-adevăr, la Ticu
au sosit trei camioane de jandarmi care au încercat să spargă greva, folosind forţa armelor, dar minerii au rămas consecvenţi pe poziţii şi nu au
reluat lucrul61 •
La 20 decembrie „în urma demersurilor făcute de organele Ministerului
Muncii pe lîngă cel de Comunicaţii, acesta din urmă a acordat suma de
2.000.000 lei pentru achitarea conturilor la minele Aghireş-Ticu şi Bă
gara'·G'.\ anunţă un raport oficial al vremii.
Suma aprobată de abia ajungea să acopere achitarea salariilor pe două
luni. Ori minerii nu primiseră bani de patru luni. In toate tratativele anterioare, delegaţia minerilor ceruse cu insistenţă achitarea a cel puţin 3 salarii restante.
Pentru a conduce tratativele între cele două părţi s-a deplasat la Ticu
inspectorul Chirilă, fiind de faţă şi directorul general al întreprinderii.
Tratativele reîncep la 21 decembrie. Direcţiunea a propus minerilor plata
salariului pe o singură lună dacă vor relua lucrul. Delegaţia minerilor,
care participa la tratative a refuzat categoric.
Minerii grevişti strînşi cu toţii în sala de apel aşteaptă rezultatul tratativelor. în jurul clădirii Direcţiunii, într-o masă ameninţătoare, cu pietre
şi bucăţi de lemne în mîini, nevestele şi copiii minerilor, zdrenţăroşi şi
flămînzi, stau în frigul lui decembrie ore în şir cerînd achitarea salariilor
şi împărţirea de alimente. Foamea, frigul, suferinţele declanşează gestul

"H

Scînteia, nr. 12, an. II, 15 decembrie 1932.

:;n Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond. 5, dos. 1112, fila 00356.

******* Clujul fiind centrul cel mai apropiat de Aghireş (Şorecani), este citat în
ziar pentru a înlesni delimitarea geografică a bazinului carbonifer.
r;o Idem.
ra A.E.M. ,.Şorecani", F.n., dos. 5, fila

23. Vezi şi J6 reggelt (Bună dimineaţa),
an. I, nr. 162, 21 decembrie 1932, p. 3 şi Friss Hirek, nr. 293, an. II, 22 decembrie
1932, p. 5.
r; 2 Arhiva Comitetului Central al P.C.R., fond. 5, dos. 112, fila 00357.
37 - Acta Musei Napocensis
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violenţei: ca la o comandă
bardată cu pietre, geamurile

întreaga clădire a
au fost sparteli.J_

administraţiei

a fost bom-

- ,,Vrem pîine!··
- ,,Vrem banii noştri!·· strigau femeile şi greviştii.
Conducerea şi-a dat seama că prin tratative nu se putea ajunge la nici
o înţelegere, greva nu va putea fi înfrîntă.
Folosind arma instigării, a învrăjbirii, Direcţiunea a reuşit să dezbine
unitatea comitetului de grevă, plătind cu bani pe doi din conducătorii
reformişti ai sindicatului local aflaţi în fruntea grevei, care au trădat, fugind din localitate. Dezorientaţi şi neputincioşi în acelaşi timp, cu un comitet de grevă dezbinat, minerii grevişti, după cucerirea unor revendicări
parţiale. au reluat lucrul'i',. Era în 22 decembrie 1932.
După mai bine de 2 săptămîni de grevă continuă, de luptă neînfricată
din partea masei de mineri, care a dat dovadă de fermitate şi spirit revoluţionar, datorită trădării şi dezbinării, greva a reuşit doar parţial.
În aceeaşi zi, minerilor. conform înţelegerii, li s-a achitat salariul pe O·
lună, restul de salarii urmînd să le fie achitate în luna ianuarieli 3•
în acelaşi timp magazia a fost pentru moment aprovizionată cu alimente~
Cu toate lipsurile avute şi greutăţile ivite, cu reuşita ei chiar şi parţială. greva din 7-22 decembrie 1932 a minerilor de la Aghireş (Şorecani)
a marcat un nou pas înainte pe calea maturizării revoluţionare a minerilor. Ea se înscrie în rîndul acţiunilor din cadrul contraofensivei muncitoreşti. care începînd din toamna anului 1932 ia un tot mai mare avînt.
Printre altele, referitor la această grevă Scînteia scrie următoarele: ,,Criza
continuă să se adîncească, haosul se întăreşte pe zi ce trece, iar măsurilor
de jaf a burgheziei şi moşierimii, masele le răspund cu eroicele lupte care
prin puterea lor dovedesc revolte, care mocnesc.
Luptele ceferiştilor ... a textiliştilor ... a muncitorilor din porturi ... a
minerilor din Cluj (s.n.) ... acţiunile pilduitoare ale şomerilor ... a zeci
de mii de nenumărate revolte ţărăneşti ... toate acestea sînt mărturia de
luptă a clasei muncitoare.
Să întărim contraofensiva muncitorească, care ne arată că numai prin
lupta revoluţionară putem cuceri revendicările noastre" 66 .
Analizînd situaţia şi învăţămintele luptelor din toamna anului 1932, se
observă că „valul grevelor creşte în întreaga ţară ... In industria alimentară din Bucureşti, în industria carboniferă la Aghireş" (s.n.) etc. etc., eledovedesc creşterea radicalizării maselor, a valului de greve şi apariţia formelor superioare ale luptelor economiceli 7•
Greva de la Aghireş (Şorecani), în limitele ei cauzate de condiţii locale,
prezintă la o analiză detailată învăţăminte preţioase. Faptul că greva nu
ll3
G4

65
66

A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 14.
A.E.M. ,,Şorecani", F.n., dos. 5, fila 23.
Friss Hirek, an. II, nr. 294, 23 decembrie 1932.
Scinteia, an. III, nr. 1, 1 ianuarie 1933.

67 Buletinul Informativ al Consiliului pe ţară al Sindicatelor Unitare (Buletin, Az
egyseges orszcigos szakszervezeti tancics ertesitoje"), an. I, nr. 1, 1 ianuarie 1933.
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a reuşit decît parţial nu se datoreşte muncitorilor mineri care s-au radicalizat şi au intrat în luptă cu hotărîre. Cauzele trebuie căutate în diversele
neajunsuri care au împiedicat reuşita acţiunii muncitorilor:
- ca pretutindeni, Direcţiunea Societăţii a dus o politică de dezbinare
şi de învrăjbire printre mineri. Muncitorii au fost loviţi în grupuri, nu
în masă. unii au fost privilegiaţi în detrimentul altora. S-au ivit astfel
cozi de topor, care la Aghireş (Şorecani) au încercat să spargă greva.
- un alt factor a fost teroarea instaurată în colonie prin aducerea celor
trei camioane de jandarmi. Arestările anterioare ale tuturor celor bănuiţi
a fi comunişti sau simpatizanţi, precum şi concedierea unora din muncitorii mai conştienţi, a slăbit implicit tabăra conducătoare a muncitorimii
miniere. permiţînd apoi cadrelor reformiste din fruntea sindicatului local
să trădeze în chip ruşinos greva. Acest lucru a contribuit fără îndoială la
reuşita numai parţială a grevei muncitorilor.
Cu toate acestea, greva a prezentat şi o serie de aspecte pozitive. Caracterul economic al grevei a atins o formă superioară. Minerii au declarat
grevă nesocotind legile burgheziei create pentru a oprima luptele revendicative şi care interziceau ou desăvîrşire grevele. Ei au folosit greva ca cea
mai eficientă armă de luptă economică, pentru satisfacerea cererilor lor.
In luptele greviste au luat parte mase largi de mineri, în majoritate
neorganizaţi, lucru ce dovedeşte că masele pot fi organizate şi conduse cel
mai bine prin intermediul frontului unic de jos.
Greva economică a minerilor de la Aghireş (Şorecani) a dezvoltat însă
pe parcurs şi orientarea politică a greviştilor. Insuşi faptul că minerii au
pornit lupta în condiţiile ofensivei statului capitalist împotriva nivelului
de trai al clasei muncitoare, pentru ieşirea din criză pe spinarea maselor,
prin reducerea şi - în cazul nostru - prin neplata timp de mai multe
luni a salariilor, imprimă grevei economice şi un caracter politic.
Apoi, formarea pichetelor de grevă care au împiedicat activitatea spăr
gătorilor de grevă, participarea la luptă a femeilor şi copiilor, acţiunile
de solidarizare şi ajutorare materială a grevei de către masele populare
din împrejurimi, formarea taberei greviştilor în colonia Ticu în vederea
asigurării întăririi forţei minerilor uniţi în luptă. închegarea unui front
unic de luptă, toate acestea constitue aspecte ale formei politice de luptă.
Cu reuşita ei chiar şi parţială, greva din 7-22 decembrie 1932, cu toate
lipsurile şi învăţămintele ei, marchează un nou pas pe calea maturizării
politice a minerilor de la Aghireş (Şorecani) care în anii crizei economice
au întreprins acţiuni repetate împotriva exploatării capitaliste, culminînd
cu grevele din octombrie - noiembrie 1933 încheiate cu victoria minerilor
grevişti conduşi de comunişti*******.
La cucerirea acestor victorii a contribuit desigur şi experienţa valoroasă
acumulată în luptele din anii anteriori.
GH. BODEA

******* Vezi Gh. Bodea:

Din lupta minerilor din Aghireş (Şorecani) împotriva
în AIIP, nr. 4/1965.

exploatării capitaliste în anul 1933,
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THE REVOLUTIONARY ACTIONS OF THE MINERS
FROM AGHIREŞ (ŞORECANI) BETWEEN 1929-1932
(Summary)
Our study presents the struggle of the miners from Aghireş (Şorecani) who in
the vears of economic crisis made important steps on their way to politica! maturity
and · under the leadership of the communists organized severa! actions against the
policy of the ruling classes who tried to overcome the crisis on the shoulders of
the working masses.
Beginning with the first years of the economic crisis, the capitalist exploitation
strengthened. At the same time, however, also the radicalization of the miner and
peasant masses from the Aghireş coal field grew stronger, who joining the large
front of the Rumanian working class, marked an evident leftward shifting, and
fighting to get rid of the influence of some reformist leaders who were at the head
of the local trade-unions, continually drew nearer the Rumanian Communist Party
who succeeded to take over the leadership of the revolutionary struggle of the
miners.
Beginning with 1929 the miners from Aghireş (Şorecani) had to face both the
stockholders and leaders of the „Transilvanian Coal-Mines" Joint-Stock Company
the representatives of capitalist exploitation and some of their own reformist trade
union leaders who tried to call them away from the revolutionary struggle.
In the first period, these trade-union leaders made use of their influence upon
some of the miners and betraying and disjoining them, succeeded to diminish the
victory of the miners' strike from December 9-22, 1932; but in 1933, the following
year (the year of great class struggle of the Rumanian working class, led by the
Cornmunist Party, culminating with the struggle of the railwayworkers and oilindustry workers from February 1933), during the strikes from October and November, the miners from Aghireş (Şorecani) under the leadership of the communists,
giving proof of firmness, gained the victory.
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Victoria insurecţiei armate din august 1944. organizată şi condusă de
Partidul Comunist Român în condiţiile creşterii avîntului de luptă al maselor populare şi ale succeselor militare obţinute de coaliţia antihitleristă
şi, în primul rînd, de glorioasa Armată Sovietică, a constituit o cotitură
istorică în viaţa poporului român. ,,înfăptuirea actului istoric de la 23 Auguc;t ... a deschis poporului calea luminoasă a făuririi orînduirii socialiste"' 1•
în urma insurecţiei armate victorioase a fost răsturnată dictatura militară-fascistă antonesciană, România a ieşit din războiul antisovietic şi, întorcînd armele împotriva Germaniei hitleriste. s-a alăturat Naţiunilor
Unite care luptau împotriva fascismului.
Răsturnarea regimului fascist din România nu a fost însoţită de trecerea
imediată a puterii politice în mîinile reprezentanţilor maselor populare,
dar a creat condiţii favorabile desfăşurării cu succes a luptei maselor populare. în frunte cu clasa muncitoare. conduse de P.C.R.. pentru instaurarea
unui regim democratic şi înlăturarea completă a burgheziei şi moşierimii
de la putere.
La 23 august 1944 la cîrma ţării a fost instaurat un guvern în care partidele politice din Blocul Naţional-Democratic - P.C.R.. P.S.D., P.N.L. şi
P.N.Ţ. erau reprezentate prin cîte un ministru secretar de stat fără
portofoliu. Majoritatea guvernului, în frunte cu generalul C. Sănătescu,
era alcătuită din militari şi tehnicieni. Acest guvern, cu toate limitele sale,
avea ca program: ieşirea României din războiul hitlerist, încheierea armistiţiului cu Naţiunile Unite, eliberarea ţării de sub jugul fascist, acordarea
de drepturi şi libertăţi publice, adică principalele obiective prevăzute în
platforma B.N.D., elaborată de Particfol Comunist Român 2.
Imediat după 23 august 1944 au fost eliberaţi deţinuţii comunişti şi ceilalţi luptători antifascişti, s-a hotărît revenirea la constituţia ţării din anul
1923, s-a acordat libertatea presei. a întrunirilor şi a organizării partidelor
politice nefasciste.
Raportul cu privire la proiectul de Constituţie a Republicii Socialiste România
prezentat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Român, în Scînteia din 21 august 1965.
2 AIIP, nr. 4, din 1964, p. 27.
1
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Prin victoria insurecţiei armate. regimul burghezo-moşieresc din România a fost puternic zguduit. poziţiile politice ale claselor exploatatoare au
fost mult slăbite. Reacţiunea internă nu mai avea posibilitatea de a traduce
în viaţă politica de înhămare a poporului român la carul uneia sau alteia
din grupările imperialismului mondial.
După 23 august 1944. masele populare. a căror energie revoluţionară a
fost canalizată de către P.C.R. spre cucerirea a noi şi importante poziţii
politice. au devenit forţa hotărîtoare în desfăşurarea evenimentelor.
Ieşirea Partidului Comunist Român. după 20 de ani. din ilegalitate,
începutul activităţii sale legale în condiţiile creşterii impetuoase a luptei
revoluţionare a maselor a făcut posibilă dezvoltarea acestei lupte. transformarea ei într-o largă mişcare revoluţionară. îndreptată spre desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice şi trecerea la revoluţia socialistă.
Prin descătuşarea avîntului revoluţionar al maselor, al căror rol a devenit hotărîtor pe arena politică a ţării. insurecţia armată din august 1944 a
,.marcat începutul revoluţiei populare•-:! în ţara noastră.
Analizînd în mod ştiinţific condiţiile istorice noi în care a început să
se dezvolte revoluţia populară. P .C.R.. partidul marxist-leninist al clasei
muncitoare din ţara noastră. şi-a dovedit capacitatea de a elabora linia politică cea mai corespunzătoare, de a stabili în mod just etapele procesului
revoluţionar. căile şi metodele cele mai potrivite desfăşurării revoluţiei.
Noile condiţii istorice din România. create în urma insurecţiei armate
din august 1944. au impus anumite schimbări în planul strategic şi în tactica P.C.R.
După victoria insurecţiei armate antifasciste. P.C.R. a mobilizat masele
populare pentru realizarea următoarelor obiective principale imediate:
„tJn guvern democratic care să reprezinte cele mai largi mase populare
şi cu sarcina de a lua toate măsurile pentru mobilizarea tuturor resurselor
materiale şi a forţelor populare în vederea efortului de război alături de
Uniunea Sovietică şi a eliberării ţării. pentru exproprierea moşierilor şi
împărţirea pămîntului lor ţăranilor fără pămînt şi cu pămînt puţin, democratizarea ţării. abolirea măsurilor fasciste şi rasiale. pedepsirea criminalilo1· de război••',_
Pentru atingerea acestor obiective. P.C.R. a stabilit ca direcţie a loviturii
principale „demascarea partidelor burghezo-moşiereşti. în special a partidului naţional-ţărănesc. precum şi a social-democraţilor de dreapta ... şi
izolarea lor de masele largi ale ţărănimii şi ale micii burghezii ... "".
în această etapă a revoluţiei populare. clasa muncitoare. sub conducerea
partidului comunist, dădea bătălia pentru aliaţi şi îndeosebi pentru cîşti
garea aliatului principal, ,,masele de bază ale ţărănimii" 6 .
Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei revoluşi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi
socialiste din România, în Scinteia din 8 mai 1966.
,. Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări. Edit. IV, p. 388.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
3
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Răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, apărătoare a intereselor claselor exploatatoare, situaţia internaţională a României, avîntul revoluţionar
ce cuprindea din ce în ce mai mult masele populare însetate de libertate
:!Şi drepturi, dezorientarea şi izolarea crescîndă a forţelor reacţionare au
creat posibilitatea desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice, sub hegemonia proletariatului şi condusă de P.C.R.
Pentru ca posibilitatea desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice să
devină realitate, P.C.R. trebuia să elaboreze o tactică justă, bazată pe
învăţătura marxist-leninistă, care să ţină seama pe deplin de cerinţele momentului istoric, de condiţiile concrete existente în ţară după eliberare.
,,E important să înţelegem - spune V. I. Lenin - că în vremuri revoluţionare situaţia obiectivă se schimbă tot atît de repede şi de brusc, pe cît
de repede curge în general viaţa. Şi noi trebuie să ştim să adoptăm tactica
noastră şi sarcinile noastre imediate la particularităţile fiecărei situaţii
date" 7 •
Numai în acest chip - ţinînd seama de cerinţele momentului istoric putea face faţă P.C.R. sarcinilor uriaşe care se ridicau în faţa poporului
român, numai astfel putea conduce masele la victoria decisivă asupra burgheziei şi moşierimii şi la lupta activă împotriva fascismului.
În determinarea tacticii partidului, o importanţă deosebită o are sesiza~
rea verigii principale a proceselor istorico-sociale. Succesele obţinute de
P.C.R. se datoresc, printre alte cauze esenţiale, şi faptului că partidul a
:ştiut întotdeauna să desprindă din noianul faptelor acea verigă a cărei
sesizare şi rezolvare a putut asigura soluţionarea cu succes a tuturor celorlalte probleme.
Sesizarea verigii principale constituie o înaltă artă politică, datorită faptului că trecerea de la o verigă la alta nu se produce atît de simplu, deoarece „ordinea în care se succed verigile, forma lor, înlănţuirea lor, deosebirile dintre ele în lanţul evenimentelor istorice nu sînt atît de simple şi
nici atît de rudimentare ca într-un lanţ obişnuit făcut de un fierar'· 8 • Gă
sirea verigii principale în cazul unui asemenea lanţ extrem de complex,
într-o asemenea corelaţie universală şi reciprocă a fenomenelor, constituie
o problemă de dialectică. în acelaşi timp însă, descoperirea şi sesizarea
verigii principale constituie şi o problemă a practicii partidului pe tărîm
politic 9 • În acest sens a fost folosită această expresie de către clasicii
marxism--leninismului. Clasicii marxism-leninismului, ocupîndu-se de
problema sesizării verigii principale, au conceput-o întotdeauna ca o problemă de tactică.
A sesiza veriga principală a tacticii partidului înseamnă a desprinde din
mulţimea sarcinilor care stau în faţa partidului pe aceea a cărei soluţionare
are o însemnătate centrală, adică sarcina care, odată dusă la bun sfîrşit,
7

V. I. Lenin, Opere, vol. 23, E.S.P.L.P., 1953, p. 328.
Idem, vol. 33, p. 95.
!J Vezi articolul lui N. Kall6s, Despre însemnătatea sesizării verigii principu.le
pentru activitatea practică a partidului, în Cercetări filozofice, nr. 4, din 1955.
8
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rezolvarea cu succes a celorlalte sarcini şi pregăteşte trecerea la
rezolvarea sarcinilor care urmează.
Justificind necesitatea unui ziar politic militant revoluţionar pentru întreaga Rusie. ca „verigă principală·· - ca problemă nodală a momentului
istoric în lanţul problemelor legate de crearea partidului marxist în Rusia,
V. I. Lenin scria: ..Întreaga viaţă politică este un lanţ nesfîrşit, format
dintr-un şir nesfîrşit de verigi. Toată arta omului politic constă tocmai în
e. găsi şi în a se prinde cu toată puterea de veriga care-i poate fi smulsă
din mîini cel mai greu, care este cea mai importantă în momentul respectiv şi care garantează cel mai mult posesorului verigii posesiunea întregului lanţ·· 10 •
Indicaţiile lui Lenin ne ajută să înţelegem rolul practicii în desprinderea
verigii principale. În decursul activităţii practice a partidului. una sau alta
dintre probleme ajunge pe primul plan. iar partidul trebuie să găsească
în cursul activităţii sale practice şi în cadrul acesteia. veriga principală.
Teza leninistă despre veriga principală în lanţul evenimentelor şi al problemelor istorice a servit întotdeauna drept unul dintre principiile cele
mai importante în activitatea P.C.R.. dobîndind o imensă însemnătate în
perioada desăvirşirii revoluţiei burghezo-democratice.
în perioada imediat următoare insurecţiei armate din august 1944, în
faţa P.C.R. stăteau o mulţime de sarcini. Astfel: organizarea maselor muncitoare. gruparea în jurul P.C.R. a tuturor forţelor politice antifasciste şi
democratice care reprezentau masele populare, mobilizarea lor la luptă
pentru consolidarea şi lărgirea cuceririlor obţinute prin victoria insurecţiei. sprijinirea războiului antihitlerist. democratizarea vieţii publice. a
aparatului de stat. lichidarea rămăşiţelor feudale şi instaurarea unui regim
democratic. Fiecare din aceste sarcini. luate chiar şi aparte, ar fi cerut o
muncă politică şi organizatorică de mari proporţii. în realitate însă. toate
sarcinile trebuiau duse la bun sfîrşit şi. totodată. împreună. P .C.R. a reuşit
să rezolve cu succes această problemă extrem de grea, pentru că a ştiut
să aleagă din înlănţuirea complexă a acestor sarcini veriga principală a
cărei sesizare şi soluţionare permitea rezolvarea cu succes a sarcinilor multiple şi complexe ale desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice.
Care a fost această verigă principală?
După părerea noastră, veriga principală a tacticii partidului în perioada
23 august 1944-6 martie 1945 a fost gruparea tuturor forţelor politice
antifasciste şi democratice în jurul clasei muncitoare în cadrul Frontulm
Naţional-Democratic şi mobilizarea lor la lupta revoluţionară. Rezolvarea
cu succes a acestei sarcini .,garanta cel mai mult" Partidului Comunist
Român stăpînirea întregului lanţ al procesului istoric-social din acea perioadă.

*
10

V. I. Lenin, Opere, voi. 5, p. 482-483.
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Faptul că revoluţia populară din ţara noastră s-a dezvoltat nemijlocit
din lupta antifascistă a întregului popor, începînd cu insurecţia armată
antifascistă, a făcut ca baza de masă a revoluţiei să aibă un caracter larg.
împletirea sarcinilor agrare, antifeudale ale primei etape a revoluţiei cu
lupta pentru alungarea hitleriştilor de pe teritoriul României şi zdrobirea
definitivă a Germaniei hitleriste, pentru lichidarea rămăşiţelor fasciste şi
democratizarea aparatului de stat a permis clasei muncitoare din ţara noastră, sub conducerea P.C.R., să unească în jurul său majoritatea covîrşi
toare a poporului şi să asigure desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice.
Dintre diferitele clase, grupări şi pături sociale interesate în desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice, clasa muncitoare era cea mai interesată
în victoria revoluţiei şi singura capabilă să ducă după sine masele exploatate. neproletare ale societăţii împotriva moşierilor, monarhiei şi guvernelor cu majoritate reacţionară. Ea era clasa cea mai interesată în înlătu
rarea radicală, pe cale revoluţionară, a orînduirii burghezo-moşiereşti. pentru a crea posibilitatea unei dezvoltări largi şi rapide a forţelor de producţie, premize necesare socialismului. Clasa muncitoare era forţa socială
cea mai revoluţionară, cea mai consecventă în lupta pentru desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice, ceea ce constituia o condiţie indispensabilă trecerii la revoluţia socialistă.
Alături de clasa muncitoare, ţărănimea muncitoare lupta în primul rînd
pentru înfăptuirea imediată a reformei agrare radicale. pentru alungarea
primarilor şi a altor elemente reacţionare din aparatul de stat etc. Lupta
pentru satisfacerea revendicărilor ţărănimii se împletea strîns cu lupta
dusă de toate forţele democratice, sub conducerea clasei muncitoare. pentru cucerirea puterii şi pentru asigurarea independenţei ţării.
V. I. Lenin - dezvoltînd principiul alianţei proletariatului cu ţărăni
mea - a arătat că o particularitate a revoluţiei burghezo-democratice în
epoca imperialismului constă în aceea că. fiind îndreptată împotriva rămă
şiţelor feudale din economie şi împotriva întregii suprastructuri corespunzătoare acestora, ea provoacă o puternică mişcare a maselor ţărăneşti. care
sub conducerea proletariatului luptă pentru confiscarea fără răscumpă
rare a întregului pămînt moşieresc, pentru transformări democratice radicale. Prin aceasta ţărănimea devine una din principalele forţe motrice ale
revoluţiei, aliatul principal al proletariatului. ,,Sarcina noastră scria
Lenin - este de a ne lămuri nouă şi poporului adevăratul conţinut democratic şi revoluţionar care se ascunde îndărătul năzuinţei generale. dar
nebuloase, spre ►►pămînt şi libertate«. De aceea sarcina noastră este să
sprijinim şi să îmboldim în modul cel mai energic această năzuinţă şi
totodată să pregătim elementele luptei socialiste şi la sate" 11 .
Călăuzit de învăţătura leninistă, P.C.R. a acordat o atenţie deosebită
închegării alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare ca principală
forţă în revoluţie, neutralizînd pătura avută a ţărănimii chiaburimea 12 •
11

12

Idem, vol. 8, p. 224.

Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvintări, 1959-1961, Edit. politică, 1961, p. 12.
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afară de ţărănimea muncitoare, clasa muncitoare putea să atragă în
alianţă şi alte pături mic-burgheze (meseriaşii. micii negustori) şi intelectualitatea. pături profund prejudiciate de dictatura militară-fascistă şi de

în

războiul antisovietic, fapt datorită căruia voiau să participe la lupta antifascistă şi erau interesate în democratizarea şi refacerea economică a ţării,

în dezvoltarea ei pe calea progresului.
Un rol însemnat în lupta revoluţionară l-au jucat masele muncitoare şi
alte pături democratice ale naţionalităţilor conlocuitoare. interesate în lichidarea completă a asupririi naţionale şi în dezvoltarea democratică a
ţării. Lupta consecventă dusă de partidul comunist împotriva politicii
naţional-şovine a claselor dominante. pentru rezolvarea democratică a problemei naţionale. a unit în jurul proletariatului masele muncitoare ale
naţionalităţilor conlocuitoare. interesate în înfăptuirea ţelurilor revoluţiei
populare.
Armata revoluţionară trebuia să unească aşadar sub conducerea clasei
muncitoare. în frunte cu P.C.R., masele cele mai largi ale oamenilor muncii
de la oraşe şi sate.
Pe baza analizei temeinice a situaţiei create în urma insurecţiei armate
victorioase. P.C.R. a apreciat că în afara rezervelor directe ale revoluţiei
mai puteau fi folosite temporar şi anumite rezerve indirecte. anumite
pături din rîndurile burgheziei mijlocii şi chiar o anumită parte din sinul
marii burghezii.
Partidul comunist. bazîndu-se pe învăţătura leninistă cu privire la aplicarea cu pricepere a tacticii luptei de clasă. a apreciat că adîncirea contradicţiilor în rîndurile claselor dominante în anii 1934-1938, instaurarea
dictaturii militare-fasciste. războiul antisovietic şi dominaţia hitleristă asupra ţării au creat anumite condiţii ce permiteau folosirea în procesul revoluţiei şi a unei părţi a burgheziei.
Ascuţirea acestor contradicţii. îmbinată cu schimbarea raportului de
forţe pe plan intern şi internaţional în favoarea democraţiei, a determinat
o parte a burgheziei să se alăture temporar forţelor democratice. Aceasta
a uşurat desfăşurarea luptei forţelor revoluţionare, zdrobirea principalelor
forţe politice ale burgheziei şi moşierimii: partidele „istorice".
Folosirea de către P.C.R. a rezervelor indirecte constituie una din trăsă
turile specifice ale primei etape a revoluţiei populare în România, demonstrînd în practică faptul că baza de masă a desăvîrşirii revoluţiei burghezodemocratice era mai largă decît cea prevăzută de Congresul al V-lea.
In condiţiile înfăptuirii insurecţiei armate şi ale luptei revoluţionare în
continuă ofensivă, care a urmat, traducerea în fapt a obiectivelor revoluţionare depindea de unirea maselor largi populare în jurul partidului
comunist, de capacitatea clasei muncitoare de a realiza alianţa cu celelalte
pături neproletare şi în primul rînd cu masele de bază ale ţărănimii, de
măsura în care forţele democratice reuşeau să izoleze partidele „istorice".
Pornind de la analiza multilaterală a realităţilor din ţară şi de la apre.cierea marxist-leninistă că revoluţia „este rezultatul unui proces istoric
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ascuţirii contradicţiilor şi al luptei maselor populare din fiecare
P.C.R. a acordat o atenţie deosebită concentrării tuturor forţelor politice antifasciste şi democratice, a tuturor forţelor sociale interesate în dezvoltarea democratică a ţării şi în refacerea ei economică.
în condiţiile înfăptuirii insurecţiei armate şi ale avîntului revoluţionar
care a urmat, a crescut nivelul de conştiinţă şi organizare al maselor largi
populare, în frunte cu clasa muncitoare. P.C.R. se bucura de o puternică
influenţă şi autoritate în rîndurile maselor. Frontul Unic Muncitoresc,
creat în aprilie 1944 între partidele comunist şi social-democrat, s-a consolidat şi s-a dezvoltat continuu. Mişcarea sindicală, reorganizată pe baza
unităţii de acţiune şi a principiului luptei de clasă, a devenit în scurt timp
un factor activ de mare însemnătate în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor
revoluţionare. Frontul Plugarilor se afirma ca o puternică organizaţie a
ţărănimii. iar Uniunea Patrioţilor cuprindea şi mobiliza mai ales intelectualitatea progresistă.
În scopul închegării tuturor acestor forţe, P.C.R. a propus unirea forţelor politice antifasciste şi democratice, a tuturor partidelor şi organizaţiilor politice din ţară, într-un front unic naţional-democratic, pe baza unui
program corespunzător cerinţelor şi nevoilor maselor populare în etapa
respectivă a revoluţiei. La 6 septembrie 1944 a avut loc şedinţa de constituire, în condiţii legale, a grupului patriotic antihitlerist, format din partidele şi organizaţiile politice care constituiseră în timpul luptei împotriva
dictaturii militare-fasciste Frontul Patriotic Antihitlerist (închegat la începutul anului 1943). în protocolul încheiat cu acest prilej se preciza că forţele politice componente ale grupului se angajează să lupte pentru desă
vîrşirea operei începute prin insurecţia armată antifascistă şi se expunea
programul pentru a cărui realizare milita grupul patriotic antihitlerist:
ducerea războiului antifascist, eliberarea părţii de nord a Transilvaniei,
.asigurarea drepturilor cetăţeneşti şi a libertăţilor democratice, stîrpirea
fascismului etc.1".
Grupul patriotic antihitlerist preconiza lărgirea Blocului Naţional-Demo
crat (creat la 20 iunie 1944) într-un front naţional unic, în aşa fel încît
toate forţele dornice să lupte împotriva fascismului şi pentru democratizarea ţării să poată participa la această luptă. Partidele burghezo-moşie
reşti n-au acceptat însă această propunere 15 . Astfel ele începeau să-şi dezvăluie maselor adevărata faţă, aceea de sabotare a concentrării forţelor
patriotice şi a democratizării reale a ţării.
în vederea concentrării tuturor forţelor sociale interesate în nimicirea
completă a fascismului în exterior şi în interior, în democratizarea ţării

obiectiv al

ţară" 13 -

13

Declaraţie cu privire la poziţia Partidului Muncitoresc Român în problemele

mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale adoptată de Plenara lărgită a C.C .
.al P.M.R. din aprilie 1964. Edit. politică, 1964, p. 48.
1
"
15

România Liberă din 9 septembrie 1944.
Vezi Viitorul din 17 septembrie 1944 şi Dreptatea din 30 septembrie 1944.
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ş1 m progresul social. P.C.R. a elaborat un program concret, formulînd
revendicările fiecărei clase şi pături sociale în parte, revendicări care co-

respundeau sarcinilor şi scopurilor urmărite de clasa muncitoare şi permiteau crearea unui front comun de luptă împotriva forţelor reacţionare.
Încă în luna septembrie 1944. conducerea P.C.R. elaborează un proiect
de platformă şi îl propune tuturor forţelor democratice. Acest proiect de
platformă. publicat la 26 septembrie 1944 cu titlul „Proiectul de platformă
al Frontului Naţional-Democratic din România" 16, a stat la baza creării
Frontului Naţional-Democratic. organizaţie de largă concentrare a forţelor
democratice.
întocmit pe baza unei analize profund ştiinţifice a condiţiilor obiective,
a raporturilor de forţă dintre clasele sociale aflate în luptă. proiectul de
platformă F.N.D .. corespunzînd unui adevărat program. cuprindea sarcini
cu caracter democratic. antifascist. antifeudal şi antiimperialist.
Proiectul de platformă stabilea principalele ţeluri pentru realizarea cărora urma să
se ducă lupta rc•,·oluţionară: formarea unui gun.•rn democratic care să reprezinte
masele largi. capabil şi animat de dorinţa mobilizării tuturor resurselor materiale şi
umane ale ţării pentru sprijinirea războiului antihitlerist şi pentru eliberarea teri-toriului naţional; înfăptuirea neîntîrziată a reformei agrare, prin exproprierea moşie
rilor în folosul ţăranilor fără pămint sau cu pămînt puţin; refacerea economiei
naţionale şi ridicarea ni,·elului de trai: democratizarea reală a ,·ieţii politice, prin
abrogarea tuturor legilor fasciste, pedepsirea criminalilor de război şi epurarea aparatului de stat de elementele fasciste.
În proiectul de platformă se mai prevedea naţionalizarea Băncii Naţionale şi a
altor 18 bănci mari, controlul tuturor cartelurilor şi naţionalizarea celor din industria de bază.
Platforma cerea, totodată, crearea condiţiilor omeneşti de muncă pentru muncitori
şi funcţionari, stabilirea unor salarii minime în raport cu scumpetea, recunoaşterea
organizaţiilor sindicale, încheierea contractelor colecti\'e, libertatea comerţului şi a
meşteşugurilor etc. Avînd în \'edere continuarea luptei împotriva Germaniei hitleriste, la care "i regele îşi dăduse formal adeziunea, proiectul de platformă nu punea
problema desfiinţării monarhiei. în această pri\'inţă el prevedea doar ca noua constituţie a României să fie elaborată mai tîrziu, în conformitate cu interesele poporului.
Proiectul de platformă, subliniind însemnătatea istorică pentru poporul român a
rolului Armatei So\'ietice în eliberarea ţării de sub jugul fascist, cerea promovarea
um•i politici de pdetenie sinceră cu U.R.S.S. şi încetarea politicii antisovietice, dusă
dl' C'l'rcurile reacţionare din România.
Proiectul de platformă F.N.D. se încheia cu un apel adresat tuturor partidelor şi
organizaţiilor democratice, de a crea un Front Naţional-Democratic din reprezentanţii căruia să fie format un guvern democrat care să traducă în viaţă măsurile
pre\'ăzute în platformă.

Proiectul de platformă propus de P.C.R. constituia un program revoluţionar de acţiune care corespundea năzuinţelor marii majorităţi a poporului.
Prin conţinutul lui mobilizator, acest program contribuia la dezvoltarea
luptei revoluţionare în continuă ofensivă. în cursul lunilor următoare, pe
baza ex-perienţei luptei politice, partidul comunist a introdus în platforma
F.N.D. unele modificări de mare importanţă, care au dus la lărgirea bazei
l!i

Textul proiectului a fost publicat în Scinteia din 27 septembrie 1944.
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de masă a Frontului Naţional-Democratic şi la întărirea influenţei sale
politice.
După ce proiectul de platformă elaborat de P.C.R. a fost larg dezbătut
şi i s-au adus unele modificări neînsemnate, o serie de partide şi organizaţii democratice au aderat la el, închegîndu-se astfel Frontul Naţional
Democratic (F.N.D.) a cărui coloană vertebrală o constituia Frontul Unic
Muncitoresc.
Frontul Plugarilor. condus de dr. Petru Groza, a subliniat în hotărîrea
sa de adeziune că .,platforma conţine cererile principale ale populaţiei
orăşeneşti şi săteşti a ţării" 17 •
în hotăririle M.A.D.O.Sz.-ului (denumit din noiembrie 1944 Uniunea
Populară Maghiară) cu privire la aderarea acestei organizaţii democratice
la platforma F.N.D. se spunea:
.. Noi. ungurii din România. nu putem despărţi pentru nici un moment
soarta noastră de soarta fraţilor noştri români. Uniunea pe ţară a muncitorilor unguri din România a fost şi în trecut adeptă neclintită a conlucrării
paşnice intre cele două popoare. A trăit strîns legat de urmaşii lui Horea,
Cloşca şi Crişan. Ea cere acum să strîngă şi mai mult această legătură în
spiritul lui Budai Nagy Antal şi al lui Gheorghe Doja" 18•
Împreună cu Frontul Plugarilor şi M.A.D.O.Sz.-ul, la platforma F.N.D.
şi-au dat adeziunea Comisia de organizare a mişcării sindicale unite, Uniunea Patrioţilor. Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Tineretului Socialist. Organizaţia Femeilor Democrate şi alte organizaţii democratice, profesionale şi culturale. ca Societatea scriitorilor români. Partidul socialistţărănesc etc.
Platforma F.N.D. a fost întimpinată cu entuziasm de masele largi ale poporului
muncitor. Adunarea ceferiştilor din Bucureşti din 29 septembrie 1944 a s:1lutat în
rezoluţia adoptată elaborarea proiectului de platformă F.N.D. şi a exprimat dorinţa
maselor muncitoare de a lupta pentru înfăptuirea acestuiam. Rezoluţii identice au
fost adoptate dC' muncitorii de la numeroase întreprinderi din Capitală şi din alte
oraşe ale ţării. Clasa muncitoare \'edea în platforma F.N.D. acel program a cărui
înfăptuire corespundea cerinţelor ei. Prevederile platformei mobilizau muncitorii la
acţiuni rC'\'oluţionare.

Platforma F.N.D. a fost aprobată şi de ţărănimea muncitoare. Reprezentanţii satelor Buciumeni, Vasilaţi, Aprozi etc., din fostul judeţ Ilfov, după ce au discutat platforma, au adoptat o hotărîre în care declarau că vor lupta pentru înfăptuirea ei,
căci o considerau „ca pe propria platformă a ţăranilor" 20 • Platforma a avut un răsu
nC't identic şi la ţăranii din alte judeţe ale ţării. Imediat după publicarea platformei
au început să ia fiinţă, sub conducerea P.C.R. şi cu sprijinul organizaţiilor de masă
democratice (Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioţilor, M.A.D.O.Sz. etc.), comitete ţără•
neşti care treceau la acţiuni revoluţionare la sate.
Entuziasmul maselor populare manifestat faţă de platforma F.N.D. s-a vădit şi la
adunarea populară de la stadionul ANEF - Bucureşti, din 8 octombrie 1944, la care
au participat peste 100.000 de muncitori, ţărani, intelectuali, afirmîndu-şi răspicat
17

18
19

20

Scînteia din 2 octombrie 1944.
Scînteia din 8 octombrie 1944.
Scînteia din 1 octombrie 1944.
Ibidem.
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voinţa şi

manifestînd pe străzile Capitalei. Adunarea s-a remarcat şi prin faptul că
pentru prima oară după 23 august 1944, la o mare manifestaţie muncitorească au
participat şi reprezentanţii ţăranilor, prin Frontul Plugarilor şi prin delegaţiile de
ţărani din jurul Bucureştiului, venite să-şi exprime voinţa de luptă pentru pămînt
şi drepturi.
La numai cîteva zile după marea întrunire populară de la stadionul ANEF, care
a cimentat şi mai mult unitatea dintre P.C.R. şi aripa stîngă a P.S.D., a consolidat
alianţa cu Frontul Plugarilor, a întărit lupta comună cu Uniunea Patrioţilor, Sindicatele Unite şi M.A.D.O.Sz.-ul, s-a hotărît formarea unui Consiliu F.N.D. care să exprime în mod unitar voinţa celor două partide muncitoreşti şi a organizaţiilor democratice şi patriotice. în acest Consiliu care s-a format la 12 octombrie 1944 au intrat reprezentanţii partidelor şi organizaţiilor democratice aderente la F.N.D. 21 • Constituirea
Consiliului F.N.D. a însemnat un mare succes al luptei P.C.R. în ceea ce priveşte gruparea în jurul şi sub conducerea clasei muncitoare a tuturor forţelor democratice
şi izolarea reacţiunii.

Din iniţiativa P.C.R., Consiliul F.N.D. a luat imediat după constituire
decizia de a comunica conducerii partidelor naţional-ţărănesc şi naţional
liberal hotărîrea pe care a adoptat-o, de a desfiinţa Blocul Naţional-Demo
cratic. format în luna iunie 1944, din partidele comunist, social-democrat,
naţional-ţărănesc, naţional-liberal şi de a invita aceste partide să adere
la F.N.D. 12 • După cîteva zile de eschivare, cele două partide burghezo-moşiereşti au refuzat să intre în F.N.D.
Denunţarea acordului privitor la înfiinţarea B.N.D. a fost un act tactic
foarte important al partidului comunist. B.N.D. neavînd un program concret de măsuri care să fie înfăptuit după răsturnarea dictaturii militarefasciste, era folosit de partidele burghezo-moşiereşti şi de monarhie în
scopul de a afirma că în toată activitatea lor se conduc după prevederile
Blocului Naţional-Democratic şi după înţelegerea celor patru partide care
îl alcătuiau. Propunerea adresată partidelor „istorice·' de a adera la platforma F.N.D. permitea membrilor de rînd şi cadrelor conducătoare cinstite să contribuie la realizarea platformei şi în acelaşi timp la demascarea politicii antipopulare a conducătorilor reacţionari ai acestor partide.
Liderii partidelor burghezo-moşiereşti s-au împotrivit cu înverşunare
realizării platformei F.N.D. Ei au căutat să folosească puterea economică
şi poziţiile cheie pe care le deţineau în guvernele cu majoritate reacţionară,
pentru a submina eforturile forţelor populare îndreptate spre desăvîrşirea
revoluţiei burghezo-democratice. Conducătorii partidelor „istorice" îşi dă
deau seama că realizarea prevederilor platformei F.N.D. ducea la îngustarea considerabilă a bazei lor social-economice şi la întărirea continuă a
influenţei P.C.R. asupra maselor largi populare.
Activitatea politică intensă desfăşurată de P.C.R. pentru organizarea şi
mobilizarea maselor populare a avut drept rezultat o creştere impetuoasă
a luptei revoluţionare. în toate colţurile ţării, rîndurilor forţelor democratice şi patriotice li se alăturau tot mai mulţi oameni cinstiţi, hotărîţi să
lupte pentru o viaţă mai bună, pentru progresul patriei. La 24 septembrie
21
Arhiva centrală a Institutului de Istorie a Partidului de pe lîngă C.C. al P.C.R.
Fond 49, dos. 143, filele 3-4 (proces-verbal de constituire a F.N.D.).
22 Scînteia din 15 octombrie 1944.
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1944, peste 25.000 de oameni ai muncii din Bucureşti au demonstrat pe
stadionul ANEF pentru unirea tuturor forţelor democratice, pentru nimicirea fascismului şi a forţelor reacţionare; la 8 octombrie, peste 100.000 de
muncitori, ţărani şi intelectuali cereau formarea unui guvern F.N.D.; la
7 noiembrie. 300.000 de cetăţeni ai Capitalei au manifestat, la chemarea
P.C.R. şi a celorlalte organizaţii politice grupate în F.N.D., cu prilejul celei
de-a 27-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie; la sfîrşi
tul lunii noiembrie 200.000 cetăţeni ai Capitalei, mobilizaţi de F.N.D .. au
manifestat împotriva acţiunilor mîrşave ale ministrului de interne N. Penescu. care s-a dovedit a fi un înrăit duşman al maselor. Demonstraţii şi
mitinguri asemănătoare se desfăşurau la Braşov. Craiova, Ploieşti. Tîrgovişte. Constanţa. Cluj. Arad. Timişoara etc. Pretutindeni creştea valul luptei
forţelor revoluţionare. Clasa muncitoare organizată în sindicatele unite se
manifesta din ce în ce mai puternic ca forţă conducătoare a poporului.
Întrucît guvernele cu majoritate reacţionară nu luau măsuri concrete pentru îndepărtarea elementelor fasciste din întreprinderi. muncitorii treceau
ei înşişi. sub conducerea P.C.R.. la epurarea întreprinderilor. Muncitorii
curăţau întreprinderile -de elementele fasciste. reacţionare şi introduceau
controlul muncitoresc asupra producţiei şi repartiţiei.
Hotărîrea de luptă şi combativitatea clasei muncitoare. acţiunile sale
unite. au influenţat puternic celelalte pături de oameni ai muncii, ceea ce
se reflecta în creşterea în intensitate şi lărgime a luptei revoluţionare.
Mişcarea maselor populare grupate în jurul clasei muncitoare ia în
întreaga ţară o amploare tot mai mare. elementele noii puteri revoluţio
nare care înfăptuiau programul F.N.D. peste capul majorităţii reacţionare
din guvern se afirmă tot mai puternic. Conduse de P.C.R., cele mai largi
mase populare iau cu asalt prefecturile. preturile. primăriile. punînd în
fruntea acestora oameni aleşi din popor. Astfel, în octombrie 1944, în regiunea Constanţa. la Mangalia. Izvorul Mare. Corbu. Tuzla, Pecineaga,
Negru-Vodă. Mihai Viteazu. Viişoara ţăranii izgonesc pe primarii antonescieni. înlocuindu-i cu primari aleşi de popor 23 . în comunele din jurul
Capitalei s-a petrecut acelaşi fenomen 2". La Constanţa primăria este ocupată la începutul lunii noiembrie de oamenii muncii conduşi de comunişti.
După numai două zile, muncitorii, sprijiniţi de ţăranii din judeţ, iau cu
asalt prefectura. în fruntea judeţului este instalată o conducere democratică. Acţiuni asemănătoare s-au desfăşurat la Galaţi, Tulcea, Tîrgovişte şi
în alte părţi ale ţării 25 • La sfîrşitul lunii noiembrie 1944, în peste 30 de
judeţe ale ţării din totalul de 58, funcţionau prefecţi instalaţi prin acţiu
nea revoluţionară a maselor populare 26 .
2J Din lupta P.C.R. pentru închegarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare în bătălia pentru reforma agrară din 1944-1945. Studii şi referate monogra•
fice„ vol. I, E.S.P.L.P., p. 28-29.

~" Arhiva centrală a 1.1.P., dos. 288, fila 3/5.
Ibidem, fila 2/4-3/5.
I. Necşa, Aspecte din lupta pentru instaurarea unor autorităţi locale democratice, în Studii, nr. 4, din 1959, p. 298.
2:;
2r.
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Referindu-se la aceste acţiuni „violente" ale maselor populare, mm1strul de interne de atunci, naţional-ţărănistul N. Penescu, în expunerea sa
asupra situaţiei interne prezentată în şedinţa Consiliului de Miniştri din
20 noiembrie 1944, raporta cu amărăciune: ,,Aceasta înseamnă domnilor,
că acolo, la periferie, se întîmplă altfel decît ceea ce colegii noştri din
guvern hotărăsc şi decît ceea ce decide guvernul·· 27 • Domnul ministru avea
dreptate, poporul condus de P.C.R. acţiona „altfel" decît „decidea" majoritatea reacţionară din guvern. Poporul ducea o luptă revoluţionară pentru
traducerea în viaţă a platformei F.N.D.
La chemarea P.C.R., ţărănimea trece în toamna anului 1944 la acţiune
pentru înfăptuirea imediată a reformei agrare, în conformitate cu prevederile platformei F.N.D. În unele judeţe se trece încă în cursul lunilor
octombrie-noiembrie 1944 la exproprierea şi împărţirea pe cale revoluţionară a moşiilor criminalilor de război ţăranilor fără pămînt sau cu
pămînt puţin (Cluj, Dolj etc.). Valul mereu crescînd al luptei maselor
populare a dus la răsturnarea într-un timp de cîteva luni după insurecţia
armată a două guverne cu majoritate reacţionară. În guvernul de sub preşedinţia generalului N. Rădescu, instaurat la 6 decembrie 1944, în pofida
manevrelor reacţiunii, F.N.D. şi-a menţinut şi consolidat poziţiile. în
noul guvern. F.N.D. avea poziţii însemnate: vicepreşedinţia Consiliului
de Miniştri, 6 ministere şi 3 subsecretariate de stat28 •
În focul luptelor revoluţionare ale maselor au apărut şi s-au dezvoltat
elemente ale noii puteri democrat-populare - F.N.D., gărzile patriotice
înarmate, comitetele sindicale din întreprinderi, uzine şi fabrici, comitetele
ţărăneşti, care se opuneau puterii burghezo-moşiereşti şi înfăptuiau importante măsuri politice şi economice cu caracter democratic.
Creşterea şi lărgirea luptei revoluţionare, folosirea de către forţele democratice a poziţiilor lor din guvern, din aparatul de stat central şi local,
zădărniceau din ce în ce mai mult diferitele manevre reacţionare ale burgheziei şi moşierimii, cercurile lor conducătoare în frunte cu liderii partidelor „istorice" izolîndu-se tot mai mult de popor.
Intensificarea luptei revoluţionare a maselor largi populare a adîncit
deruta în rîndurile claselor exploatatoare, provocînd noi disensiuni şi sciziuni în rîndurile grupărilor politice burgheze 29 • În P.N.Ţ. numeroşi membri şi chiar unele organizaţii locale cereau conducerii să renunţe la poziţia
ostilă faţă de revendicările politice şi economice ale maselor şi să sprijine
acţiunile forţelor democratice. În cadrul P.N.L., Gh. Tătărăscu, după în27

28

Arhiva centrală a 1.1.P., dos. 288, fila 4/1.

Vicepreşedintele era dr. Petru Groza, cele 6 ministere: Ministerul Comunica-

ţiilor,

al Justiţiei, al Educaţiei Naţionale, al Muncii, al Asigurărilor Sociale al Minorităţilor Naţionale; iar cele 3 subsecretariate de stat erau: la Ministerul 'Afacerilo1
lnterne, al Agriculturii şi Domeniilor şi al Economiei Naţionale.
2
n Vezi articolul lui P. Nichita, Activitatea desfăşurată de Partidul Comunist Român în primele luni ale anului 1945 în vederea lărgirii bazei de masă a Frontului
Naţional-Democratic şi întăririi influenţei sale politice, în AIIP, nr. 5, din 1963.
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cercarea nereuşită de a lichida vechile fricţiuni cu cercurile conducătoare
ale partidului, a trecut în decembrie 1944 la constituirea unei noi grupări
liberale.
Aceste manifestări arătau că în partidele burghezo-moşiereşti existau
unele elemente şi grupări care înclinau spre forţele democratice şi puteau
fi atrase de partea acestora.
în vederea consolidării unităţii de acţiune a tuturor forţelor democratice. a întăririi colaborării în cadrul F.N.D., la 24 decembrie a avut loc o
şedinţă comună a grupărilor din F.N.D. la care au participat miniştri, reprezentanţi ai forţelor democratice şi delegaţi din partea tuturor partidelor şi organizaţiilor democratice. La această şedinţă. Gheorghe GheorghiuDej. analizînd situaţia creată în ţară după instaurarea guvernului Rădescu,
a arătat că forţele reacţionare au trecut la o acţiune bine organizată. folosind mijloace multiple împotriva Frontului Naţional-Democratic. Atrăgînd
atenţia asupra faptului că în rîndurile F.N.D. se manifestase în acea vreme
tendinţa de a acorda o importanţă exagerată luptei de sus. dinlăuntrul
guvernului. împotriva forţelor reacţionare. în detrimentul luptei de jos.
din afara guvernului - Gheorghe Gheorghiu-Dej arăta în continuare. că
în acea etapă sarcina principală a partidelor şi organizaţiilor democratice
din F.N.D. era intensificarea activităţii în vederea cuceririi maselor celor
mai largi de partea forţelor democratice, a demascării şi izolării de mase
a forţelor reacţionare. La propunerea P.C.R., şedinţa a hotărît adoptarea
unui plan de acţiune comun pentru toate grupările din F.N.D. în vederea
dejucării manevrelor forţelor reacţionare. Planul de acţiune prevedea ca
partidele şi organizaţiile democratice. fiecare în parte sau toate în comun,
să organizeze întruniri în întreprinderi. instituţii, la sate. care să aibă drept
obiectiv principal demascarea forţelor reacţionare, clarificarea şi organizarea maselor:lO.
Stabilirea tacticii comune a tuturor forţelor politice antihitleriste şi
democratice în acea perioadă a luptei revoluţionare a contribuit la consolidarea Frontului Naţional-Democratic, la ridicarea avîntului de luptă
a maselor populare.
In lupta revoluţionară pentru dezvoltarea ţării pe drumul democraţiei
şi progresului. forţele populare în plină desfăşurare, sub conducerea P.C.R.,
au înfrînt. rînd pe rînd. împotrivirea reacţiunii grupate în jurul monarhiei şi a partidelor naţional-ţărănesc şi naţional-liberal. Ţinînd seama
de schimbarea continuă, în procesul luptei revoluţionare, a raportului de
forţe între clase în favoarea maselor populare. la începutul anului 1945
F.N.D. a lansat lozinca luptei nemijlocite pentru instaurarea puterii populare şi a chemat ţărănimea muncitoare să treacă imediat la înfăptuirea de
jos a reformei agrare.
Analizînd situaţia creată. luînd în considerare lupta revoluţionară mereu
crescîndă a maselor populare, P.C.R. a elaborat şi a publicat la sfîrşitul
30 Arhiva centrală a 1.1.P. fond 49, dos. 143, filele 46-61; cf. Al. Gh. Savu, Lupta
maselor populare pentru instaurarea guvernului democrat (23 august 1944-6 martie
1945), în AIIP, nr. 4, din 1961, p. 78.
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lunii ianuarie 1945 „Programul de guvernare al F.N.D." prezentat de
Gheorghe Gheorghiu-Dej spre discutare tuturor partidelor şi organizaţii
lor democratice în şedinţa Consiliului F.N.D. din 24 ianuarie 1945 31 şi însuşit de Partidul Social-Democrat, Sindicatele Unite, Frontul Plugarilor,
Madosz şi Uniunea Patrioţilor. Acest program concretiza linia tactică a
partidului comunist, conţinea concluziile trase de partid în momentul istoric respectiv. prevedea măsurile ce trebuiau înfăptuite după cucerirea puterii de către forţele democratice.
Lansarea programului de guvernare al F.N.D. marca un nou pas important în lupta forţelor democratice conduse de P.C.R. pentru lichidarea
dominaţiei reacţiunii în guvern şi aducerea la cîrma ţării a unui guvern
democratic .. ,Experienţa făcută de la 23 august 1944 şi pînă astăzi - se
sublinia în noul program - demonstrează clar întregului popor român
că aşezarea la cîrma ţării a unor guverne în care predomină elementele
reacţionare. împiedică stabilirea unor relaţii de prietenie sinceră şi durabilă cu U.R.S.S. şi cu celelalte ţări democratice, împiedică reala democratizare a ţării, împiedică scoaterea ei din situaţia gravă în care se găseşte
şi, în fine, o împiedică să-şi cucerească locul în rîndurile popoarelor iubitoare de pace şi libertate" 32 •
Programul preciza că numai un gm·ern democrat „ieşit din concentrarea într-un
singur front F.N.D. a tuturor forţelor democratice legate temeinic pe baza unui program unitar de guvernare a ţării" e capabil să stabilească relaţii de prietenie cu
Uniunea Svoietică, cu ţările vecine şi cu toate ţările democratice, să pună capăt
speculei, scumpetei, haosului economic şi să facă să înceteze suferinţele maselor
populare, ale muncitorilor, ţăranilor, funcţionarilor şi intelectualilor.
Noul program al F.N.D. relua prevederile cu caracter antifascist şi antifeudal cuprinse în platforma F.N.D. din septembrie 1944. Astfel, el prevedea: participarea cu
maximum de efort la războiul antihitlerist, îndeplinirea riguroasă a convenţiei de
armistiţiu, înlăturarea elementelor fasciste, antonesciene şi sabotoare din fruntea
întreprinderilor publice şi particulare, măsuri severe împotriva sabotorilor şi speculanţilor, arestarea şi judecarea criminalilor de război, lichidarea completă a legionarismului şi a tuturor rămăşiţelor hitleriste-fasciste, curăţirea aparatului de stat
de toate elementele fasciste şi profasciste, înfăptuirea unei politici democratice şi de
înfrăţire între poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare. în program se prevedea
trecerea la înfăptuirea imediată a reformei agrare, indicîndu-se şi principiile ce
urmau să stea la baza acesteia: confiscarea pămînturilor criminalilor de război, ale
moşierilor fugiţi cu hitleriştii, ale sabotorilor, precum şi a suprafeţelor ce depăşeau
50 ha ale celorlalţi moşieri. Precizarea că pămînturile mănăstireşti şi bisericeşti erau
exceptate de la confiscare avea o mare însemnătate politică, smulgînd din mîna
reacţiunii posibilitatea de a folosi împotriva revoluţiei o parte a clerului şi influenţa
de care acesta se bucura în diferite pături ale maselor populare.
Programul de guvernare al F.N.D. preciza si atitudinea faţă de meseriasi, comercianţi şi industriaşi, prevăzînd sprijinirea „tuturor factorilor economici", care voiau
să colaboreze cinstit la refacerea întreprinderilor, la reorganizarea si ridicarea producţiei.
·
Noul program înscria ca sarcină a forţelor democratice ridicarea nivelului econ?mic, cultural şi sanitar al muncitorilor şi al tuturor salariaţilor, precum şi prevemrea şomajului.
31
Arhiva centrală a 1.I.P. fond. 49, dos. 143, filele 110-122 şi Scinteia din 29 ianuarie 1945.
32

Ibidem.
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Din programul de guvernare al F.N.D. lipsea prevederea naţionalizării marilor
si a întreprinderilor industriale de bază ale ţării, care figurase în platforma
F.N.D. din septembrie 1944. Lipsa acestei prevederi nu era întîmplătoare.
în etapa respectivă, România avea o situaţie specifică ce nu putea fi comparată
cu aceea a ţărilor apropiate. România forma un nod de contradicţii lăuntrice şi
externe care făceau să se ciocnească aici o serie întreagă de tendinţe, de tentative,
de acţiuni duse pe de o parte pentru binele real al ţării şi al poporului muncitor,
iar pe de altă parte pentru a împiedica ca România să fie independentă din punct
de vedere economic şi politic. Această situaţie specifică a ţării necesita gruparea
cit mai largă în jurul şi sub conducerea clasei muncitoare a forţelor democratice
şi patriotice, concentrarea tu_turor forţelor care cădeau de acord măcar asupra unor
puncte din programul F.N.D. Problemele excepţional de complexe care stăteau în
faţa poporului muncitor din ţara noastră în acea etapă istorică cereau mobilizarea
cit mai largă a poporului în jurul programului F.N.D. Partidul comunist tindea să
unească toate forţele antifasciste şi patriotice, inclusiv forţele interesate în înfrîngerea
Germaniei hitleriste din sinul burgheziei. Aceasta era singura linie politică justă,
care asigura P.C.R.-ului posibilitatea de a izola partidele burghezo-moşiereşti.
Includerea naţionalizării marilor bănci şi a întreprinderilor industriale de bază
ale ţării în programul F.N.D. din septembrie 1944, care urmărea în esenţă desăvîr
şirea revoluţiei burghezo-democratice, provoca confuzii în privinţa sarcinilor imediate şi făcea ca acea parte a burgheziei liberale care era interesată în a se alătura
forţelor democratice, să se coalizeze în jurul programului partidelor „istorice". Lozinca naţionalizării, ,,creaţie" a lui L. Pătrăşcanu, producea panică, teamă şi dezorientare, evaziune de valori peste graniţă în dauna intereselor economice, financiare,
materiale, ale ţării. ,,Lansarea lozincii naţionalizării marilor bănci şi a întreprinderilor
de bază şi includerea ei în platforma F.N.D. a fost acceptată fără o analiză temeinică,
absolut concretă, a tuturor factorilor care stăteau la baza schimbărilor produse în
ţară, a fost o lipsă de abilitate politică, de supleţă necesară momentului politic" arăta Gheorghe Gheorghiu-Dej 33•
Prin înlăturarea din programul F.N.D. a punctului privitor la naţionalizare, devenea posibilă o colaborare cu acea parte a burgheziei care suferise şi ea unele prejudicii economico-financiare în urma acaparării unor poziţii principale în economia
naţională de către monopolurile germane şi era interesată să participe la lupta contra
Germaniei hitleriste, dar era ostilă naţionalizării industriei, fiind proprietara unor
întreprinderi industriale şi bancare.
Scoaterea din program a acestui punct corespundea în totul cerinţelor momentului
istoric şi crea posibilităţi noi partidului comunist, de a intensifica mişcarea revoluţionară a întregului popor împotriva politicii antinaţionale a guvernului Rădescu,
făcind posibilă colaborarea cu forţele politice din afara F.N.D.
într-un timp scurt, programul de guvernare al F.N.D. a căpătat sprijinul călduros
al marei majorităţi a poporului.
Programul a fost salutat şi sprijinit cu entuziasm de delegaţii Congresului Sindicatelor Unite din România (26-30 ianuarie 1945) şi de masele largi ale muncitorimii.
El era discutat în întreprinderi, fabrici şi uzine. Muncitorii şi funcţionarii progresişti vedeau în el un program care corespundea intereselor lor vitale. Muncitorii
celei mai importante întreprinderi metalurgice din Capitală, ,,Malaxa", au adoptat
la adunarea lor generală o rezoluţie în care se spunea că ei nu vor înceta lupta pînă
ce nu se va instaura un guvern al F.N.D. 34 • Rezoluţii asemănătoare au fost adoptate
în toate întreprinderile din Bucureşti, Ploieşti, Braşov şi alte oraşe din ţară. Femeile
muncitoare s-au angrenat de asemenea în lupta pentru realizarea programului. La
31 ianuarie 1945, în Capitală a avut loc prima conferinţă pe ţară a femeilor muncitoare din România. Participantele la conferinţă s-au angajat să lupte pentru formarea

bănci

33
31

0

Arhiva centrală a I.I.P. fond. 3, dos. 3, fila 65.
Scînteia din 2 februarie 1945.
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unui guvern al F.N.D., singurul în măsură să transforme în realitate revendicările
democratice 35•
Ţărănimea a răspuns de asemenea cu căldură la programul de guvernare al F.N.D.
Politica guvernelor cu majoritate reacţionară şi atitudinea partidelor burghezo-moşie
reşti faţă de reforma agrară o convingeau tot mai mult că guvernele cu majoritate
reacţionară şi partidele naţional-ţărănesc condus de I. Maniu şi naţional-liberal condus de D. Brătianu sînt împotriva satisfacerii cerinţelor lor juste. In rezoluţiile adoptate la adunările ţinute, ţăranii se ridicau împotriva tacticii tergiversărilor şi a
manevrelor guvernelor cu majoritate reacţionară şi a partidelor „istorice". Astfel,
adunarea generală a ţăranilor din satul Glogoveni (în fostul judeţ Vlaşca) din 20 septembrie 1944 a adoptat o rezoluţie în care se spunea: ,,Reforma agrară nu poate fi
prilej de tîrguială între moşieri şi reprezentanţii ţăranilor. Datoria guvernului este
să treacă îndată la înfăptuirea ei, pentru că aşa cer marile interese ale poporului" 36•

Cu ajutorul P.C.R., organizaţia politică ţărănească de masă, Frontul Plugarilor, şi-a lărgit sfera de influenţă, cuprinzînd pături din ce în ce mai
numeroase ale ţărănimii. In momentul publicării programului de guvernare al F.N.D., organizaţii ale Frontului Plugarilor existau aproape în
întreaga ţară, iar numărul membrilor creştea într-un ritm rapid. Comitetele ţărăneşti formate în mare majoritate din membrii Frontului PlugaX"ilor sprijineau cu hotărîre programul de guvernare al F.N.D. Răspunzînd
la chemările F.N.D., ţăranii participau activ la mitingurile care aveau loc
în oraşele ţării şi cu ajutorul muncitorilor trimişi la sate, se ridicau la
luptă pentru lichidarea proprietăţii moşiereşti.
Intelectualii şi păturile mijlocii de la oraşe sprijineau de asemenea noul
program al F.N.D. în adunările organizate de Uniunea Patrioţilor şi de
alte organizaţii democratice, ei discutau prevederile programului, manifestindu-şi solidaritatea cu acest program.
Sprijinul unanim al maselor populare acordat programului de guvernare
al F.N.D. dovedea că cele mai largi mase populare s-au convins din proprie experienţă că guvernele cu majoritate reacţionară şi partidele reacţionare duc o politică antipopulară şi că numai F.N.D. condus de partidul
comunist poate forma un guvern democratic, capabil să asigure satisfacerea revendicărilor economice şi politice ale poporului.
Programul de guvernare al F.N.D. a găsit aprobare şi în rîndurile anumitor pături ale burgheziei. Tot mai mulţi membri de rînd şi întregi organizaţii locale ale P.N.Ţ. şi P.N.L., dindu-şi seama de caracterul antipopular
al politicii cercurilor conducătoare. au părăsit aceste partide şi s-au ală
turat luptei forţelor democratice. în februarie 1945 au aderat la F.N.D.
organizaţiile locale ale P.N.Ţ. şi P.N.L. din Iaşi, Satu Mare, Bistriţa, Dej,
organizaţiile P.N.Ţ. din Romanaţi, Constanţa, Vaslui, organizaţiile P.N.L.
din Neamţ, Dîmboviţa etc. 37 •
La 23 februarie 1945 un grup numeros de fruntaşi ai P.N.Ţ. în frunte
cu Anton Alexandrescu, pe atunci secretar general al tineretului P.N.Ţ.,
a declarat că se desolidarizează de politica şi activitatea reacţionară a conScî11teia din 4 februarie 1945.
:io Scînteia din 29 ianuarie 1945.

:l;
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P. Nichita, art. cit., p. 11.
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ducerii P.N.Ţ. şi că aderă la programul de guvernare al F.N.D. In declaraţia făcută cu acest prilej, ei au demascat politica profascistă a lui Maniu,
Mihalache şi a altor conducători reacţionari ai P.N.Ţ., legăturile lor strînse
cu legionarii, chemînd membrii P.N.Ţ. să adere la programul de guvernare
al F.N.n.as. La „Comitetul de iniţiativă" format de acest grup au aderat
multe organizaţii ale P.N.Ţ.
In vederea formării unui guvern democratic, Consiliul F.N.D., discutînd
în mai multe şedinţe problema colaborării cu gruparea liberală condusă
de Tătărăscu, s-a pronunţat pentru colaborarea cu această grupare 39 • După
insurecţia armată, reprezentanţii acestei grupări au avut o poziţie favorabilă forţelor democratice. In ianuarie 1945, în condiţiile trecerii la ocuparea în masă a moşiilor şi ale intensificării luptei maselor populare pentru cucerirea puterii, Gh. Tătărăscu, apreciind în mod realist situaţia internă şi externă a României, a ajuns la concluzia că colaborarea cu F.N.D.
în perioada respectivă era în folosul grupării pe care o reprezenta. El s-a
declarat de acord cu o parte din reformele democratice preconizate de
F.N.D.
Cu toate acestea, în situaţia istorică de atunci, cînd toate puterile trebuiau mobilizate şi dirijate spre distrugerea definitivă a Germaniei hitleriste şi refacerea economică a ţării, cînd P .C.R. îşi îndrepta lovitura prin-ci pală împotriva forţelor de bază ale burgheziei şi moşierimii care trebuiau
înlăturate de la putere, colaborarea cu gruparea liberală condusă de Tătă
răscu în cadrul unui guvern „constituia un factor pozitiv" 40 • Tactica P .C.R.
faţă de gruparea burgheză a lui Tătărăscu a fost întru totul justă, deoarece
aceasta a înlesnit forţelor democratice să folosească contradicţiile din rîndul claselor exploatatoare pentru înfăptuirea sarcinilor primei etape a revoluţiei populare.
In acest fel, ca urmare a activităţii politice şi organizatorice desfăşurate
de P .C.R., cu toate manevrele şi eforturile forţelor reacţionare de a scinda
F.N.D.-ul, de a distruge unitatea de acţiune a forţelor democratice, Frontul Naţional-Democratic se întărea din zi în zi, devenea o puternică armă
în mîna P.C.R. pentru realizarea cu succes a planului său strategic.
,,În decurs de cîteva luni după 23 August - arăta Gheorghe GheorghiuDej - , partidul a reuşit să cîştige de fapt majoritatea poporului, să fău
rească uri larg front democratic, care cuprindea pe muncitori, ţărani, intelectuali, păturile mijlocii de la oraşe, masele de femei şi tineret, oamenii
muncii aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare" 41 .
În cursul lunilor ianuarie-februarie 1945, lupta revoluţionară a maselor
populare conduse de P.C.R. intră într-o fază nouă, faza hotărîtoare a bătă
liei pentru putere. în întreaga ţară se desfăşoară un neîntrerupt val de
:is Scînteia din 25 februarie 1945.
în gruparea liberală condusă de Tătărăscu a intrat o parte din marii capitalişti grupaţi în special în jurul „Băncii de Credit Român" şi o parte importantă a
:burgheziei mijlocii şi a chiaburimii.
1,n Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, ed. IV, p. 103.
H Gh. Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, 1959-1961, p. 12.
39
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şi demonstraţii. în care forţele democratice cereau înfăptuirea
neîntîrziată a prevederilor cuprinse în programul de guvernare al F.N.D.
La marea manifestaţie populară ţinută la 30 ianuarie 1945 în Capitală, cei
peste 300.000 de participanţi au cerut ca revendicări imediate „Guvern

mitinguri

F.N.D:' şi „Pămînt ţăranilor'" 42 • La 4 februarie 1945, peste 40.000 de cetă
ţeni din Ploieşti, muncitori din fabrici, petrolişti şi ţărani din împrejurimi.
demonstrează împotriva guvernului Rădescu, pentru constituirea unui gu~
vern F.N.D. La Constanţa. 30.000 de oameni ai muncii demonstrează sub
lozincile P.C.R., pentru înfăptuirea aceloraşi doleanţe. La Timişoara şi la
Arad, 60.000 de cetăţeni cer aplicarea în practică a platformei F.N.D. şi
înlăturarea

guvernului Rădescu.
Cu sprijinul clasei muncitoare şi sub conducerea P.C.R. ţărănimea muncitoare intensifică tot mai mult lupta pentru înfăptuirea reformei agrare_
La 10 februarie Frontul Plugarilor a adresat maselor ţărăneşti un manifest
în care se spunea: ,,Ţărani şi ţărance! De la guvernul care este acum la
putere nu aveţi nimic bun de aşteptat. Nu avem timp de pierdut ... Soarta
voastră este în miinile voastre ... adunaţi-vă puterile şi înfăptuiţi imediat
reforma agrară .. .,,:i. Răspunzînd chemării, Comitetele ţărăneşti, care se
extindeau în întreaga ţară, confiscau şi împărţeau pămîntul moşierilor 4 li.
Pînă la 6 martie 1945, marea majoritate a moşiilor boiereşti fuseseră
expropriate şi împărţite pe cale revoluţionară ţăranilor fără pămînt şi cu
pămînt puţin.

Se intensifica lupta maselor populare şi pentru înlocuirea primarilor,
pretorilor şi prefecţilor reacţionari. Procesul de ocupare cu forţa a primă
riilor, preturilor şi prefecturilor a cunoscut o creştere continuă, astfel că
la începutul lunii martie 1945. din cele 60 de judeţe existente, în 58 funcţionau prefecţi aleşi de popor. In aceste judeţe se desfăşura o activitate
independentă de directivele autorităţii centrale reacţionare,,.:;.
Acţionînd pe baza Platformei F.N.D., prefecţii şi primarii democraţi, cu
sprijinul maselor, au luat măsuri pentru reprimarea speculei, aprovizionarea populaţiei cu lemne şi combustibil. demiterea elementelor fasciste din
organele de stat etc. In judeţele conduse de prefecţi aleşi de popor nu au
mai fost aplicate deciziile, ordinele şi dispoziţiile cu caracter antidemocratic date de majoritatea reacţionară a guvernului sau de alte organe de·
stat.
Democratizarea aparatului de stat a fost o formă specifică sub care a
început în ţara noastră. încă în perioada premergătoare instaurării guvernului de largă concentrare democratică, procesul sfărîmării aparatului
de stat burghezo-moşieresc şi al creării noului aparat de stat democrat42
43

Scînteia din 1 februarie 1945.
Frontul Plugarilor din 10 februarie 1945.

'i4 Fapte concrete privind ocuparea pe cale revoluţionară a moşiilor boiereşti vezi
în Din lupta P.C.R. pentru închegarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea mun-

citoare în bătălia pentru reforma agrară din 1944-1945. Studii şi referate monografice, vol. I, II, III.
45
Scînteia din 24 iunie 1945.

https://biblioteca-digitala.ro

TACTICA P.C.R. INTRE 23 AUGUST 1944-6 MARTIE 1945

601

popular. Menţinînd
şi instituţii, masele

vechea formă de organizare a statului, vechile organe
populare le dădeau un conţinut nou, democratic, folosindu-le cu succes în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor revoluţief• 6 •
In luna februarie 1945, în condiţiile schimbării raportului de forţe în
favoarea revoluţiei, cînd masele populare puseseră stăpînire pe străzi, deţi
ne2.u poziţii importante în guvern, precum şi în numeroase organe locale
ale puterii de stat, cînd comitetele ţărăneşti izgoneau pe moşieri, cînd
reacţiunea pierdea poziţie după poziţie, conflictul dintre forţele revoluţionare şi cele reacţionare s-a ascuţit la maximum. Masele populare conduse de P.C.R. acţionau hotărît pentru cucerirea puterii, iar forţele reacţionare făceau ultimele încercări de a-şi păstra puterea politică. Pentru
a-şi menţine poziţiile politice, reacţiunea a încercat să înăbuşe în sînge
mişcarea revoluţionară. Susţinut de reacţiunea internă şi contînd pe sprijinul activ al cercurilor imperialiste străine, Rădescu a hotărît să-şi apere
poziţia sa politică prin folosirea violenţei împotriva maselor populare, pă
şind astfel pe o cale aventuristă şi criminalăli 7 • Forţele reacţionare grupate
în jurul monarhiei au iniţiat provocări fasciste ca aceea din sala ,.Aro"" în
Bucureşti, sau cea de la uzinele „Malaxa", au modificat componenţa guvernului fără ştirea şi consimţămîntul miniştrilor reprezentanţi ai F.N.D.
Ca răspuns la provocările fasciste ale lui Rădescu şi la acţiunile huliganice ale bandelor fasciste-reacţionare, la chemarea F.N.D. s-au ţinut puternice demonstraţii populare în întreaga ţară, la care au participat zeci şi
zeci de mii de cetăţeni, cerînd demisia imediată a guvernului cu majoritate reacţionară. In zilele de 10-13 februarie 1945 au demonstrat în Capitală 500.000 de oameni, la Ploieşti 60.000, la Brăila 10.000, la Moreni
10.000 etc.
Luînd cuvîntul în numele C.C. al P.C.R. Gheorghe Gheorghiu-Dej, la
mitingul ţinut în 13 februarie la Bucureşti, a chemat masele populare la
luptă necruţătoare împotriva elementelor fasciste, pentru aplicarea în practică a programului de guvernare al F.N.D. şi a asigurat ţărănimea de sprijinul deplin al clasei muncitoare" 8•
în aceleaşi zile, pentru formarea unui guvern F.N.D. au manifestat
numeroşi oameni ai muncii din Iaşi, Cluj, Timişoara, Valea Jiului şi din
alte centre şi regiuni ale ţării.
Un puternic factor ce susţinea uriaşa ridicare a maselor conduse de
P.C.R. a fost activitatea desfăşurată în guvern de reprezentanţii F.N.D.,
6
" Vezi Gh. Ţuţui-Al. Gh. Savu, Lupta maselor pentru instaurarea şi consolidarea
puterii populare în România, pentru trecerea la revoluţia socialistă, în Din istoria
conte~porană a României, Edit. Ştiinţifică, 1965, p. 279-280.
7
" In şedinţa Consiliului de Miniştri din 16 februarie 1945, Rădescu a declarat
„Am din Dolj, din Dîmboviţa, din Ialomiţa informaţii că s-a început parcelarea
moşiilor. întreb cu ce drept? în situaţia pe care o am mă voi opune din toate puterile şi dacă este nevoie să ajungem la război civil, îl voi face domnilor, oricare
ar fi rezultatul." (Arhiva centrală a I.I.P., stenograma Consiliului de Miniştri din
16 februarie 1945.)
8
"
Scînteia din 15 februarie 1945.
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comuniştii. Presiunea mereu crescîndă a reprezentanţilor forrevoluţionare asupra majorităţii reacţionare în guvern, îmbinată
strîns cu presiunea de jos în continuă creştere a maselor largi populare, a
îngustat posibilitatea forţelor reacţionare de a se opune mişcării revoluţionare. Exprimînd poziţia forţelor democratice faţă de acţiunile guvernului
Rădescu, vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, dr. Petru Groza, a arătat
în şedinţa Consiliului de Miniştri din 21 februarie 1945 că ultimele acte
ale majorităţii reacţionare a guvernului, în frunte cu Rădescu, sînt acte
dictatoriale, care încalcă în mod grosolan înţelegerea ce stă la baza guvernului şi nu sint compatibile cu un regim democratic. Dr. Petru Groza
a demascat pregătirea de către Rădescu a unei lovituri de stat pentru a

în frunte cu
ţelor

introduce dictatura militară deschisă. In consecinţă, el a cerut demisia
guvernului" 9 . Această cerere a fost sprijinită şi de reprezentantul P.S.D.
în guvern, Lotar Rădăceanu~'°.
Generalul Rădescu şi majoritatea reacţionară a guvernului au refuzat
să satisfacă cererea forţelor democratice. afirmînd că ei constituie „majoritatea·' şi sînt în drept să hotărească soarta guvernului, iar dacă „minoritatea", adică reprezentanţii F.N.D. în guvern, vor să demisioneze, sînt
liberi s-o facă.
Reprezentantul P.C.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, în cuvîntarea sa,
demascînd cu tărie caracterul provocator al poziţiei lui Rădescu şi a majorităţii reacţionare a guvernului a arătat: ,,Soluţia este demisia dv. şi noi o
vom obţine. Vom ridica poporul şi vă vom arăta noi ce înseamnă voinţa
poporului",; 1_
În faţa intenţiei clar exprimate de Rădescu atît în şedinţa Consiliului
de Miniştri din 16 februarie 1945, cit şi în aceea din 21 februarie 1945,
P.C.R. şi conducătorii F.N.D. au depus toate sforţările pentru a împiedica
planurile reacţiunii de a recurge la represiuni sîngeroase. ,,Vom împiedica
din toate mijloacele încercarea de a transforma lupta din interior în război
civil" 52 - a declarat Gheorghe Gheorghiu-Dej.
în această situaţie, cînd cercurile reacţionare se pregăteau să împingă
ţara în ghiarele războiului civil, P.C.R. şi-a intensificat munca în rîndurile armatei. Din iniţiativa partidului, Consiliul F.N.D. a adresat la 22 februarie 1945 un apel către ofiţerii, subofiţerii şi soldaţii din armată 53 .
Ap2lul chema armata să se alăture luptei maselor populare împotriva mă
surilor fasciste ale lui Rădescu, pentru înfăptuirea programului de guvernare al F.N.D. Apelul cerea ca armata să refuze executarea ordinelor lui
Rădescu şi a uneltirilor sale îndreptate împotriva poporului.
Succesele obţinute prin lupta revoluţionară a maselor muncitoreşti şi
ţărăneşti, precum şi munca directă desfăşurată de P.C.R. în armată au
~n Arhiva
1945, fila 6.
:iO Ibidem,
~,t Ibidem,
52
Ibidem,
5.l

centrală a 1.1.P., stenograma Consiliului de Miniştri din 21 februarie

fila
fila
fila
Scî11teia din

26.
94.
76.
25 februarie 1945.
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folosirea armatei în scopul

înă

Intensificîndu-şi pregătirile în vederea reprimării sîngeroase a acţiuni
lor revoluţionare ale maselor, reacţiunea îşi alege ca moment al provocării
ziua de 24 februarie 1945, cînd în Capitală şi în toate centrele ţării au
fost convocate de Consiliul F.N.D. întruniri care cereau demisia imediată
a guvernului Rădescu.
în Bucureşti şi în cele mai importante centre ale ţării se desfăşurau în
această zi uriaşe demonstraţii de stradă. În timp ce 600.000 de cetăţeni ai
Capitalei demonstrau paşnic pe Calea Victoriei sub lozinca „Jos Rădescu",
,,Vrem guvern F.N.D.", din clădirea Palatului regal, din Ministerul de Interne şi din Prefectura Poliţiei Capitalei reacţiunea a deschis focul de mitralieră împotriva manifestanţilor. Atacul reacţiunii s-a dezlănţuit şi în
alte centre ale ţării. în aceeaşi zi curgea sînge muncitoresc la Craiova, Caracal, Braşov şi în alte localităţi.
Forţa poporului în plin avînt revoluţionar a dejucat însă planurile reacţiunii. Provocările fasciste au unit şi mai strîns rîndurile forţelor revoluţiom!re în jurul P .C.R. Sute de mii de muncitori, ţărani, intelectuali şi
ostaşi, la chemarea Consiliului F.N.D., plini de ură împotriva reacţiunii şi
fascismului, cereau demisia imediată a guvernului şi deferirea lui Rădescu
judecăţii pentru crimele comise. Demonstraţii uriaşe au avut loc la Galaţi,
Iaşi, Timişoara, Braşov, Ploieşti, Constanţa, Bacău, Brăila, Sibiu, Sf. Gheorghe, Sighişoara şi în alte oraşe ale ţării. în mai multe localităţi soldaţii,
refuzînd executarea ordinelor lui Rădescu, au demonstrat împreună cu
masele populare.
Lupta maselor populare desfăşurată în întreaga ţară sub conducerea
P.C.R., capacitatea partidului revoluţionar al clasei muncitoare de a stă
pîni toate formele de luptă au dus la prăbuşirea încercărilor reacţiunii de
a menţine puterea politică cu ajutorul forţei armate.
Sub presiunea luptei maselor, Rădescu - pe care monarhia şi partidele
burghezo-moşiereşti îl puseseră în fruntea acţiunilor de înăbuşire a luptei
revoluţionare şi ceilalţi reprezentanţi ai reacţiunii din guvern au fost
izgoniţi de la putere şi la 6 martie 1945 a fost instaurat guvernul democrat
sub preşedinţia dr. Petru Groza - guvern în care reprezentanţii clasei
muncitoare aveau rolul preponderent5'1.
Victoria de la 6 martie 1945 a fost cîştigată prin lupta hotărîtă a maselor populare în frunte cu clasa muncitoare, prin unitatea de acţiune între
partidul comunist şi partidul social-democrat. P .C.R. a reuşit într-un timp
scurt să demaşte şi să izoleze principalele forţe reacţionare, să unească

:;r. Sub presiunea maselor, Rădescu a fost silit să demisioneze în ziua de 28 februa:ie 1945, ascur:iz_îndu-se la sediul misiunii engleze în România, de unde a fugit
u!tE:_n~r peste graniţa ~e teama pedepsei care îl aştepta pentru fărădelegile şi crimele
s~v1:ş1te. în_ ?uv~rnul u~st::iur_at _la 6 m_a~tie 1945, forţele democratice deţineau preşe
dmţ1~ _c;onsilmlu1 de Mm1ştn ş1 14 mm1stere din totalul de 17, iar reprezentanţilor
gruparu burgheze conduse de Gh. Tătărăscu le reveneau vicepresedinţia Consiliului
de Miniştri şi 3 ministere.
·
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în cadrul F.N.D. clasele şi păturile sociale interesate în dezvoltarea democratică a ţării şi să le conducă pas cu pas în lupta revoluţionară mereu
crescîndă.

Smulgerea puterii politice din mîinile forţelor reacţionare, instaurarea
regimului democrat-popular, forma dictaturii revoluţionare-democratice a
proletariatului şi a ţărănimii sub conducerea proletariatului au însemnat
un pas hotărîtor în procesul revoluţiei populare din România.
*

In privinţa clarificării teoretice a verigii principale din perioada 23 august 1944-6 martie 1945, se mai poartă încă discuţii. După părerea unora,
veriga principală în această perioadă a fost sprijinirea războiului antihitlerist55. După cum se ştie, în această perioadă P.C.R. a lansat lozinca „Totul
pentru front, totul pentru victorie!". într-adevăr, sprijinirea războiului
antihitlerist era o sarcină foarte importantă, deoarece terminarea victorioasă a războiului soluţiona una din cele mai importante contradicţii care
existau pe atunci în România: contradicţia dintre forţele largi democratice
şi fascismul hitlerist care a ţinut ţara sub jugul imperialismului german.
Cu toate acestea. deşi războiul antihitlerist a servit în mod nemijlocit cauza
. suveranităţii, independenţei şi libertăţii ţării şi a constituit premiza rezolvării a numeroase probleme el nu a fost şi nu a putut să fie pîrghia
soluţionării tuturor problemelor fundamentale.
După o altă părere, veriga principală în această perioadă a fost reforma
agrară~"'. Reforma agrară constituia desigur una din sarcinile fundamentale care stăteau în faţa desăvîrşirii revoluţiei burghezo-democratice. Realizarea reformei agrare a însemnat un pas mare spre soluţionarea contradicţiei fundamentale a sistemului economic-social al regimului burghezomoşieresc: contradicţia dintre caracterul forţelor de producţie şi relaţiile·
de producţie capitaliste întrepătrunse cu relaţii de producţie semifeudale.
Reforma agrară a contribuit la scoaterea maselor ţărăneşti din sfera influenţei partidelor . .istorice" şi a împins masele ţărăneşti pe poziţii potrivnice guvernelor cu majoritate reacţionară, a contribuit în acelaşi timp şi
la soluţionarea contradicţiilor existente între forţele democratice şi cercurile reacţionare. Cu toate acestea - după părerea noastră - nici reforma
agrară nu poate fi considerată veriga principală a tacticii partidului în
perioada respectivă. Concluzia aceasta se desprinde din cercetarea strategiei şi tacticii P .C.R.
Din documentele de partid, din cperele conducătorilor P.C.R. rezultă
că în această perioadă a revoluţiei populare, direcţia în care trebuia dată
principala lovitură era demascarea partidelor „istorice" (în special a partidului naţional-ţărănesc) şi a social-democraţilor de dreapta şi izolarea lor
de ţărănime, precum şi de păturile mijlocii de la oraşe. Raţiunea acestei
directive a fost atragerea maselor de bază ale ţărănimii şi păturilor mij55
56

N. Kallos, art. cit.
Ibidem.
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locii de la oraşe spre clasa muncitoare, pentru ca ele sa ia parte activă,
sub conducerea clasei muncitoare, la lupta pentru desăvîrşirea revoluţi2i
burghezo-democratice. Această linie strategică a determinat P .C.R. să
lupte în perioada respectivă pentru cîştigarea majorităţii poporului şi să
făurească un larg front democratic, menit să cuprindă pe muncitori, ţărani,
intelectuali, păturile mijlocii de la oraşe, masele de femei, tineretul, pe
oamenii muncii aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare.
Cadrul organizatoric al rezolvării acestei probleme a fost F.N.D.-ul.
Strîngerea tuturor forţelor democratice şi patriotice în jurul clasei muncitoare în cadrul F.N.D.-ului a fost pîrghia care a promovat soluţionarea
tuturor problemelor fundamentale în această perioadă a revoluţiei populare. Organizarea şi mobilizarea maselor largi populare în cadrul F.N.D.
a constituit premiza rezolvării adecvate a contradicţiei existente între forţele democratice şi forţele reacţionare, o premiză a cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare.
De la începutul existenţei sale, F.N.D.-ul a constituit instrumentul organizării şi mobilizării maselor largi populare în desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice. Datorită muncii uriaşe desfăşurate de P.C.R. pe linia
organizării maselor populare, datorită lozincilor F.N.D.-ului care reflectau
politica justă a partidului comunist înţeleasă şi aprobată de mase, s-a format treptat forţa revoluţionară conştientă, factorul subiectiv menit să
aducă schimbări radicale în dezvoltarea ţării. F.N.D.-ul însemna în procesul istoric-social al României de după victorioasa insurecţie armată din
august 1944 tocmai acea verigă care putea fi smulsă din mîna P.C.R. mai
puţin decît oricare alta, care era cea mai importantă în acel moment, de
a cărei ţinere foarte puternică în mînă depindea instaurarea guvernului
prezidat de dr. Petru Groza, act care a marcat o schimbare profundă, calitativă, în conţinutul puterii de stat.
lată de ce ni se pare evident că gruparea tuturor forţelor democratice
în jurul clasei muncitoare în cadrul F.N.D., mobilizarea lor la lupta revoluţionară, contribuind la soluţionarea principalelor contradicţii existente
pe atunci în România, a însemnat veriga principală a tacticii Partidului
Comunist Român între 23 august 1944-6 martie 1945, care a constituit
pîrghia rezolvării cu succes a tuturor sarcinilor fundamentale ale revoluţiei populare în acea perioadă.
P. Bl 1NT4
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pa6o4HM K.TJaccoM, pyKoBO.!lHMblX PKfl 3a yCTa11oeneH11e .!leMoKpaTH4ecKoro pe>KHMa, 3a
no.1Hoe OTCTpaHeHHe 0T BJiaCTH 6yp>Kya3Hlf H noMeW.HKOB.
H ay4 HO a H3JIH3HpyR HOBble IICTOPH 4eCKHe .!lCJ10BHR npH KOTOpblX p a3BH ean bCR
Hapo.aHaR peeO.'IIOUHR, Ha'laewaRCR C eoopy>Ke1rnoro BOCCTaHHR, PKfl .!l0Ka3ana CB0IO
cnoco6HOCTb Bblp a6oTaTb Ha1160.TJee no.axo..:tR 111.YIO no.'IHTll4eCKYIO JIii HHIO, ycrn H0BHTb eep HO
nyTH li MeT0.!lbl' H a1160.TJee C0OTBeTCTey1011..1.11e pa3BepTb1 ea HHIO pee0JIIOUHH.
8 neplto.!l, 1tenocpe.!lCTOeH HO noc.'le.!l}'I0111.HH 33 eoopy >KeH Hb!M BOCCTp a HHeM OT a erycTa
1944 ro.la, nepe,:t PKfl cToRno MHO>Kecrno 3a.aa4. Hanp11Mep, opraHH3oeaTb pa6o4He
MaCCbl, rpynnHpoeaTb BOKpyr PKfl ace 3HTIIQ)aWIICTCKHe li .aeM0KpaTH4eCKHe no.1JHTH'leCKHe
CHJlbl li M06Hml3083Tb IIX .!lJlfl 6opb6bl 3a yKpen.1eH11e li pacw11peHHe pe3y.'lbT3TOB, .!l06blTblX
6naro.aapR no6e.ae BOCCTaHHR; no.aii.ep)KKa 3HTltrllTJiepoecKoii BOHHbl, .aeM0KpaTH3aUHR
noJIIITH'leCKOH >KU3HII, rocyii.apCTBeHoro annapaTa; JJHKBll.!laUHR <f>eO.!l3JlbHblX nepe>KHTK0B
11 yCTaHOB.'leHlle .!leMOKpaTltlJeCKoro pe>KIIMa. PKfl y.aaJJOCb pa3peWIITb ycneWHO ace 33.!la'IH
- yKa3blBaeTCR B CTaTbe - 6JJaro.aapR TOMy. 'IT0 OHa cyMeJJa Bb16paTb 113 :noro CJI0>KHoro
cnJJeTeHIIR Ja,:talJ Hlta60.1ee B3>KH0e 3BeH0. flo MHelUIIO aeTopa rJJaBHblM 3BeH0M T3KTHKH
napn111 e nep1to.!l c 23-ro aerycTa 19H ro.aa no 6-e MapTa 1945 ro.aa 6blJJO rpynnttpoeaHHe
ecex aHTHQJaWIICTCKIIX li .aeM0KpaTll'leCKIIX noJJHTll'!eCKHX CH.'I BOKpyr pa6otJero KJJacca
e pa~1Kax Hau11011aJJbHoro lleMoKparntJecKoro qipoHTa(Hll<l>), a TaK>Ke 11x M06HJJH3aUHR
.!lJIR peB0.1IOUIIOllllOH 6opb6bl. llJJR Toro, 'IT06bl .!l0Ka3aTb 3T0T Te3HC, B .!laJJbHeiiweM
aHa.111311py10TCR yc.11oe11R co3.aaH11R Hll<l>, fl.TJaT.ţ)opMa 0T ceHTR6pR 1944 ro.!la, flporpa~1Ma npae11TeJJbCTBeHH0ro ynpae.TJeHHR CTpaHoii OT RHBapR 1945 ro.aa, C n0MOW.blO
KOHKpeTHblX npH~tepoe noKa3blBaeTCR M06HJJH3Hpy10111.aR p0JJb Hll<l>, .!l0Ka3aB K3K TeopeTH4eCKH, TaK li npaKTll'leCKII, '!TO Hll<l> B npouecce C0UH3JlbH0-HCTOpH4eCKOropa3BHTHR
PyMblHHII noCJJe no6e)l.bl eoopy>KeHHOro B0CCT3HHR 03H3'-13JJ rnaettoe 3BeH0 T3KTHKH PKfl,
TO 3BeH0, K0Topoe MeHbWe ecex .apyrnx M0>KH0 6b!JJO 6bl Bblp83Tb 113 PYK napTHH, H OT
npO'-IH0ro ena.aeHHR K0TOpblM 33BHCe.ll0 H ycTaH0BJJeHHe .!leM0KpaTH'-leCKoro npae1-1TeJ1bCTBa
no.a npe.!lce.aaTenbCTB0M fleTpy fpo3a. H :noT aKT 060311a'-1aJJ Ka'-1ecTee1111oe H3Me11e1111e
B co,.ri.ep)l{aHIIII rocy.aapcTBeHHOH BJJacrn. H.Ll<l> 03H3'-13JI n0.!lblT0>ICHBaeT CT3TbR-3BeH0
pa3peweHIIR c ycnexoM ecex 3a,.ri.a'-I, CT0RBWHX nepe.a PKfl e 3T0T nep11011. 11apO.!lHOH peeo.JJIO UH li.
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LUPTA SINDICATELOR SUB CONDUCEREA P.C.R.
PENTRU lMBUNATATIREA
CONDITIILOR
MATERIALE
'
,
ALE OAMENILOR MUNCII (6 MARTIE 1945 30 DECEMBRIE 1947)

Insurecţia armată victorioasă de la 23 August 1944, organizată şi condusă de P.C.R., a deschis o eră nouă în istoria patriei. Ea a marcat începu-

tul revoluţiei populare în ţara noastră.
Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporului nostru,
ţinînd seama de noile condiţii, a desfăşurat o vastă activitate organizatorică, politică şi ideologică după 23 August 1944, în vederea unirii şi ridicării la luptă a celor mai largi mase de oameni ai muncii, pentru zdrobirea
forţelor reacţionare şi trecerea la revoluţia socialistă.
După decenii de scindare a mişcării sindicale, P.C.R., după 23 August
1944, pe baza F.U.M., a desfăşurat o largă activitate de reorganizare a
mişcării sindicale din România. De la 23 August 1944 pînă la Congresul
General al Sindicatelor Unite din ianuarie 1945, o masă largă de oameni
ai muncii s-au încadrat în mişcarea sindicală, formînd puternice organizaţii de masă revoluţionare.
Urmărind procesul de organizare a clasei muncitoare după 23 August
1944 pînă la Congresul General al Sindicatelor Unite din ianuarie 1945,
trebuie subliniat faptul că niciodată o masă atît de largă n-a fost cuprinsă
de dorinţa fierbinte şi hotărîrea de a se organiza, de a se afirma ca forţă
de sine stătătoare, conducătoare. Cele mai conştiente elemente au intrat
în rîndurile P.C.R., al cărui număr de membri a crescut foarte repede, iar
în ceea ce priveşte organizarea muncitorilor în sindicate, se ţineau zilnic,
în întreaga ţară, numeroase adunări convocate cu scopul de a pune bazele
organizatorice ale noilor sindicate.
Din punct de vedere organizatoric, Comisia de Organizare ce a luat fiinţă
la 1 septembrie 1944 a reuşit să înfăptuiască pînă la Congresul din ianuarie
1945 importante sarcini trasate de P.C.R.: în toate întreprinderile industriale şi comerciale au fost create comitete de întreprindere, organe revoluţionare ale mişcării sindicale; pe întreg cuprinsul ţării au luat fiinţă
sindicate; comisia a pregătit desfăşurarea congreselor Uniunilor şi Congresul General al Sindicatelor Unite din România. în ajunul congresului, si39 - Acta Musei Napocensis
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tuaţia se prezenta astfel: 513 sindicate, 12 Uniuni ce totalizau 519.000 de
oameni ai muncii1.
A vînd la bază principiile marxist-leniniste de organizare, sindicatele
s-au transformat în scurt timp în principalele „divizii de şoc" în lupta
P.C.R. pentru instaurarea unui guvern democratic şi cucerirea intregii puteri politice din mina burgheziei. Succesul a fost determinat de faptul că
în organizaţiile sindicale, în aparatul lor, de jos pînă sus, partidul a pregătit un întreg sistem organizatoric format din tovarăşi cu munci de răs
pundere, mulţi din ei comunişti, care au trăit în mijlocul clasei muncitoare.
capabili „să stabilească fără greş - cum spunea V. I. Lenin - care sînt
adevăratele ei năzuinţe, nevoi, gînduri ... să determine fără umbră de
falsă idealizare care este gradul de conştiinţă al masei'<\ pentru a canaliza
intregul şuvoi revoluţionar pe linia trasată de partid.
Condiţiile create după instaurarea la 6 Martie 1945 a guvernului democratic, în care reprezentanţii clasei muncitoare deţineau poziţii preponderente, au constituit factorul determinant al întăririi şi dezvoltării organizaţiilor sindicale, precum şi al creşterii rolului şi sarcinilor lor în marea
bătălie care sta în faţa întregului popor muncitor: refacerea şi dezvoltarea
economiei naţionale, desăvîrşirea tuturor sarcinilor revoluţiei burghezodemocratice şi trecerea la revoluţia socialistă .

•
înlăturarea regimului dictatorial fascist şi cucerirea prin luptă de către
masele popula.e conduse de P.C.R. a unor importante poziţii politice şi economice după 23 August 1944, au determinat o schimbare totală a raportului de clasă în favoarea forţelor revoluţionare.
·
Lupta hotărîtă dusă de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. în perioada septembrie-noiembrie 1944 a avut ca rezultat noua decizie de salarizare din 6 noiembrie 1944, prin care s-au adus îmbunătăţiri reale atît în
ceea ce priveşte formele de salarizare, cit şi condiţiile de muncă 3 •
Paralel cu aceasta, comitetele sindicale, de întreprindere, au desfăşurat.
o largă activitate de masă pentru încheierea de procese-verbale4 între orga1 Dezbaterile primului Congres general al sindicatelor unite din România, EdC.G.M., Bucureşti, 1945, p. 57.
2
V. I. Lenin, Opere, vol. 33, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1957, p. 181.
3
Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 1/1944, fila 34.
~ Ibidem, Fond. 1, Resort economic, pe anul 1944-1945. Proces-verbal încheiat azi,
15. XI. 1944, pe de o parte între Fabrica de cartonaje „Rex" din Arad, iar pe de altă·
parte între muncitoarele acestei fabrici. Prezentul proces-verbal se încheie pe durată
de trei luni, începînd cu ziua de 1 octombrie 1944.
1. Se va recunoaşte comitetul muncitoresc ca organ consultativ în chestiunile ce
privesc pe muncitoarele fabricii.
2. Salariile se vor majora cu începere de la 1 octombrie 1944 cu 1000/o faţă desalariile actuale.
3. Opt ore de muncă pe zi. Orele suplimentare se vor plăti integral.
4. Asigurarea alocaţiei lunare de 1.500 lei după fiecare copil al muncitoarelor-
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nele sindicale şi patronii întreprinderilor sau asociaţiile patronale respective din diferite ramuri de producţie. Aceste procese-verbale au constituit
primul pas şi au stat la baza contractelor colective de muncă ce au urmat,
care însă nu au putut fi încheiate decît după răsturnarea guvernelor cu
majoritate reacţionară Sănătescu şi Rădescu.
Abia după doborîrea guvernului Rădescu şi instaurarea guvernului democratic la 6 Martie 1945, clasa muncitoare cîştigă largi posibilităţi de
a-şi cuceri şi apăra drepturile în lupta cu burghezia.
Una din aceste măsuri de mare importanţă impuse burgheziei de către C.G.M.,
să apere clasa muncitoare de jaf şi să limiteze exploatarea nemiloasă a
patronilor, a fost încheierea de contracte colective de muncă.
Contractul colectiv de muncă a constituit statutul relaţiilor dintre clasa muncitoare şi burghezie, care au stat la baza producţiei în sistemul economic în acea pe-

menită

rioadă.

Pînă la impunerea contractului colectiv de muncă patronilor, clasa muncitoare,
sprijinită activ de guvernul democratic, a obţinut o serie de succese în îmbunătă
ţirea condiţiilor materiale, cu toate greutăţile obiective. Măsurile economice din 3 mai
1945 iniţiate de P.C.R. pre,·edeau controlul asupra pro--Iucţiei şi repartiţiei, înfiinţarea
de economate, încheierea de contracte colective de muncă, reprimarea speculei şi a
sabotajului 5.

Contractele colective - măsură iniţiată de P.C.R. şi aplicată de C.G.M. - ,,au
constituit un pas serios făcut de muncitori în luptă cu patronii pentru crearea unor
condiţii de muncă mai bune în interesul celor ce muncesc" 6• Ele se deosebesc radical
de vechile contracte de muncă 7 .
în şedinţa C.C. al C.G.M. din 1 septembrie 1945, pe lîngă o serie întreagă de alte
măsuri propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale şi ameliorarea condiţiilor
5. Fabrica se va îngriji de aprovizionarea muncitoarelor cu lemne de foc şi
alimente.
6. Conducerea întreprinderii va asigura un halat pe an pentru muncitoare.
7. Comitetul muncitoarelor are dreptul de a controla producţia normală a fabricii,
pentru a asigura astfel continuitatea şi intensificarea producţiei.
Semnează: Comitetul muncitoarelor; Patronul; Delegatul sindicatelor.
5
Viaţa Sindicală, Nr. 22 din 20 mai 1945.
fl Ibidem, din 9 decembrie 1945.
7 Arhiva centrală a C.C.S., Dosar Nr. 1/1947, Contracte colective, fila 2.
In ţara noastră, creşte numărul contractelor colective după primul război mondial,
cînd clasa muncitoare începe să se impună din ce în ce mai mult ca forţă socială
principală, în special în industria de bază, avînd un număr compact de muncitori
(industria minieră, metalurgică, petrolieră, tipografi). După o luptă îndelungată, clasa
muncitoare a reuşit să impună patronilor o serie de contracte colective în industria
minieră, metalurgică, petroliferă în
principalele centre muncitoreşti: Bucureşti,
Reşiţa, Valea Jiului, Valea Prahovei etc.
Legile elaborate de guvernele regimului burghezo-moşieresc fiind în slujba marii
finanţe şi apărînd drepturile şi poziţiile acesteia, contractele colective nu satisfăceau decît în foarte mică măsură interesele muncitorilor.
O altă latură negativă a contractelor colective din acea perioadă o constituia şi
faptul că funcţionarii nu erau inclusi în aceste contracte.
în general, o parte a funcţionarilor şi în special a celor superiori forma un fel
de castă privilegiată sub raportul salarizării şi executa cu servilism dispoziţiunile
patronilor, iar faţă de muncitori avea o atitudine arogantă şi de cele mai multe
?ri ost!lă. N:1mai o parte din funcţionarii conştienţi au mers alături de muncitori,
mţelegmd ca lupta dusă de clasa muncitoare pentru o viaţă mai bună este şi
trebuie să fie şi lupta lor.
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tle trai ale muncitorilor, se hotărăşte ca organizaţiile sindicale să treacă la studierea
posibilităţilor de uniformizare a salariilor la funcţii similare, în cadrul deciziilor din
6 noiembrie 1944 şi 3 mai 1945. La şedinţa plenară a C.G.M. din 16 noiembrie 1945
a fost votată rezoluţia „Cu privire la elaborarea statutului contractului colectiv si
accelerarea încheierii de contracte colective de muncă pe ramuri de producţie" 8 • •
După 1 decembrie 1945 au început să se încheie contracte colective de muncă pen•
tru toate ramurile de producţie.
într-un comunicat al C.C. al F.U.M. din 27 noiembrie 1945 se atrăgea atenţia
tovarăşilor comunişti şi social-democraţi că „au datoria de a sprijini cu toată energia
Uniunile Sindicale în acţiunea lor pentru încheierea contractelor colective de muncă
pc ramuri de industrie"!!, măsuri care erau în favoarea clasei muncitoare.
încheierea acestor contracte colective a întimpinat o rezistenţă dintre cele mai
dirze din partea patronilor. Tratativele dintre C.G.M. şi Uniuni, pe de o parte, şi
reprezentanţii Uniunii Generale a Industriaşilor din Romănia (U.G.I.R.), pe de altă
parte, au durat nu mai puţin de 45 zile. Cu toate acestea, mişcarea sindicală a repurtat o victorie strălucită, reuşind să infrîngă rezistenţa patronilor şi să obţină un
contract colectiv în care au fost înscrise importante revendicări ale celor ce muncesc.
Salariaţii publici, organizaţi în sindicate, urmînd exemplul muncitorimii, pornesc
şi ei acţiunea pentru realizarea revendicărilor lor colective. Cu sprijinul hotărit
al P.C.H. şi guvernului, funcţionarii publici duc lupta pentru democratizarea aparatului de stat, întregirea drepturilor lor politice şi reuşesc să dobîndească, rînd pe
rînd, drepturile lor, primele statute cu adevărat democratice ale funcţionarilor.
Muncitorimea ceferistă, organizată într-o puternică Uniune sindicală, a obţinut
cea dintîi, la 13 iunie 1945, legea pentru Statutul Personalului C.F.R. 10, după care
au urmat şi celelalte categorii de muncitori, salariaţii de la P.T.T., C.A.M. etc. 11•
Raportul Conferinţei Uniunii Sindicale C.F.R. din iunie 1946 subliniază contribuţia
deosebit de importantă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la elaborarea Statutului ceferiştilor, arătînd că „el ne-a încurajat, a lucrat efectiv la acest statut, dind îndrumări,
soluţii şi idei, ca un cunoscător al muncii, luptelor şi năzuinţelor noastre. Iar în
guvern nu a avut odihnă pînă cînd nu a făcut acest proiect-lege" 12•
Prin contractele colective, muncitorii au fost apăraţi (în limitele existenţei proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie) atît din punct de vedere material,
cit şi moral.
Contractele colective soluţionau o serie de probleme mult mai vaste decît vechile
revendicări legate exclusiv de timpul de lucru şi de salarizare. în condiţiile date îşi
găseau reglementare probleme sociale de mare importanţă, ca: asistenţa medicală
gratuită pentru muncitori, asigurarea familiei, grija pentru femei, tineret, mame şi
copii etc.
Una din principalele îmbunătăţiri care au rezultat din aceste contracte a fost realizarea unei salarizări care avea la bază, în ordinea importanţei funcţiilor, o scară
ierarhică cuprinzînd pe salariaţii de toate categoriile din întreprinderile industriale
şi comerciale, şi în special pe funcţionarii particulari, care pînă în 1945 nu aveau
nici un tabel de salarizare pe funcţiuni' 3 •
Prin acest sistem s-a obţinut o uniformizare a salariilor, care variau la funcţii
similare de la o întreprindere la alta şi s-au curmat în bună parte vechile abuzuri
practicate în mod intenţionat de patroni, care, prin favorizarea unor elemente func•
ţionăreşti mai apropiate, urmăreau menţinerea unei permanente nemulţumiri între
diferitele categorii de salariaţi, în special între muncitori şi funcţionari şi, prin
aceasta, spargerea unităţii de acţiune a maselor muncitoreşti organizate în sindicate.
8

1
'
10

11
12

13

Viaţa Sindicală,
Viaţa Sindicală,

din 27 noiembrie 1945.
din 27 noiembrie 1945.
Arhiva centrală a C.C.S., Fond. 1, an 1947, Resortul economic.
Buletinul Uniunii Sindicatelor C.A.M., Bucureşti, Nr. 2/1946, p. 6.
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 444, Fond. 1, fila 4.
Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 1/1947, Contracte colective, fila 5.
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Totodată salariile au fost mărite cu 78-100% faţă de cele dinainte de încheierea
contractelor colectiveH. în urma contractului colectiv nici un salariat nu mai putea
fi angajat sau înlăturat fără avizul comitetului de fabrică sau de întreprindere.
Luîndu-se ca bază de calcul salariul muncitorului şi stabilindu-se pe clase de funcţiuni salariile pentru tehnicienii şi funcţionarii lunari, s-au înlăturat marile nemulţu
miri ce existau înainte datorită faptului că funcţionarii lunari aveau un salariu cu
mult mai mare decît muncitorii, stabilindu-se astfel un raport just şi real între salariatii orari si cei lunari, avînd în vedere calificarea lorL 5•
Un alt avantaj de importanţă socială extrem de mare a fost asigurarea protecţiei
mamei salariate prin drepturile ce i s-au acordat, crearea de leagăne, creşe, cămine
de zi pe întreprinderi. ,,Mama salariată a obţinut dreptul la un concediu plătit de
6 săptămîni înainte de naştere şi 6 săptămîni după naştere, cu posibilităţi de prelungire a acestui concediu plătit" 16 • De asemenea, prin contract colectiv s-a asigurat
femeii salariate salariu egal la muncă egală cu bărbaţii. Obţinerea acestor mari
succese a fost rezultatul unor lupte îndelungate duse de clasa muncitoare, determinînd o schimbare radicală a rolului femeii în procesul de producţie după 23 August

1944.

O atenţie deosebită s-a dat tineretului, acordîndu-se ucenicilor condiţii de muncă
mai bune, o salarizare mai echitabilă, condiţii materiale pentru creşterea şi dezvoltarea profesională, fizică şi intelectuală 17 .
S-au introdus în contractul colectiv din 1945 clauze speciale menite să asigure
existenţa salariaţilor în caz de accidente în timpul şi din cauza serviciului.
în ceea ce priveşte pe salariaţii publici şi particulari, ei au fost încadraţi în statute
care le garantau o poziţie demnă în aparatul de stat, în raport cu munca prestată,
asigurîndu-li-se aceleaşi drepturi: asistenţă medicală atît pentru ei, cît şi pentru familiile lor, concedii plătite, diferite ajutoare, de căsătorie, naştere, boală etc. 18 • Pentru
funcţionarii particulari s-au obţinut contracte colective în anul 1946m.
Organizaţiile sindicale, sub îndrumarea P.C.R., au trecut la impunerea contractelor
colective patronilor. în luna decembrie 1945 muncitorii petrolişti au reuşit să impună
contractul colectiv Direcţiunilor petroliere. Tot în această perioadă muncitorii mineri
din Valea Jiului obţin contractul colectiv. Uniunea muncitorilor din industrie (fier,
metal, chimice şi sticlărie) cucereşte după multe tergiversări din partea patronilor
contractul colectiv la sfîrşitul anului 1945 20• Lupta pentru impunerea de contracte
colective patronilor a constituit unul din cele mai mari succese obţinute de C.G.M.
şi organizaţiile sindicale în această perioadă.

Contractele colective şi statutele funcţionarilor, pe lingă numeroasele şi
importantele avantaje asigurate clasei muncitoare, au avut şi cîteva lipsuri,
inevitabile oricărui început: salarizarea nu s-a putut face dintr-o dată proporţional cu efortul şi volumul de muncă fizică şi intelectuală a muncitorilor în diferite ramuri economice 21 . Astfel, muncitorii din industria minieră, precum şi cei din industria grea, ca metalurgia şi petrolul, erau
situaţi pe acelaşi plan de salarizare cu muncitorii din industria uşoară,
ceea ce nu era echitabil.
14
15
16
17

18

Ibidem, Fond Contracte colective, Dosar Nr. 1/1947, fila 12.
Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 440, Fond. 1, fila 46.
Viaţa Sindicală, din 9 decembrie 1945.

Buletinul Uniunii Sindicatelor de funcţionari particulari din România, Bucureşti,

Nr. 4/1946, p. 1-2.
19
20

21

Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 440, Fond. 1, fila 46.
Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 1/1947, Contracte colective, fila 10.
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Pentru remedierea, în parte. a acestui egalitarism dăunător procesului
de producţie, s-au introdus ulterior o serie de coeficienţi superiori de salarizare, în raport direct cu greutatea muncii depuse de salariaţi 22 •
Asemenea lipsuri au fost şi in statutele funcţionarilor, care au putut fi
corectate numai pe parcurs, pe măsura evoluţiei politice şi sociale a regimului democrat-popular.
Cu toate lipsurile. contractele colective au contribuit la îmbunătăţirea
situaţiei materiale a muncitorilor, însă pe o perioadă scurtă de timp. Contractele colective aveau menirea să asigure ridicarea puterii de cumpărare
a salariaţilor prin acordarea mai multor avantaje, ca: primă de frecvenţă,
spor de chirie, avansările la vechime. îmbrăcăminte pentru lucru, prime
de muncă grea şi pentru lucrul efectuat noaptea, burse pentru copii etc. 23:
avantaje cîştigate printr-o luptă înverşunată cu burghezia 2".
Unii patroni au respins contractele colective de la bun început şi numai
sub presiunea maselor au acceptat încheierea lor. Şi atunci însă, ei au încercat să se eschiveze de la îndeplinirea unor prevederi cuprinse în contractul colectiv. Aşa, de exemplu: în legătură cu articolul din contract privitor la avansarea în raport cu vechimea atît în întreprindere, cit şi în
meserie. patronii au obiectat că .,n-ar fi just de a fi obligaţi a acorda avansarea. în raport cu vechimea în meserie. ci numai cu vechimea în întreprindere"25. Prin aceasta. burghezia spera să ştirbească din salariul muncitorilor cu o mare vechime în meserie, dar cu un stagiu mic în întreprinderea respectivă.
Organizaţiile sindicale, sub conducerea comuniştilor. au desfăşurat o
largă activitate de mobilizare a celor mai largi mase de oameni ai muncii
pentru respectarea prevederilor cuprinse în contractele colective. Muncitorii de la uzinele Reşiţa, U.F. Hunedoara. Vulcan, Malaxa etc. obţin ca
la sfîrşitul lunii decembrie 1945 contractele colective să fie aplicate in
900/o din totalul întreprinderilor metalurgice 26 . Muncitorii din fostul judeţ
Bihor, printr-o luptă hotărîtă, au impus încheierea de contracte colective
şi generalizarea lor la toate întreprinderile pînă la sfîrşitul anului 1945 27 •
Sub presiunea maselor muncitoare, conducerile întreprinderilor „PhoenixMinaur" Baia Mare sînt nevoite să respecte prevederile contractului colec22

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 141, Fond. 1, fila 25.
Arhiva centrală a C.C.S., Fond Contracte colective, Dosar Nr. 1/194î, fila 11.
2
" Viaţa Sindicală, din 9 decembrie 1945.
Au fost unii patroni care, găsind în contract prima de frecvenţă, au declarat-o ca imorală, căci ei „nu înţeleg să dea o încurajare pentru acei care îşi fac
simpla datorie". Dar muncitorii au cîştigat-o totuşi, punînd şi la rîndul lor o
întrebare patronilor: ,,Oare este moral cînd călcaţi în picioare legile economice,
aprovizionînd economatele cu scobitori şi pachete de Frank-cafea, iar pe muncitor îl lăsaţi să se aprovizioneze ,cum vrea'?". Organizaţiile sindicale, conduse de
partid, au desfăşurat o puternică presiune de masă asupra burgheziei pentru
_ recunoaşterea şi respectarea contractelor de muncă.
2" Viaţa Sindicală, din 9 decembrie 1945.
26
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 138, Fond. 1, fila 3.
27
Viaţa Nouă, organ de luptă democratică, Oradea, Nr. 260 din 5 decembrie 1945.
23
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tiv 28, iar muncitorii de la Fabrica de sticlă Turda impun patronilor ca
revendicările prevăzute în contract să fie aplicate întoomai 29 • Impunerea
de contracte colective burgheziei a constituit în acelaşi timp şi un mijloc
eficace de ridicare a combativităţii sindicatelor conduse de către organizaţiile de partid. Astfel, în lupta pentru realizarea contractului colectiv,
organizaţiile de ,partid din judeţul Cluj au reuşit să mobilizeze întreaga
forţă a sindicatelor, arătînd maselor muncitoare justeţea politicii P.C.R.
în ceea ce priveşte contractul colectiv, care pune în condiţii avantajoase
clasa muncitoare faţă de patroni 30 •
Menţinerea revendicărilor obţinute de clasa muncitoare prin contractele
colective era în strînsă legătură cu măsurile energice de control al producţiei şi repartiţiei, a creditului şi circulaţiei mărfurilor, iniţiate de guvern prin legile economice din 3 mai 1945. Elementele burgheze din
guvern, neluînd însă nici o măsură de control serios împotriva sabotorilor,
speculanţilor, afaceriştilor, au rămas îngheţate numai salariile stabilite prin
contractul colectiv din decembrie 1945, în timp ce preţurile au continuat
să crească într-un ritm vertiginos, iar situaţia economică a salariaţilor a
devenit aproape insuportabilă 31 .
In faţa acestei situaţii, P.C.R. şi mişcarea sindicală, pentru a veni în
ajutorul salariaţilor, au deschis lupta pentru demascarea elementelor burgheze din guvern, au întreprins o serie de acţiuni de masă. Pentru reme~
dierea disproporţiei dintre preţuri şi salarii, clasa muncitoare reuşeşte să
impună patronilor Procesul-verbal din 15 iunie 1946 încheiat între C.G.M.
~i U.G.I.R., care a adus următoarele îmbunătăţiri pentru masele de oameni
ai muncii: acordul în muncă să fie calculat şi plătit pe baza salariului nominal şi nu pe baza salariului din contract, adică adăugîndu-se în calcul
toate accesoriile pe care le primea muncitorul (primă de frecvenţă, vechime, chirie, sporul de scumpete) 32 . In acele întreprinderi sau secţii unde
nu se putea introduce munca în acord, s-a stabilit să se introducă compensaţia de acord pentru tehnicieni, ingineri, muncitori, care contribuie efectiv la creşterea producţiei, precum şi prima de producţie pentru depăşirea
cifrelor de producţie33_
S-a preciat în mod amănunţit ce cantităţi de articole şi alimente trebuie să primească fiecare salariat prin economate; care să fie coeficienţii
de salarizare pentru munca grea, munca de noapte şi orele suplimentare
legate de aceste sectoare 34 . Toate aceste măsuri erau absolut necesare pentru a asigura existenţa salariaţilor în perioada inflaţiei care se adîncea
tot mai mult.
28
29
30

31
2

-:i
33

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 143, Fond. 1, fila 59.
Cuvîntul Poporului, Turda, Nr. 104 din 25 decembrie 1945.
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 414, Fond. 1, fila 3.
Ibidem, fila 245.
Arhiva centrală a C.C.S., U. P., Dosar Nr. 1/1947. Contracte colective, fila 16.
Ibidem.

;i„ Ibidem, Dosar Nr. 2, fila 14.
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Avantajele cîştigate de clasa muncitoare prin procesul-verbal din 15 iunie 1946 au fost treptat-treptat anihilate în perioada iulie-decembrie 1946
de urcarea din ce în ce mai accentuată a preţurilor şi adîncirea procesului
de inflaţie. Puterea de cumpărare a muncitorilor a scăzut şi mai mult. lată,
de exemplu, costul raţiilor lunare pentru un salariat cu soţie şi un copil.
conform preţurilor oficiale din luna iunie 1946 şi aprilie 1947 3:i:
·
Raţiile legale pt. un
salariat,
soţie, un
copil

Denumirea
produselor

Carne
Slănină

Drînză

Lapte
Ouă

Pîine
Fasole
Cartofi
Zahăr

Orez
Ceapă

Legume
Diverse
Săpun rufe
Săpun de
toaletă

1

Preţ.

oficiale în
iunie
1946 lei

Costul
în
iunie
1946

raţiei

Preţ.

Costul raţiiCostul raţiilor la negru
lor oficiale
în apr.
în apr. 1947
1947

oficiale în
apr. 1947
lei

4 kg
1,10 kg
3 kg
30 kg
30 buc.
90 raţii
1,1 kg
13
kg
0,75 kg
0,6
3
kg

3.000
6.500
11.000
1.800
600
100
950
500
4.200
2.650
800

12.000
7.150
30.000
54.000
18.000
9 OOO
1 425
6.500
3.150
1.590
2.400

60.000
122.000
SO.OOO
15.000
5.500
5.000
150.000
16.000
306.000
100.000
18.000

240.000
134.200
240.000
450.000
165.000
450.000
225.000
208.000
230.000
60.000
54.000

640.000
330.000
720.000
1.800.000
300.000
6.750.000
225.000
1.300.000
600.000
210.000
300.000

8
kg
0,75 kg

I.OOO
7.500

8.000
5.625

SO.OOO
300.000

400.000
225.000

800.000
338.000

10.500

3.150

600.000

ISO.OOO

330.000

0,3 kg

Total general al costului
Media salariilor

raţiilor

161.990

1220.000

I

3.261.200 114.613.000
5.500.000

S-a ajuns la o astfel de situaţie, ca urmare a sabotajului practicat de
burghezie şi a inflaţiei, încît salariul nominal al muncitorului abia acoperea costul raţiilor oficiale primite la economate.
în această perioadă diferenţierea de salarizare în raport cu greutatea şi
importanţa muncii pe diferite ramuri de producţie dispăruse aproape în
întregime. Din cercetările făcute de C.G.M. s-a constatat că „Pe primul
plan în ce priveşte avantajele, se situau salariaţii din industria zahărului,
veneau la rînd cei din industria textilă, apoi industria metalurgică, iar pe
ultimul plan se situau cei din industria minieră" 36 , deci o răsturnare totală
a raportului de muncă şi salarii.
De asemenea, din cauza tainurilor şi a altor avantaje pe care numai salariaţii din unele întreprinderi le primeau (în special cei din industria zahă
rului, textile, alimentară, pielărie), diferenţierea de salarizare chiar şi în35

36

Ibidem, Resortul economic, Dosar Nr. 1/1947, fila 69.
Ibidem, Fond Contracte colective, Dosar Nr. 2, fila 14.
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tre funcţiile din aceeaşi întreprindere dispăruse aproape complet, beneficiind în egală măsură toţi salariaţii întreprinderii, indiferent de calificarea
sau funcţia de răspundere pe care o aveau 37 •
Din această cauză nici munca în acord nu mai constituia un stimulent
material, întrucît retribuţia dată pentru ea nu mai reprezenta decît o sumă
derizorie adăugată salariului de bază din contract.
Absenţa nemotivată de la lucru a salariaţilor, în special a acelei categorii
de muncitori legaţi şi de o gospodărie mică, începuse să depăşească limitele
normale. Salariatul lipsind de la lucru o zi, pierdea numai partea corespunzătoare a salariului pe o zi în numerar, în timp ce partea camuflată a
salariului (tainurile şi diferitele avantaje materiale) o primea în întregime.
Se simţea obiectiv nevoia de a pune capăt acestor stări de lucruri.
La 12 aprilie 1947 s-a semnat noul contract colectiv între reprezentanţii
C.G.M. şi U.G.I.R. (Uniunea Generală a Industriaşilor din România). Acest
contract conţinea unele revendicări noi faţă de cele din trecut, favorabile
salariaţilor şi bunului mers al producţiei 38 . Să luăm, de exemplu, problema
concediilor, de data aceasta fixate prin lege, în ceea ce priveşte durata.
în noul contract colectiv se spune: ,,Concediile se acordă salariaţilor începînd de la cei care au un an de zile vechime în întreprindere. Durata
concediului se stabileşte în raport cu vechimea în cîmpul muncii sau cu
vîrsta, după cum socoteşte salariatul că îi este mai avantajos" 39 •
în ceea ce priveşte problema desfacerii contractului, pe lingă faptul că
nu se putea desface fără avizul comitetului de întreprindere, preavizul
trebuia dat înainte cu un interval de timp ce varia între 14 zile şi 6 luni,
în funcţie de vechimea salariatului'iO_
Noul contract colectiv din aprilie 1947, creind un salar unificat, înlătura posibilitatea ca patronii să rupă din salariu pe calea neacordării
avantajelor cuvenite.
O altă revendicare cîştigată era aceea că sporul de vechime în cîmpul
muncii se calcula de data aceasta asupra salariului total, stabilit prin decizie ministerială, nu numai asupra salariului de bază.
Sînt prevăzute cu mai mare exigenţă „normele muncii în acord şi posibilitatea de a se acorda recompense pentru muncitorii, tehnicienii, inginerii care aduc inovaţii în producţie, contribuind efectiv la mărirea producţiei şi productivităţii muncii" 41 •
Unul din obiectivele principale pe care le-a urmărit noul contract colectiv a fost ierarhizarea judicioasă a salariilor în raport cu greutatea muncii
37

Ibidem.

El cuprindea următoarele capitole: 1) vechimea în cîmpul muncii; 2) normele
muncii în acord; 3) primele de producţie; 4) munca de noapte· 5) concedii· 6) ajutoarele ocazionale şi recompensele; 7) regimul ucenicilor; 8) obligaţiile; 9), aprovizionarea; 10) desfacerea contractului. Vezi Viaţa Sindicală Nr. 122 Seria III din 20·
aprilie 1947.
'
39
Viaţa Sindicală, Nr. 122, Seria III din 20 aprilie 1947.
~o Scînteia, Nr. 789 din 2 aprilie 1947.
38

41

Ibidem.
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prestate, precum ş1 m raport cu specificul ramurilor industriale. Ordinea
ramurilor industriale a fost stabilită după cum urmează: 1) industria minieră, 2) industria siderurgică, metalurgică, petrol, grafică; 3) industria
forestieră, 4) industria textilă, 5) industria alimentară.
În lumina celor de mai sus, salariile lunare pe clase stabilite prin noul contract
colectiv din 1947, erau următoarelen:
Clasa

I
II
III
IV
V
YI

7 .051.000 lei
6.070.000 „
5.521.000 „
4.462.000 „
3.827 .OOO „
3.536.00 „

VII
\"III
IX
X
XI
XII

3.163.000
2.621.000
2.174.000
1.830.000
1.581.000
1.331.000

lei
.,
„

„
„
„

La elaborarea contractului colectiv din aprilie 1947, pe lingă experienţa
contract colectiv, s-a ţinut seama şi de o
pe teren, precum şi de sugestiile primite
de C.G.M. din partea oamenilor muncii.
In noul contract colectiv s-au înlăturat o serie de diferenţieri nejuste
ce se mai făceau simţite în vechiul contract colectiv din 1945 între muncitorii manuali şi cei intelectuali. Ele se refereau la salarizare, timp de
lucru, ore suplimentare, ajutoare de boală, concedii etc.
Toate acestea fiind greşeli de început, au fost complet înlăturate, muncitorii manuali şi intelectuali fiind puşi - prin noul contract colectiv într-o situaţie de perfectă egalitate în drepturi şi datorii, în raport cu
funcţia pe care o ocupă în procesul de producţie" 3 •
Tratativele între reprezentanţii C.G.M. şi U.G.I.R. pentru încheierea contractului colectiv din aprilie 1947 au durat peste 6 săptămîni. în timpul
tratativelor unii reprezentanţi ai patronilor s-au împotrivit cu înverşunare
cererilor justificate ale muncitorilor. ,,Pentru fiecare punct şi paragraf din
contractul colectiv s-a dus o luptă înverşunată cu reprezentanţii patroni~
lor pentru apărarea drepturilor legitime ale oamenilor muncii" 44 • Dacă în
ceea ce priveşte salarizarea, contractul colectiv nu a putut să-şi producă
efectele scontate, faptul se datoreşte adîncirii de către burghezie, proprietară asupra mijloacelor de producţie, a procesului de inflaţie, care în lunile
iunie. iulie şi 1-15 august 1947 a atins apogeul.
cîştigată la încheierea primului
serie întreagă de constatări de

4i
43

""

centrală a C.C.S., Fond. 1, Problema salariilor, Dosar
centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 1/1947, Contracte
Iată poziţia arogantă a unor industriaşi în cursul tratativelor;

Arhiva
Arhiva

stăpîni

2, anul 1947.
colective, fila 19.
pe cînd erau încă

pe mijloacele de producţie:
,,- Muncă grea? Păi ce vreţi? Aşa-i munca: şi mai grea şi mai uşoară.
- Muncă prestată la temperaturi înalte? Păi, domnilor, vara şi noi suportăm
călduri tropicale. Pentru asta nu se acordă nimănui salarii superioare.
- Fonduri pentru cultură şi sport? Dar ce credeţi, domnilor, că acum sînt
vremuri pentru aşa ceva?
- Domnilor, economatele astea ar trebui desfiinţate; credeţi că noi sîntem
băcani sau negustoraşi de stambă ca să ne ocupăm cu aprovizionarea salariaţilor?"

Vezi Scînteia, Nr. 789 din 2 aprilie 1947.
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Contractul colectiv a constituit un instrument puternic în mina clasei
muncitoare. Patronii au lansat lozinca „cine renunţă de bunăvoie la contractul colectiv, va primi recompensă mai mare în bani45, căutînd să corn~
promită acţiunile întreprinse de mişcarea sindicală condusă de partidul
comuniştilor.

Aşa cum apreciază C.C. al C.G.M. în şedinţa sa din 26-27 mai 1947,
„Lupta pentru impunerea contractelor colective patronilor a constituit un
bun prilej de mobilizare şi maturizare politică a celor mai largi mase de
oameni ai muncii•' 46 , în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale clasei
muncitoare.
Unul din avantajele cele mai importante care au fost obţinute prin contractele colective din 1945 a fost înfiinţarea economatelor şi a cantinelor
într-o perioadă în care, din cauza lipsurilor provocate de război, a recoltelor slabe şi a sabotajului burgheziei, aprovizionarea salariaţilor constituia
una din cele mai grele probleme.
în 18 aprilie 1945, Consiliul de Miniştri a aprobat proiectul de lege iniţiat de P.C.R. privitor la reglementarea salariilor şi înfiinţarea economatelor. Acesta, împreună cu alte legi economice, a fost pus în aplicare la
.3 mai 1945.
Dindu-şi seama că vertiginoasa cursă dintre salarii şi preţuri n-ar fi
încetat printr-o nouă majorare a salariilor, guvernul democratic s-a oprit
la soluţia dictată de împrejurări de a încerca întărirea puterii de cumpă
rare a salariaţilor prin sistemul economatelor. S-a ajuns la soluţia înfiinţării economatelor pentru că uzinele, fabricile, instituţiile bancare, corner.dale, prin reţeaua lor de legături, puteau mai bine decît salariaţii să achiziţioneze diferite articole de primă necesitate din toate colţurile ţării'i7.
Înfiinţarea economatelor a fost determinată de întregul complex de condiţii ce
:s-au creat după 23 August 1944 şi în special după 6 Martie 1945, cînd burghezia,
pierzînd importante poziţii politice, încerca să lovească fără milă în masa de oameni
ai muncii prin sabotajul producţiei, foamete şi inflaţie. Deşi erau fixate preţuri oficiale la produsele de larg consum, ele continuau să fie fictive şi nerespectate. Produsele agro-alimentare se comercializau în cea mai mare parte la bursa neagră. Puterea de cumpărare a salariilor era extrem de scăzută faţă de preţurile speculative
care creşteau în fiecare zi, fapt ce rezultă din tabelul de mai sus cuprinzînd costul
raţiilor la negru în aprilie 1947.
Comerţul negru şi operaţiunile de stocare a produselor făceau ca specula să ia
forme îngrijorătoare, iar sabotajul putea să paralizeze aproape întreaga viaţă economică a ţării. Bugetul statului, preluat de la guvernele cu majoritate reacţionară,
apăsa în cea mai mare parte pe umerii maselor populare şi în special pe spinarea
salariaţilor. La acestea se adaugă scăderea din ce în ce mai pronunţată a puterii
de cumpărare a salariilor şi adîncirea procesului de inflaţie.
Aceste condiţii grele, existente la 6 Martie 1945 în viaţa noastră economică, au
făcut ca guvernul democratic să intervină cu o serie de măsuri economice, printre
.care şi înfiinţarea de economate.
45
46
"

7

Arhiva C.C. al P.C.R., Fond. 1, Dosar Nr. 149, p. 56.
Viaţa Sindicală, Nr. 128 din 30 mai 1947.
Idem, Nr. 18 din 22 aprilie 1945.
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Legea din 3 mai 1945 pentru înfiinţarea economatelor impunea patronilor să
în cadrul întreprinderilor economate pentru aprovizionarea salariaţilor cu
articole strict necesare, la preţuri oficiale. De la început putem spune că economatele au constituit, într-o mare măsură, o stavilă serioasă în calea speculei şi a procesului de inflaţie. Mărfurile aflîndu-se în mina fabricanţilor şi a negustorilor, aproYizionarea economatelor a constituit o permanentă mobilizare la luptă a clasei muncitoare pentru a sili patronii să aducă mărfuri la economate 48 •
Patronii au căutat în mod făţiş să saboteze înfiinţarea şi aprovizionarea economatelor, ştiind că prin înfiinţarea lor capitalurile investite în economate nu mai prezentau rentabilitatea dorită de ei.
Mărfurile distribuite prin economate la preţuri oficiale nu dădeau posibilitatea de
a fi speculate la bursa neagră, deci scădea posibilitatea de mărire a cîştigurilor
ilicite.
împotri\"a economatelor s-a ridicat întreaga reacţiune în frunte cu P.N.Ţ. care.
luînd apărarea patronilor, ,,sfătuia" în acelaşi timp conducerea mişcării sindicale că „nu este sincer să se ceară întreprinderilor să facă aprovizionarea economatelor la preţurile oficiale, după cum nu este sincer să-i obligăm să vîndă la
preţurile oficiale""!'. După „Dreptatea" organul de presă al P.N.Ţ., - sincer şi
drept ar fi fost ca oamenii muncii să fie lăsaţi pe mai departe în haosul economic~
cu condiţia să nu fie lezate profiturile fabuloase realizate de burghezie de pe urma
inflaţiei şi sabotajului economic.
Prin lupta dîrză a clasei muncitoare s-a reuşit să se înfrîngă rezistenţa patronilor
faţă de economate şi prin existenţa economatelor salariaţii şi-au putut asigura o,
parte din puţinele produse care existau. Astfel, articolele de îmbrăcăminte, încăl
ţăminte pe care salariaţii n-ar fi putut să le procure de pe piaţă le-au fost puse la
dispoziţie, într-o proporţie redusă, prin economate, la preţuri oficiale. Tot prin economate s-au putut face salariaţilor reduceri de preţuri la multe produse, prin degre\"ări de taxe şi impozite. Au fost reduse în 1946 taxele fiscale cu 750/o la articole
textile destinate apro\"izionării salariaţilor prin economate, iar la făina de griu~
zahăr, untdelemn, orez au fost desfiinţate în întregime 50 •
deschidă

Nu puţine au fost încercările patronilor „de a oferi salariaţilor sume însemnate de bani'• 51 numai să renunţe la aprovizionarea prin economate.
Burghezia a folosit şi anumite elemente declasate (ca Lakatos Ştefan,
Wagner Adalbert, elemente de dreapta din P.S.D.), care calificau linia
C.G.M. de a forţa patronii să deschidă economate şi să le aprovizioneze
cu bunuri de larg consum „greşită şi antimuncitorească" 52 • Mergînd pe o
linie anarhistă, aceste elemente, sprijinite de grupul fracţionist PaukerLuca, căutau să înfiinţeze un economat de aprovizionare „cu care să se
ocupe muncitorii, sindicatul" 53 . În felul acesta ar fi fost scutiţi patronii de
grija aprovizionării muncitorilor cu produse agro-alimentare atît de greu
de procurat în condiţiile date.
Organizaţiile sindicale conduse de P.C.R. au respins aceste încercări
oportuniste ale unor elemente izolate, întărind şi mai mult presiunea de
masă asupra patronilor pentru o cit mai bună funcţionare a economatelor.
"

8

49

50
51
52
53

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 6, Fond. 1, fila 322.
Dreptatea, Seria III, Nr. 32 din 15 martie 1946.
Arhiva C.C. al P.C.R., Fond. 1, Dosar Nr. 440, fila 37.
Ibidem, Dosar Nr. 447, Fond. l, fila 208.
Ibidem.
Ibidem.
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Experienţa a dovedit că statul a putut controla în bună măsură prin
organele sale centrale şi locale repartiţia bunurilor prin economate. Un
,efect al acestui control a fost, printre altele, stabilirea şi distribuirea de
raţii suplimentare pe categorii de salariaţi (muncitori subterani, muncitori în sector greu, muncitori obişnuiţi, funcţionari), după efortul depus
şi energia consumată în procesul de producţie 54 •
Statul democrat a acordat un drept de preferinţă economatelor pentru
aprov1z1onarea cu articole raţionalizate, fapt ce a asigurat ca muncitorii
să fie primii care să-şi primească cotele de produse stabilite de contractele colective.
Prin economate s-au pus la dispoziţia salariaţilor nu numai mărfuri raţionalizate la preţuri oficiale, ci şi produse libere în comerţ, achiziţionate
la preţurile locale. Patronii au fost obligaţi a aduce şi distribui salariaţilor
prin economate articole alimentare, zarzavaturi, fructe, legume etc. Produsele libere în comerţ se procurau la preţurile locoproducător. Regia şi
cheltuielile de transport îl priveau pe patron.
Dacă aruncăm o privire asupra activităţii economatului C.F.R. pe anul 1946-1947,
putem constata că guvernul democratic, sprijinit de organizaţiile sindicale, a făcut
mari sacrificii pentru aprovizionarea cu articole raţionalizate şi finanţarea economatelor în folosul oamenilor muncii5 5•
Cifrele de mai jos ne arată că deşi nu s-a putut asigura necesarul sau un procent
de 1000/o al mărfurilor programate de economatul Uniunii sindicale a muncitorilor
ceferişti, totuşi au fost distribuite mari cantităţi de produse de primă necesitate,
atenuînd în parte consecinţele nefaste ale inflaţiei 56 •

1946-1947
Felul produsului

Pînzeturi
Articole lînă
Stofe
Furnituri

Încălţăminte

Combustibil-lemne
Zahăr, ulei
Cereale

U/m

m
buc.

m
m
per.
vag.
kg
kg

Programate

I

2.138.493
180.000
221.757
108.000
427.759
8.781
8.982.308
30.000.000

Realizate

I

Procentaj

1.734.218
120.000
206.852
31.000
214.210
6 832
7.850.000
20.629.000

dirijarea mărfurilor spre economate, statul democrat-popular a pus la
lor fonduri băneşti de zeci de miliarde de lei prin B.N.R.57.
La 20 ianuarie 1946 situaţia întocmită de Direcţia Economatelor indica un număr
de 9?'8 _economate, din care 321 în Bucureşti şi 657 în provincie. Pe categorii de
salan~ţ1, aceste E:coi:io_mate erau repartizate astfel: muncitorii din industria grea şi
uşoa~a _erau c~pnnş1 ~n _ cele 318 economate din Bucureşti şi 590 din ţară. Salariaţii
ceferişti erau 1ncadraţ1 mtr-un economat aparte, cu centrul la Bucureşti şi filiale în
Pe

lîngă

81%
66%
91%
35%
50%
80%
85%
67%

dispoziţia

5
" Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 4/1947, fila 227.
55 Ibidem, Dosar Nr. 5/1947, fila 49.
56
Ibidem, Resortul economic, Dosar Nr. 1/1947, fila 67.
57 Arhiva centrală a C.C.S., Resortul economic, Dosar Nr. 1/1946, fila 87.
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regionalele C.F.R. Veneau apoi salariaţii C.A.P.S. (Casa Autonomă a Pădurilor Statului), care erau şi ei încadraţi într-un economat cu centrul la Bucureşti. Un economat
la Bucureşti, cu filiale în toată ţara, funcţiona pentru salariaţii publici. Toate aceste
economate aprovizionau peste 1,2 milion salariaţi şi 2,304 milioane membri de familie.
Pe lingă cele de mai sus, existau economatele salariaţilor particulari, care aprovizionau aproximati,· 1,î milioane persoane, răspîndite în toată ţara;,~_

In timp ce guvernul democratic depunea mari eforturi pentru buna funcţionare

a economatelor, reacţiunea, grupată în jurul conducerilor partidelor
„istorice··, calomnia fără încetare efortul depus de organizaţiile de partid
şi sindicat. Presa partidelor reacţionare încerca să prezinte economatele
în faţa maselor populare ca mijloace „de încazarmare a populaţiei" 59 , fără
însă să sufle un cuvînt despre sabotajul capitaliştilor, într-o perioadă cînd
,.situaţia economică a salariaţilor a devenit aproape de nesuportat ... economatele nu dau nici piine, nici mălai"' 60 - raportau delegaţii regionalelor de partid C.C. al P.C.R. în vara anului 1946.
Patronii, dacă nu puteau scumpi mărfurile raţionalizate (îmbrăcăminte,
încălţăminte, făină de griu, porumb, ulei etc.) ,,au organizat o adevărată
întrecere în ridicarea preţurilor la mărfurile libere ce le cumpărau locoproducător pentru ecohomate'· 61 . Acest procedeu a avut drept rezultat o
adîncire şi mai mare a inflaţiei prin ridicarea preţurilor zi de zi. iar o bună
parte a suprapreţurilor, sub formă de devize sau aur, au mers fie în buzunarul patronilor, negustorilor sau conducătorilor de economate, fie în buzunarele intermediarilor speculanţi, care s-au îmbogăţit pe spinarea ţării
şi a clasei muncitoare.
Burghezia, pentru a sabota şi pe această cale producţia, a scos un număr
mare de salariaţi din sectorul productiv, încredinţîndu-li-se munci administrative de tot felul, cu sarcini privitoare la procurarea şi distribuirea
produselor de consum la economate. Toţi la un loc, împreună cu toată
aparatura tehnică şi administrativă a economatelor, au constituit mai tîrziu un balast greu pentru întreprinderi şi piedici serioase în calea ridicării
producţiei şi productivităţii muncii 62 •
In această bătălie grea şi complexă pe care au dus-o organizaţiile sindicale sub conducerea P.C.R. împotriva burgheziei pentru asigurarea bunurilor de consum maselor muncitoare, s-au săvîrşit şi unele greşeli de natură
politică. O parte din comitetele de fabrică şi de întreprindere, precum şi o
parte dintre sindicate, puţine la număr, unde grupul antipartinic PaukerLuca avea oarecare influenţă, ,,prin acţiunea lor nejustă şi neconformă cu
directivele clare şi precise date de C.G.M., s-au amestecat în administrarea
şi gestionarea economatelor" 63 • Nevrînd să ţină seama de faptul că economatele intrau în sarcina şi răspunderea patronilor sau a persoanelor dele~
59

60
61
62

G.'3

Ibidem, Dosar Nr. 2/1946, fila 58.
Dreptatea, Seria III, Nr. 159 din 21 august 1946.
Arhiva C.C. al P.C.R., Fond. 1, Dosar Nr. 414, fila 245.
Ibidem, Dosar Nr. 4/1947, fila 233.
Arhiva centrală a C.C.S., Resortul economic Nr. 4/1947, fila 234.
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 143, Fond. 1, fila 51.
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gate de patroni, unele comitete de fabrică şi întreprindere s-au substituit
patronilor, luîndu-şi sarcina şi răspunderea de a aproviziona, administra
şi gestiona economatele. Cum era şi natural, aceste organe sindicale şi-au
atras nemulţumirea şi uneori chiar oprobiul salariaţilor. Ele s-au îndepăr
tat complet de la sarcina lor de bază, de apărătoare permanente ale intereselor clasei muncitoare, ştirbindu-şi prestigiul şi autoritatea, ca de
exemplu sindicatul S.T.B. Bucureşti 6 \ cîteva comitete de întreprindere din
Oradea65 ş.a.m.d.
Aceste lipsuri şi greşeli, acolo unde s-au produs, au dat posibilitate patronilor să tragă diferite avantaje: a) asigurarea de foloase materiale (regie
şi transporturi, personal); b) compromiterea comitetului de fabrică şi de
sindicat; c) slăbirea unităţii de acţiune a salariaţilor, care vedeau ca „prim
duşman" comitetul de fabrică şi nu patronul.
Pentru a veni în sprijinul sindicatelor şi al salariaţilor, P.C.R. elaborează
în decembrie 1946 o nouă lege de funcţionare a economatelor, care întăreşte şi mai mult controlul de stat şi al sindicatelor asupra economatelor. Legea obliga pe patroni să numească la economate „persoane împuter~
nicite, ale căror nume vor fi comunicate Oficiilor Judeţene şi Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării" 66 .
Fondurile procurate de întreprinderi din disponibilul propriu, cît şi creditele obţinute pentru aprovizionare, nu vor putea fi întrebuinţate în alte
scopuri. Legea prevedea că „Banca Naţională prin organele sale va avea
împuternicirea de a controla întrebuinţarea şi gestiunea fondurilor" 67 •
În scopul întăririi controlului muncitoresc, legea din decembrie 1946
aduce noi norme de funcţionare a economatelor. Pe lîngă fiecare economat
va veghea cîte un delegat al Comitetului de întreprindere, care se va ocupa
îndeaproape cu controlul şi supravegherea bunei funcţionări a economatului. Reforma monetară din 15 august 1947, iniţiată şi înfăptuită de P.C.R.,
punînd capăt inflaţiei şi lovind puternic în speculanţi şi sabotori, ca o
măsură anticapitalistă a regimului democrat-popular, a pus şi economatele
într-o situaţie nouă. Muncitorii conştienţi îşi dădeau tot mai mult seama
că economatele, în noile condiţii, nu-şi mai justificau existenţa şi utilitatea. ,,Ele nu mai pot constitui mijloace de apărare a intereselor economice
ale salariaţilor, dimpotrivă, ele pot să se transforme în mijloace proprii,
pentru sabotori şi speculanţi pentru a lovi în stabilizarea monetară" 68 •
Una din măsurile luate de guvern o dată cu reforma monetară a fost şi
controlul riguros al creditelor. Banca Naţională, precum şi celelalte instituţii de credit, au primit i:ndicaţii precise şi stricte să nu acorde credite
decît pentru scopuri productive şi acestea numai dacă sînt bine motivate
şi verificate69 . Prin această măsură patronii au fost nevoiţi să scoată şi să
G4
65
6

"

67
68
69

Ibidem, Fond. 1, Dosar Nr. 139, fila 51.
Ibidem, Dosar Nr. 143, Fond. 1, fila 51.
Scînteia, Nr. 687 din 25 decembrie 1946.
Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 302, Fond. 1, fila 124.
Ibidem.
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vîndă toate mărfurile stocate şi să-şi schimbe o parte din devize şi aur în
lei stabilizaţi, pentru a-şi procura fondurile necesare în vederea acoperirii
salariilor şi pentru producţie.

Stabilizarea monetară, care a dat vieţii economice o bază prosperă, cerea
desfiinţarea economatelor, dat fiind că a) alimentele se puteau procura la
preţurile oficiale, b) alimentelor industriale ca pîinea, zahărul, uleiul erau
distribuite pe bază de cartele, c) articolele de mare consum popular au fost
raţionalizate în aşa fel, încit salariaţii au fost asiguraţi în primul rînd,
posedînd tichete

şi

bonurF0 •

mişcare sindicală, a luat
se înfiinţeze depozite de distribuire a bunurilor raţionalizate atît în capiîn restul ţării şi în centrele muncitoreşti. Aceste depozite de distribuire
au luat mai multe forme: magazine de stat conduse şi gestionate exclusiv de stat şi
cu personalul salariat numit de organele de stat; întreprinderi comerciale conduse
de negustori pricepuţi şi cărora statul, în calitate de cumpărător unic al produselor
dirijate, le repartiza mărfurile destinate aprovizionării salariaţilor înscrişi la aceste
depozite de distribuire; cooperative de consum, aprovizionare şi desfacere create în
toate centrele industriale şi la satei 1, grupînd mii şi mii de cooperatori, fiind susţinute şi a\'antajate de către stat.
Magazinele de stat şi cooperativele de tot felul au cunoscut o adevărată dezvoltare
numai în condiţiile dictaturii proletariatului, începînd cu primele luni ale anului
1948. Dar şi în inter\'alul de timp dintre 15 august-30 decembrie 1947 acest mod de
apro\'izionare s-a dovedit net superior faţă de economate, făcînd să apară noi legă
turi comerciale între salariaţi şi stat. Prin înfiinţarea magazinelor de stat s-a luat
din mina patronilor unul din mijloacele de care se foloseau pentru sabotarea producţiei. în acelaşi timp, noile forme de aprovizionare au exclus în bună parte intermediarii şi s-a practicat pentru prima dată în ţara noastră o repartiţie directă
între consumator şi producător.
Cooperativele de consum s-au dovedit a fi unul din mijloacele eficace pentru
rezolvarea problemei apro\'izionării masei salariaţilor organizaţi în sindicate. Ele
au constituit în acelaşi timp „mijlocul de adîncire a democraţiei populare în sectorul
economic"i 2• La Congresul al II-lea al sindicatelor din noiembrie 1947, problema
.cooperativelor se pune şi sub un alt aspect, mai larg, cu un bogat conţinut politic,
urmărindu-se întărirea şi mai mult a alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănimea
muncitoare. ,.Este necesar - subliniază delegatul sindicatelor din Timişoara - să se
-creeze o legătură directă între cooperativele muncitorilor de la oraşe şi cooperativele
de la sate, asigurîndu-se o valorificare a producţiei agricole prin eliminarea intermediarilor"i3. Ele vor cunoaşte o largă dezvoltare numai după abolirea monarhiei,
în condiţiile dictaturii proletariatului.
Ştirea desfiinţării economatelor a produs „o oarecare îngrijorare în rîndurile unei
părţi a muncitorilor"•". care n-au putut înţelege dintr-o dată semnificaţia acestei
măsuri. P.C.R. a pus în faţa sindicatelor sarcina de a lămuri masa muncitorilor că
,,desfiinţarea economatelor este cerută de bunul mers al producţiei şi de întărirea
leului stabilizat" 75, sfătuind în acelaşi timp ca salariaţii să intre în cooperativele de
desfacere şi aprovizionare.

ln locul economatelor, gu\'ernul, sprijinit de întreaga

măsuri să
tală, cit şi

70 Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 4/1947, Problema economatelor, fila 235.
n Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 302, Fond. 1, fila 124.
a Arhiva centrală a C.C.S., Secţia economică, Dosar Nr. 4/1947, fila 240.
' 3 Scînteia, Nr. 983 din 20 noiembrie 1947.
74
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 302, Fond. 1, fila 124.
75
Ibidem, Dosar Nr. 301, Fond. 1, fila 16.
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Condiţiile noi de desfăşurare a ofensivei împotriva burgheziei cereau o aprovizionare independentă a muncitorilor, fără concursul patronilor, în cooperative de desfacere ce începeau să fie create în toamna anului 1947 atît la oraşe, cit şi la sate.
Punînd problema înfiinţării de cooperative, P.C.R. a ţinut seama de două aspecte
principale: în primul rînd cooperativele vor îndeplini rolul de aprovizionare urgentă
a masei consumatoare cu articole de primă necesitate, raţionalizate sau libere; în al
doilea rînd, s-a avut în vedere rolul acestor cooperative în dezvoltarea sectorului de
stat şi, mai tîrziu, a sectorului socialist.
Pînă la reforma monetară, cu toate măsurile luate de guvern, situaţia materială
a maselor muncitoare continua să se înrăutăţească. Burghezia, profitînd de anii grei
de secetă, lovea fără milă în nivelul material al clasei muncitoare. Măsurile luate
de guvern şi organizaţiile sindicale în vederea aprovizionării salariaţilor prin economate erau departe de a acoperi nevoile stringente ale muncitorilor.
Indicele costului vieţii creştea într-o lună cit nu creştea într-un an de viaţă normală, ajungînd în lunile iunie şi iulie 1947 la cifre uluitoare faţă de anul 1938. Tabelul
de mai jos oglindeşte pregnant creşterea costului vieţii în domeniul cîtorva necesităţi materiale 76 :

INDICELE COSTULUI
în
IndiceAnul le general
1938
100%
1944
621,6
1945
3.678,7
1946 22.562,9
1947
ian.
68.642
febr. 97.248
mart. 114.250
apr. 327.173
mai 411.896
iun. 494.095
iul. 525.688

Bucureşti

Imbrăc.

încălţ.

100%
1.215,4
6.016,4
39.139,1
82.757
110.516
135.620
569.651
580.138
582.951
741.273

în anii 1937 -1947 luat ca
Combustibil

Chirie,
lu-

apă,

mină

VIEŢII

bază

anul 1938 -

Transport
tramvai

100%
688,7
3.685,6
19.319

100%
217,1
262,7
489,9

100%
220,6
847,2
3.368,8

69.847
116.055
125.683
211.390
315.121
397.672
439.811

567,5
567,5
1.079
6.532
7.855
7.855
7.855

4.143,6
4.143,6
23.293,5
35.957
108.511
108.511
108.511

100%

Alimente

100%
815
6.651,5
39.104,8
130,766
182.101
209,663
557.358
733.564
930.681
938.595

Diverse

100%
775,2
4.730,2
33.758,9
103.507
157.288
210.600
725.643
928.293
984.147
1.155.105

Un muncitor industrial calificat, cu un salariu mediu putea să-şi cumpere în 1939
din venitul lui lunar de 1.750 lei - 3 perechi de pantofi a 500 lei perechea. în
noiembrie 1945 venitul său lunar se cifra la 69.000 lei, ceea ce echivala cu 1 pereche
de pantofi la preţurile oficiale (65.000 lei perechea de pantofi), în martie 1946 venitul
lunar era de 138.000 lei, sumă ce nu mai ajungea nici pentru o pereche de pantofi,
care costau acum 150.000 lei7i.
F~arfeca dintre preţuri şi salarii continuă să se deschidă şi mai mult pînă în
preaJma reformei monetare.
P.C.R .. n-a deschis niciodată cursa dintre preţuri şi salarii, ci, ducînd o politică
de zdrobire a speculei, a mobilizat cele mai largi mase de oameni ai muncii la lupta
pentru cucerirea unor importante revendicări economice din mîinile burgheziei pentru mărirea producţiei şi productivităţii muncii.
'
:'-rhiva centrală a C.C.S., Resortul economic, Dosar Nr. 1/1947, fila 70 (calculul
s-a facut pentru un salariat cu un venit mijlociu, avînd de întreţinut în total 5-.
persoane).
77
Ibidem, Resortul economic, Dosar Nr. 1/1946, fila 39.
76
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Sub presiunea organizaţiilor sindicale şi a guvernului democratic, patronii au fost obligaţi să deschidă cantine pe lingă fiecare întreprindere cu
peste 100 de muncitori, unde 500/o din costul mesei îl suporta patronul,
iar restul muncitorii. Cu toate că alimentele erau ridicate în bună parte
din rezervele statului. la preţurile oficiale, mîncarea continua să fie foarte
slabă 1 1<.
Dacă costul produselor de primă necesitate era foarte ridicat şi majoritatea lor nu se găseau decît la negru. cu pre~uri astronomice, condiţiile în
care lucrau muncitorii din fabricile capitaliştilor erau de-a dreptul îngrozitoare. Comisiile speciale sanitare de pe lingă Uniunile Sindicale au întreprins sute şi mii de inspecţii pentru a comunica C.G.M. şi guvernului
despre condiţiile de muncă ale salariaţilor 79 , cerind totodată luarea de·

măsuri.

Condiţiile
aceleaşi pină

grele de muncă din fabrici
la naţionalizarea lor în 1948.

şi

uzine au

rămas

în general

-~ Arhi\·a centrală a C.C.S., Resortul economic, Dosar Nr. 1;1945, fila 40.
,~, O comisie a l'niunii Sindicale Metalo-Chimice, deplasîndu-se în ziua de 9. VIII.
1946. la Fabrica ,,\'itrometan" Mediaş, constată următoarele:
1. Fabrica este situată la cca 1 km depărtare de oraş. Se fabrică diferite obiecte·
de sticlă. Lucrează cca 1.200 muncitori. Constatări asupra condiţiilor de
muncă;

2. Curtea fabric-ii este plină de gunoaie şi cioburi de sticlă, constituind un
permanent pericol de accidente de muncă;
3. Locul în care se face amestecul materialului pentru fabricarea sticlei estelipsit de instalaţie de aspirat praful;
4. Lucrătorii nu poartă măşti speciale în sectoarele grele şi periculoase demuncă;

5. Cuptoarele lucrează toate cu gaz metan, care arde incomplet, producînd diferite gaze toxice. Lucrătorii absorb aceste gaze toxice;
6. Cuptoarele sînt deteriorate şi nu prezintă nici o garanţie că s-ar putea la
un moment dat să nu se prăbuşească, expunînd muncitorii la grave accidente;
7. Holurile unde se găsesc cuptoarele nu au aspiratoare, nu au instalaţiile necesare şi nu sînt închise iarna. Lucrătorii trebuie să suporte căldura mare a
cuptoarelor şi în acelaşi timp valurile de frig de afară, care aduc mari prejudicii sănătăţii muncitorilor;
8. La aceste cuptoare lucrează mulţi tineri sub 18 ani;
9. Fabrica este lipsită în cea mai mare parte de apă potabilă;
10. Fabrica n-are o instalaţie de baie corespunzătoare;
11. în ce priveşte locuinţele muncitorilor, ele sînt insalubre, cu totul neigienice.
t:amere comune de 5-10 lucrători, fără cubajul necesar, fără aerisire, paturi
improvizate, fără saltele. Domneşte murdăria în camere.
12. în ce priveşte starea sănătăţii: bolile sociale, profesionale şi accidentele sînt
de-a dreptul înspăimîntătoare. Din 300 de indivizi, după analizele făcute s-a
constatat că 46 sînt sifilitici, 68 persoane cu arsuri grave, 105 cu boli de piele,
furunculi, abcese, determinate de lipsa de igienă generală. Reumatici 60 şi
foarte, foarte puţini sănătoşi;
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P.C.R., sprijinit de întreaga mişcare sindicală, a luat măsuri pe linie
de stat pentru o nouă aşezare în spirit democratic a sarcinilor fiscale în
1945 şi creşterea masivă a impozitelor asupra speculanţilor, a îmbogăţiţi
lor de pe urma războiului şi a patronilor.
In luna februarie 1946 s-a făcut o reducere a impozitului pe salarii, care
a adus o scădere a cotei de impunere cu 570/o, însemnînd şi o ridicare efectivă a puterii de cumpărare a salariaţilor cu aproximativ 120/o faţă de
ianuarie 1946 80 • S-au redus cu 750/o taxele fiscale la articolele textile destinate aprovizionării salariaţilor prin economate, iar la stofe şi încălţăminte
cu 900/o. La produsele alimentare, ca făină de grîu şi porumb, zahăr, untdelemn, orez, au fost desfiinţate în întregime taxele fiscale asupra cantităţi
lor ce urmau să fie repartizate prin economate.
Aceste măsuri au fost primite cu multă satisfacţie de oamenii muncii,
văzînd în P.C.R. apărătorul intereselor fundamentale ale maselor populare.
In perioada de refacere a economiei naţionale, P.C.R. a abordat problema
muncii în acord într-un chip nou. ca unul din mijloacele de rid'icare a
producţiei. Introducerea ei a fost precedată de o intensă muncă de lămu
rire din partea organizaţiilor de partid şi sindicat, în scopul ridicării conştiinţei tuturor oamenilor muncii la nivelul înţelegerii sarcinilor legate de
întreg procesul refacerii economiei naţionale şi trecerea la revoluţia socialistă.

în condiţiile noi de după 23 August 1944 şi în special după 6 Martie
1945, cînd în fruntea ţării se instaurează un guvern democratic, exercitînd dictatura revoluţionar-democratică a proletariatului şi a ţărănimii,
antenele burgheziei sînt tăiate, iar exploatarea clasei muncitoare este din
ce în ce mai mult limitată şi îngrădită. Refacerea economiei naţionale este
o problemă a forţelor revoluţionare şi nu a burgheziei, deşi aceasta mai
continua să fie proprietară asupra mijloacelor de producţie. Mai mult,
burghezia a trecut în fapt la sabotarea şi zădărnicirea efortului maselor
populare, îndreptat spre reclădirea şi dezvoltarea economiei naţionale.
Munca în aceste condiţii devine o problemă a întregului popor. Ea trebuia să fie cinstită, stimulată şi respectată.
Pentru a folosi la maximum arma muncii în acord, ea trebuia să fie
aplicată cît mai just posibil, elaborată sub toate aspectele, pentru ca ea
să nu devină, ca şi înainte de 23 August 1944, un instrument de sugrumare a celor ce muncesc.
13. Nu

există cămin

de zi pentru copii

şi

nici

cantină;

14. Aprovizionarea lucrătorilor prin economat este foarte slabă atît sub aspect

80

cantitativ, cît şi sub aspect calitativ (urmează semnăturile Comisiei şi propunerile către Uniunea Sindicatului Metalo-Chimic).
Raportul este extras din Arhiva C.C. al P.C.R., Fond.· 1, Dosar Nr. 445,
fila 150.
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 440, Fond. 1, fila 37.
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La iniţiativa partidului. C.G.M. în circulara sa din martie 1945 prevedea
ca munca în acord să ducă la dezvoltarea producţiei şi la mărirea ciştigu
lui muncitorului. Pentru a avea însă garanţia că produsul muncii va fi pus
în cea mai mare parte în slujba poporului şi în special a muncitorului,
comitetele de fabrică aveau datoria să ceară patronilor introducerea muncii
în acord în anumite condiţii, şi anume: ,,cronometrarea timpului de muncă
să fie făcută în faţa unei comisii, în prezenţa conducerii sindicatului; se va
desfiinţa orice plafon ce poate fi atins în producţie prin prestarea muncii
în acord, garantîndu-se în orice condiţii salariul de bază al muncitorului" 81 .
C.G.M. a elaborat principiile şi modul concret de aplicare a acestui sistem
de muncă.
Unul din principiile generale care a stat la baza muncii în acord a fost acela că
ea va fi introdusă numai în intreprinderile care îndeplinesc condiţiile de ridicare a
producţiei (au o producţie continuă), pentru a asigura un ciştig mai mare decît salariul de bază al muncitorilor. în cercetările făcute de C.G.M. şi de Uniuni s-a constatat
că în unele întreprinderi (Uzinele Titan-Nădrag-Călan), deşi muncitorii făceau eforturi mari pentru mărirea producţiei, nu puteau să realizeze nici salariul de bază,
căci acordul era calculat ca realizare de plusvaloare pentru capitaliştiH 1 .
Munca într-un schimb de 8 ore trebuia să corespundă cu o producţie normală.
Această producţie calculată în bani trebuia să reprezinte valoarea salariului de bază
şi accesoriile legale, indemnizaţiile de scumpete, copii, chirie etc., astfel ca acordul
să fie calculat în timp şi nu în bani, făcind astfel ca acordul să urmeze permanent
şi automat drumul în sus al salariului de bază. Mai mult, dacă norma de producţie
era depăşită de un muncitor, atunci acel muncitor trebuia să primească nu numai
ce primea în mod obişnuit pentru lucrarea respectivă, ci şi ceva în plusf!.1.
Un alt principiu care a stat la baza muncii în acord era acela că economia de
timp realizată prin scurtarea timpului de execuţie trebuia să ducă la creşterea productivităţii şi la scăderea preţului de cost. Cum era de prevăzut, burghezia a opus
o rezistenţă îndirjită creşterii producţiei şi a productivităţii muncii. Poziţia ac~asta
s-a manifestat şi prin tendinţa unor patroni de a umfla timpul de execuţie peste
limitele normale la unele lucrări. Partidul, prin intermediul sindicatelor, a luat şi
această posibilitate din mîinile burgheziei, prin cronometrarea propusă de C.G.M.,
care trebuia făcută de către „o comisie formată din reprezentanţii comitetului de
fabrică, ai direcţiunii şi muncitorul ce urma să fie supus cronometrării" 8 ". Astfel
se garanta că timpul fixat va fi cel normal şi orice efort în plus va aduce un cîştig
corespunzător muncitorului.

C.G.M., introducind munca în acord, s-a călăuzit după principiul ca m
trebuiau să fie cointeresate material atît clasa muncitoare, cit şi intelectualitatea tehnică. 1n trecut, cu cit mai mult un conducător tehnic sau funcţionar avea o purtare de zbir faţă de muncitori, cu
atît şi prima de încurajare devenea mai mare. Acesta era criteriul de
mărirea producţiei

81 Viaţa Sindicală,

Nr. 23 din 20 mai 1945.
Arhiva centrală a C.C.S., Fond. Resortul economic, Dosar Nr. 1/1945, fila 20.
83 Să ilustrăm cu un exemplu: un strungar care trebuia să facă, după o normă
stabilită, 5 axe în 8 ore şi pentru o axă primea 100 lei, în cazul cînd executa 7 axe
tot în 8 ore, pentru cele 2 axe trebuia să primească şi ceva în plus, nu numai 100 de
lei de bucată, respectiv 200, ci 110 lei de bucată, adică 220 lei.
Viaţa Sindicală, Nr. 23 din 20 mai 1945.
I¼ Arhiva centrală a C.C.S., Resortul economic, Dosar Nr. 1/1945.
82
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clasificare a aparatului administrativ în trecut. După 23 August 1944 zidul
ridicat între muncitorii manuali şi intelectuali a fost dărimat: prin organizaţiile sindicale s-a creat unitatea dintre clasa muncitoare şi intelectualitatea tehnică, care, în majoritatea ei, a aderat linia partidului. Sistemul muncii în acord a fost folosit de către partid ca mijloc de a cimenta
unitatea de acţiune dintre corpul tehnic şi muncitori, în scopul refacerii
economiei naţionale. ,,Trebuie să punem la ordinea zilei - spunea V. I.
Lenin în aprilie 1918 - să aplicăm în practică şi să experimentăm plata
în acord, să aplicăm tot ce este ştiinţific şi progresist în sistemul Taylor,
să punem în concordanţă salariul cu rezultatele generale ale producţiei ... " 85 .
în unele întreprinderi sau secţii, unde, prin natura lucrurilor, nu se
putea introduce munca în acord, au fost fixate norme de producţie în raport
cu condiţiile şi randamentul producţiei în întreprinderile respective. Nefiind fixată nici o normă de lucru înainte, salariaţii nu aveau stimulentul
material pentru a dezvolta producţia 86 • Or, este clar că nu se putea construi şi reface economia numai pe bază de entuziasm.
Prin introducerea sistemului muncii în acord, precum şi prin normarea
multor lucrări, a fost înlăturată în bună parte posibilitatea ca statul să fie
frustrat în comenzile sale cu devize de către întreprinderile particulare.
în toate comenzile statului, date unor întreprinderi particulare, comenzi la care
se fixa la terminarea lucrărilor pe baza devizului prezentat de întreprindere,
statul a fost frustrat în majoritatea cazurilor prin preţurile exagerate pe care era
obligat să le plătească. întreprinderile avînd dreptul de a trece ca regie de la
2000/o pînă la 4000/o din manoperă, aveau tot interesul ca această manoperă să fie
cît mai mare.
S-au găsit în comenzile statului, pentru o lucrare obişnuită, trecut ca necesar
executării ei un număr dublu de ore. Unii muncitori nu şi-au putut da seama de
la început că „bunătatea" patronului „de a le da un număr mare de ore la o lucrare
nu înseamnă altceva decît sprijinirea patronului la jefuirea statului" 87 • Or, în condiţiile noi, cînd statul a devenit un organ al dictaturii revoluţionar-democratice a
proletariatului şi a ţărănimii, era o crimă să loveşti în puterea lui şi să-l slăbeşti.
Astfel, dacă pentru o lucrare erau necesare 1000 ore, regia fiind de 3000/o şi patronul
dubla numărul de ore, plus regia de 3000/o calculată la 2000 ore, realiza un cîştig
fabulos, frustrînd statul şi contribuind totodată la scumpirea produselor88 • Pentru a
putea suporta aceste preţuri, statul era nevoit să recurgă la mărirea impozitelor
directe şi indirecte, care, cu toată grija de a impune greul asupra patronilor, loveau
şi în salariaţi.

preţul

Prin introducerea normelor noi ale muncii în acord, C.G.M. a contribuit
la lichidarea acestei situaţii, prin obligativitatea pentru toate întreprinderile „de a prezenta la plată către stat toate devizele care să poarte şi
semnătura comisiei locale de aplicare a acordului şi a comitetului de
fabrică" 89 , care nu vor permite în nici un caz ca timpul de execuţie să
fie umflat.

şi

85
86
87
88
89

V. I. Lenin, Opere, val. 27, p. 240.
Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 141, Fond. 1, fila 25.
Viaţa Sindicală, din 13 decembrie 1945.
Ibidem.
Ibidem.
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în scopul generalizării muncii în acord, conducerea partidului şi C.G.M.
au ţinut seama de experienţa deja cîştigată în cîteva mari întreprinderi din
ţară ca U. F. Reşiţa. ,,Vulcan·', ,,Malaxa", soldată cu cîştiguri însemnate
pentru muncitori, fără o cheltuire mare de muncă fizică şi intelectuală,
totodată rezolvîndu-se problema importantă a refacerii economiei naţio
nale: mărirea producţiei şi a productivităţii muncii9!'.
Pentru a veni în ajutorul populaţiei lovite de secetă, la chemarea P.C.R.
întregul popor muncitor din ţara noastră a răspuns cu entuziasm. În 1946
a luat fiinţă Comisia Centrală pentru ajutorarea regiunilor lovite de secetă,
din care au făcut parte C.G.M .. Frontul Plugarilor. Apărarea Patriotică
şi alte organizaţii democratice grupate în B.P.D. conduse de P.C.R. Avînd
ramificaţii în toate judeţele şi plăşile din ţară 91 , Comisia Centrală a reuşit
să colecteze însemnate cantităţi de alimente, îmbrăcăminte şi sume de
bani. venind în sprijinul regiunilor lovite de secetă.
Organizaţiile sindicale din toată ţara au colectat pînă la începutul lunii
octombrie 1946 suma de lei 500.200.000 pentru ajutorarea regiunilor lovite
de secetă 92 • In toate întreprinderile industriale colectivele de muncitori ,,au
hotărît să lucreze ore suplimentare şi să presteze muncă voluntară, pentru
a veni în sprijinul populaţiei lovită de secetă" 93 .
Organizaţiile sindicale agricole au trecut în planurile lor de activitate
colectarea de fonduri băneşti şi produse agro-alimentare. Astfel, organizaţiile sindicale din regiunea Banat. sub conducerea comuniştilor, au organizat o largă campanie de ajutorare a minerilor din Valea Jiului şi a
oamenilor muncii din Moldova, cu alimente şi îmbrăcăminte în tot decursul anilor 1945-1946. Numai pe luna mai 1945 au fost colectate pentru
Valea Jiului: 3000 perechi bocanci. 15.000 kg zahăr, IO.OOO kg făină de
griu. 500 porci. 50.000 m stofă. iar pentru Moldova 20 vag. grîu0".
Din iniţiativa organizaţiilor de partid. sindicatele agricole din regiunile
unde seceta s-a făcut mai puţin simţită au colectat şi trimis mari cantităţi
de cereale în Moldova şi totodată au primit şi îngrijit cu hrană şi îmbrăcă
minte mii şi zeci de mii de copii de vîrstă şcolară din această parte a
ţării.

Îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale oamenilor muncii era legată nemijlocit de creşterea producţiei industriale şi agrare. în acest scop masele
populare şi în primul rînd clasa muncitoare au folosit o gamă întreagă de
forme şi metode de antrenare a tuturor oamenilor muncii, concretizate mai
ales în organizarea muncilor voluntare, a echipelor de şoc şi întrecerilor
patriotice etc. Ele sînt cu atît mai importante, cu cit au apărut în condiţiile materiale foarte grele prin care trecea ţara noastră. Muncitorii au
!JO Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 303, Fond. 1, fila
nt Viaţa Sindicală, Nr. 91 din 15 septembrie 1946.

9.

92

Idem, Nr. 96 din 20 octombrie 1946.
Ibidem.
!l4 Zori Noi, organ al Comitetului Regional P.C.R., Alba-Hunedoara, an. II, Nr. 56
din 7 iunie 1945.
93
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organizat întreceri patriotice şi munci voluntare cu scopul de a mări producţia, fără să aştepte o recompensă.
Apărute după 23 August 1944 ca o caldă manifestare de patriotism a
oamenilor muncii, întrecerile patriotice şi munca voluntară au căpătat
forme din ce în ce mai avansate şi s-au generalizat în întreaga ţară către
sfirşitul anului 1947. Avînd drept obiectiv ridicarea producţiei, noile forme
de muncă au dezvoltat în acelaşi timp grija plină de abnegaţie a oamenilor
muncii pentru întărirea regimului democrat-popular. întrecerile patriotice
0rganizate de sindicate în fabrici şi uzine, pe şantierele naţionale, au creat
un climat politico-moral dînd naştere la noi iniţiative îndrăzneţe, dezvoltînd facultăţile dinamice, creatoare ale poporului, apropiindu-1 în felu]
acesta de revoluţia socialistă.
Însufleţiţi de justeţea liniei politice a partidului, muncitorii trebuiau, în
acele condiţii, să privească mult dincolo de nevoile personale şi de familie 1
convinşi fiind de victoria noii orînduiri sociale.
Incepînd cu anul 1947, statul intervine tot mai activ în viaţa economică
a ţării. Am putea spune că primăvara anului 194 7 marchează ofensiva pe
întreg frontul împotriva puterii politice şi economice a burgheziei, care
va culmina cu instaurarea dictaturii proletariatului şi apoi naţionalizarea
principalelor mijloace de producţie.
O măsură importantă pe linia întăririi controlului statului asupra întrep1j._nderilor şi a creşterii posibilităţilor P.C.R. de a influenţa asupra vieţii
economice a ţării a fost reorganizarea Ministerului Industriei şi Comerţului
în aprilie 1947. Din iniţiativa P.C.R. a fost elaborată legea Oficiilor industriale şi pusă în aplicare în luna mai 1947. Complexul de măsuri economice
din această perioadă, iniţiate de P.C.R. şi traduse în viaţă de masele populare, a avut menirea să instituie un control asupra activităţii economice
a întreprinderilor capitaliste şi să apere interesele maselor muncitoare 95 •
Aceste măsuri au constituit pentru masele populare în acelaşi timp singura
cale de a rupe odată pentru totdeauna cercul vicios al greutăţilor economice - inflaţie, producţie scazută, speculă, lipsă de alimente şi îmbră
căminte dîndu-le un nou imbold în muncă. ,,Se ştie că asemenea contradicţii spunea V. I. Lenin - se rezolvă în practică prin ruperea acestui
eerc vicios, prin schimbarea stării de spirit a maselor, prin iniţiativa
eroică ... care are adeseori, în această schimbare, un rol hotărîtor" 96 .
Organizaţiile de partid şi sindicale şi-au intensificat eforturile în mobilizarea maselor de oameni ai muncii pentru realizarea unei producţii sporite. Angajamentele
luate de colectivele de muncitori şi ingineri reflectă hotărîrea fermă de a scoate ţara
din haosul economic, de a ridica cu orice preţ producţia industrială şi agrară. Muncitorii din industria petrolieră îşi propun să realizeze 325.000 tone ţiţei faţă de 225.000

9;;

Scînteia, Nr. 844 din 13 iunie 1947 (avem în vedere; 1) legea cu privire la circu3) controlul economic; 4) în-

laţia bunurilor agricole; 2) controlul utilizării creditelor;
fiinţarea societăţilor pe acţiuni ale statului etc.).
!IG

V. L Lenin, Opere, vol. 29, ed. IV, p. 410.
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tone pe lună. Programul stabilit de M.I.C. este în cea mai mare parte realizat,
cum reiese din situaţia producţiei pe luna noiembrie 1947 97•
!Felul produselor
Ţiţei
Gazolină
Gaz de sondă

Foraj

I

Realizat

Programat

316.160 t
10.255
90.560 m
15.609 m

313.491
10.255
94.305 m
15.905 m

aşa

%
99
100
104
102

Eforturile mari pe care le-au făcut masele populare pentru a mări producţia şi pe
bază asigurarea îmbunătăţirii condiţiilor materiale a oamenilor muncii, le
putem urmări din dinamica creşterii volumului unor importante produse industriale98 :
această

Octombrie

Produsul

U/m

Oţel
Fontă

t
t

Laminate
Zinc

t
t
t
m
t

Sodă caustică

Cherestea
Ciment

1947 în
1945

1946

I

10.387
4.488
10.752
40

12.081
4.562
12.602
83

771
23.452

-

17.892

21.113

820

I

1947

faţă

%

de 1945

21.426

206

9.590
14.293
206
1.463
56.570
43.619

213
133
515

189
222
244

1947 în
faţă

%

de 1946

156
210
113
248
178

-

140

Apreciind producţia globală in ramurile principale ale industriei, în procente faţă
de nivelul anului 1938, la începutul lunii august 1947 aveam următoarea situaţie: în
metalurgie 70,20/o, la produsele chimice de bază 78,20/o, la cărbune 95,50/o, iar producţia de ciment, geamuri şi materiale de construcţie se ridica la 800/o00• Şi în domeniul agriculturii situaţia se prezenta îmbunătăţită în 1947. Faţă de lipsa de pămînt
de dinainte de reformă, faţă de starea de haos economic şi seceta din anii 1945-1946~
în vara anului 1947 ţărănimea muncitoare obţine o recoltă satisfăcătoare. ,,Recolta
de griu se ridică la cca 140.000 vag., recolta de porumb la peste 500.000 vag., cea desfeclă de zahăr la 64.000 vag., cea de floarea soarelui la 55.000 vag., iar cea de
cartofi la 160.000 vag. 100

*
Activitatea desfăşurată pentru asigurarea condiţiilor materiale ale clasei
muncitoare şi ale întregului popor muncitor a fost una din problemele grelecare au stat în faţa P.C.R. şi a organizaţiilor sindicale în prima etapă a
revoluţiei democrat-populare.
Pentru masele muncitoare, farul călăuzitor care le-a învăţat să smulgă
unul cîte unul drepturile şi revendicările lor arzătoare din mîinile forţelor97

Scînteia, Nr. 998 din 12 decembrie 1947.
Idem, Nr. 992 din 5 decembrie 1947.
99
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Reforma monetară din 1947, Ed. P.C.R., 1947, p. 8..
100 Ibidem.
98

https://biblioteca-digitala.ro

633

LUPTA SINDICATELOR IN ANII 1945-1947

reacţionare burghezo-moşiereşti a
naţionale şi

dezvoltare a economiei

fost programul P.C.R. de refacere şi
de trecere la revoluţia socialistă în ţara

noastră.

Mobilizată şi însufleţită de P.C.R., clasa muncitoare, organizată în sindicatele revoluţionare unice, s-a dovedit în fapt a fi forţa principală care
a strîns în jurul ei cele mai largi mase de oameni ai muncii, antrenîndu-le
la opera de refacere şi dezvoltare a ţării.
într-o perioadă în care pîinea şi îmbrăcămintea lipseau, iar întreaga producţie era sabotată de capitalişti şi slugile lor, muncitorii flămînzi, obosiţi,
chinuiţi, sleiţi din pricina subalimentării şi exploatării patronilor, la che~
marea partidului comuniştilor pentru refacerea economiei distruse de
război, au dat exemplu de cel mai înalt eroism, spirit de sacrificiu şi de
un cald şi profund sentiment patriotic. Avînd în fruntea sa un partid încercat în lupte, P.C.R., clasa muncitoare a reuşit să impună patronilor contractul colectiv din 1945 şi 1947, să înfiinţeze economate şi cantine pentru
salariaţi, precum şi să introducă o nouă salarizare, menită să îngrădească
sabotajul şi exploatarea nemiloasă a burgheziei şi totodată să îmbunătă
ţească condiţiile de viaţă ale oamenilor muncii.
C.G.M. reuşeşte să dispună în interesul oamenilor muncii încă în 1946,
de 400/o din localurile balneo-climaterice din ţară, asigurînd într-o oarecare măsură odihna oamenilor muncii cu o reducere de 500/o 101 • In anul 1947
au funcţionat 281 tabere de vară în care şi-au petrecut concediile 87.387 de
oameni ai muncii, iar ca un rezultat al luptei organizaţiilor sindicale, patronii au fost forţaţi să acorde condiţii materiale pentru 268 creşe şi 290
cămine de zi ce funcţionau în 194 7 în diferite întreprinderi şi instituţii 102 •
In această luptă milioane de oameni ai muncii au acumulat extrem de
repede o vastă experienţă şi maturitate politică. Conduşi de P.C.R., oamenii
muncii au văzut ei înşişi că fără răsturnarea definitivă a burgheziei nu
se poate întreprinde nimic viabil în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă ale maselor populare.
Acţiunile camuflate ale grupului antipartinic Pauker-Luca de a încurca, dezorienta şi îngreuna procesul de refacere a economiei naţionale
s-au izbit de voinţa revoluţionară a maselor populare, de hotărîrea lor de
a ieşi din haosul economic şi a construi o orînduire nouă. Grupul antipartinic n-a reuşit să împingă partidul şi mişcarea sindicală pe o linie
anarhistă, aventuristă. Aceasta se datoreşte faptului că „acţiunile lor s-au
izbit în conducerea partidului de o rezistenţă hotărîtă ... că activul de
bază al partidului a păzit principiile fundamentale ale partidului, nu a
cedat presiunilor şi a apărat neşovăitor viaţa şi demnitatea cadrelor" 10:1,
atît a celor din aparatul de partid, cît şi a cadrelor din organizaţiile
obşteşti.
101
102
103

Arhiva centrală a C.C.S., U.P., Dosar Nr. 2/1964, fila 189.
Viaţa Sindicală, Seria II, Nr. 11 din 13 septembrie 1947.
Gh. Gheorghiu-Dej, Darea de seamă a delegaţiei P.M.R. la cel de-al XXII-le:z

Congres al P.C.U.S., prezentată la Plenara C.C. al P.M.R. din 30 noiembrie-5 decembrie 1961, Ed. polit., p. 30.
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1n problemele legate de politica

economică a partidului, elementele duş
strecurate în partid şi în organizaţiile sindicale, de a căror activitate nu era străin grupul fracţionist, ,.au mers pînă acolo încît s-au opus
liniei partidului de a obliga patronii să deschidă economate, frînau lupta
clasei muncitoare pentru încheierea de contracte colective" 10". N-a fost împrejurare în care acţiunile grupului antipartinic Pauker-Luca „să nu fi
dus la încurcarea şi îngreunarea rezolvării sarcinilor legate de cucerirea
şi consolidarea puterii populare" 1o;;_
Este un mare merit al partidului nostru, al activului său de bază, că,
paralizînd acţiunile trădătoare ale grupului fracţionist Pauker-Luca, a
reuşit în acelaşi timp să canalizeze întregul elan revoluţionar al maselor
populare la refacerea economiei naţionale. Organizaţiile sindicale, obţinînd
importante succese în lupta pentru îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale
oamenilor muncii. s-au dovedit a fi în acelaşi timp o bună şcoală de educar~. creştere şi călire a mii de cadre muncitoare în lupta desfăşurată de
clasa muncitoare în alianţă cu ţărănimea muncitoare sub conducerea P.C.R.,
pentru instaurarea dictaturii proletariatului în ţara noastră.
mănoase

T. HAGAN

LA LUTTE DES SYNDICATS DANS LA PREMIERE ETAPE
DE LA REVOLUTION POPULAIRE SOUS LA DIRECTION DU PCR
POUR AMELIORER LES CONDITIONS MATERIELLES
DES TRA V AILLEURS
(Resume)
L'etude presente un des problemes complexes de la premiere etape de la revolution
populaire en Roumanie, la lutte du PCR et des organisations syndicales pour creer
aux masses populaires et, en premier lieu, a la classe ouvriere des conditions
humaines de travail et de vie.
Ayant perdu d'importantes positions politiques, le rapport des forces etant devenu
nettement favorable aux masses populaires, Ies forces reactionnaires essayaient
d'empecher par tous les moyens (sabotage, inflation) la lutte des forces democratiques
pour reorganiser l'economie nationale et creer de meilleures conditions materielles.
Sous la direction du PCR, Ies syndicats prirent une serie de dispositions d'ordre
economique, pour limiter l'exploitation bourgeoise, pour assurer, en depit des
difficultes, le ravitaillement des travailleurs avec des produits agro-alimentaires a
l'aide des economats. Le CGM (Confederation Generale du Travail) elabora de
nouveaux systhemes d'appointement qui avantageaient des travailleurs.
En appliquant une serie de dispositions economiques anticapitalistes initiees par
le PCR, surtout la reforme monetaire d'aout 1947, on a mis fin a l'inflation de la
monnaie, on a consolide le regime democrate-populaire, et on a substantiellement
ameliore Ies conditions materielles des travailleurs. Les organisations syndicales ont
mene une large activite de propagande pour mobiliser les masses populaires a la
lutte pour l'augmentation de la production et la reorganisation de !'economie
nationale.
10'1

Arhiva C.C. al P.C.R., Dosar Nr. 304, Fond. 1, fila 66.

w:; Scînteia, Nr. 5376 din 12 decembrie 1961.
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SONDAJE ARHEOLOGICE LA HUEDIN -

,,BOLIC"

Cetatea de pămînt, mai bine zis aşezarea întărită de pe „Bolic" (B6llik teto =
Culmea vizuinei viezurelui), necunoscută pînă nu de mult în literatura de specia
litatei, este situată la nord-vest de oraşul raional Huedin (reg. Cluj), la o depărtare
de circa 4 km de acesta, pe un bot de deal, care se ramifică înspre nord din cumpăna
apelor, foarte joasă, dintre valea Crişului şi văile secundare ale Almaşului. Botul
de deal amintit are (cam la mijlocul lui, în sens longitudinal) un platou vast, lat,
puţin mai ridicat decît împrejurimile, care a fost înconjurat de elemente de fortificaţie (vezi fig. 1). Aşezarea întărită, cu lungimea maximă de circa 450 m şi lăţimea
maximă de aproximativ 250, respectiv 108 m (această ultimă cifră se referă la lăţi
mea platoului de sus) are, în general, o formă elipsoidală, cu două ieşituri - ,,pinteni", pe cele două laturi înguste (cea de sud şi de nord) făcute, probabil, cu scopul
de a-l flanca, tocmai acolo unde platoul se întîlneşte cu cele două şei de legătură.
Fiindcă pe latura de sud posibilităţile de apărare sînt mai bune, iar pe cea de nord
mai slabe, ,,pintenul" nordic este mult mai considerabil decît cel sudic (vezi fig. 2/1
.şi fig. 3/111).
Astăzi jumătatea de sus a aşezării este păşune, iar cea de jos este folosită în
parte pentru culturi. Sporadic, pe toată suprafaţa ei, se găsesc fragmente ceramice
de culoare cenuşie închisă sau de culoare roşie, dintr-o pastă zgrunţuroasă, destul
de slab arse. Se găsesc şi fragmente ceramice, mai puţine la număr, de culoare
neagră sau brună, lustruite, canelate şi faţetate, de factură est-europeană, obişnuite
primei faze a epocii hallstattiene (fazele A şi B). Alte obiecte nu s-au găsit. După
cercetarea destul de minuţioasă a terenului - se pare - că fragmentele ceramice
sînt mai abundente în partea de nord-est a aşezării, locul indicat fiind mai ferit
de vînturile din spre vest şi nord-vest.
Elementele de fortificaţie constau aproape peste tot din: a) un val exterior, fără
urme de arsură (vezi fig. 2/2, în care persoana din stînga fotografiei stă pe coama
valului exterior şi profilul nr. I între metrii 0-12); b) un şanţ de apărare de o formă
analoagă unui drum de care adîncit (vezi fig. 2/2) şi c) un val de apărare cu material ars în unele porţiuni (totuşi destul de rezistent faţă de efectul intemperiilor),
cu dimensiuni totdeauna considerabile, uneori (de ex. în partea de sud, vezi fig. 2/3)
atingînd înălţimea de 5-7 m, faţă de fundul actual al şanţului.
Elementele de apărare - în general - se adaptează configuraţiei terenului. Deşi
aşezarea întărită este de o formă aproape elipsoidală, ea nu are o circumferinţă
regulată. Sînt cîteva frînturi în traseul elementelor de fortificaţie, mai ales pe latura
apuseană (vezi fig. 2/2). Suprafaţa aşezării este uşor ondulată .

•
• CI. ErdRtf,,, p. 35, nr. 52; art. Hutdin din Repertoriul arheologic al R.S. România, păstrat ln formă d~
~uscris la Institutul de istorie şi arheologie al Academiei Republicii Socialiste Român.ia - filiala, Cluj ; vezi ln
schimblnsă: K. Horedt, in ProblMu,, 1960, p, 180 nr. 2 şi nota 2.
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Fig. 1. Plan de

situaţie

a

aşezării întărite
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de la Huedin, de pe „Bolic".

între 13-26 iunie 1960, cu elevii claselor VIII-X ale Şcolii Medii Mixte de la
Huedin, s-au executat două sondaje pentru clarificarea cîtorva din tre problemele
i ite în legătură cu aşezarea întărită.
a) Prima secţiune a fost săpată în porţiunea de sud a aşezării, cu o suprafaţă de
16 m 2. Ea n-a dat la iveală nimic deosebit. în primele două adîncimi de hîrleţ, în
partea de nord au apărut cîteva fragmente ceramice cu totul asemănătoare celor mai
sus amintite. Stratigrafia s-a dovedit a fi foarte simplă: de la suprafaţa actuală pînă
la o adîncime de 1,60-1,70 m s-a constatat un strat de pădure omogen, de culoare
roşie (de pro enienţă naturală), în partea lui superioară conţi nînd foarte sporadice
fragmente ceramice, neînsoţite însă de urme de cărbune, cenuşă, fragmente de oasesau alte obiecte. Jos, pămîntul roşu se transformă treptat în gresie terţiară erodat_ă
care este roca de ba ză a terenului. Pe baza celor observate se poate trage concluzia

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 2 /1. ,. Pintenul" d e nord , cu

şan ţul ş i

valul d e

ap ăra re

(foto Z. Vincze) .

Fig. · 2/2 . O porţiune a elem entelor d e fortifi caţi e d e pe latura d e vest a
a şeză rii înt ă rite (foto Z. Vincze) .

Fig. 2/3. O porţiune din latura de sud a aşezării întărite, unde s-a executat
pe urmă secţiune a nr . II (foto Z. Vincze).
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că aşezarea, cum de altfel era şi de aşteptat, cel puţin pe această porţiune, a fost
foarte slabă, mai bine zis, relativ puţin timp locuită.
b) în cursul cercetărilor s-a încercat a se prinde şi un profil prin tăierea celor
trei elemente de fortificaţie. S-a săpat un şanţ de 30 m lungime, ajungind peste tot
pînă la pămîntul neumblat, adică la stînca nativă de aici, gresia moale terţiară
(vezi fig. 3, I).
Profilul acestei secţiuni se conturează în felul următor:
Diferenţa de nivel între partea cea mai de sus a stratului de cultură, de o
grosime numai de 16 cm, şi punctul cel mai adînc al şanţului de apărare este aproximativ 7 m.
Pornind dispre interiorul cetăţii, stratul de cultură, de o culoare cenuşie-închisă,
conţine foarte puţine fragmente ceramice şi alte urme arheologice. El, începînd de
la m 30, coboară din ce în ce mai pronunţat, spre şanţul de apărare, marcînd suprafaţa de odinioară a terenului. Stratul acesta îşi păstrează în general grosimea cam
pe toată lungimea lui, excepţie făcînd doar părţile lui mai joase care sînt ceva mai
îngroşate. La m 25, socotind din interiorul aşezării, el se termină destul de brusc.
în jurul m 22 se pot constata urmele unui stîlp de lemn, înfipt nu prea adînc, o
groapă cu pămînt de culoare cenuşie-închisă, care intră circa 40-45 cm în solul
antic. I s-a putut observa şi groapa în care a fost aşezat, ale cărei contururi au fost
uşor vizibile.
îndreptîndu-ne spre şanţul de apărare, de la 20,50 m începe un strat de culoare
roşie vie, după aparenţă de pămînt ars, care pare să înlocuiască stratul de cultură.
El se poate observa pe o distanţă de circa 3 m, subţiindu-se treptat pe această distanţă. Imediat deasupra lui se pot observa pete destul de mari de cărbune. Aproximati\' de la m 18 pînă la m 16 pămîntul, săpat pînă aproape de gresia neerodată,
nu mai arată nicio stratificare. între m 17-13 se vede profilul şanţului de apărare
de odinioară, formînd un fel de semilună. Umplutura şanţului este de culoare aproape
neagră, conţinînd foarte puţine fragmente ceramice şi de chirpic, acesta din urmă
provenind, foarte probabil, de la arsura de mai sus. Masa de pămînt care a ieşit
din el a fost folosită pentru construirea valului exterior .

•
lucrările au fost continuate, între 11-27 iunie, tot cu elevii
Medii Mixte din Huedin, în vederea cunoaşterii mai aprofundate a unor probleme legate de aşezarea întărită.
Cu această ocazie s-a tăiat o secţiune lungă de 33 m pe latura de sud a aşezării,
nu departe de intrarea probabilă dinspre sud (vezi fig. 3/II). Şi de data aceasta s-au
constatat toate cele patru elemente de fortificaţie (valul interior, palisada dublă înfiptă în partea de sus a pantei valului mare, în gresie, şanţul în formă de ic, pre.cum şi valul exterior) observate în cursul lucrărilor din 1960, stratigrafia fiind
însă puţin mai complicată de această dată, faţă de situaţia de pe latura de sud-vest
a cetăţii.
Înainte de toate valul interior, care în profilul săpăturii din 1960 era, din cauza
aplatizării lui, aproape de neobservat (între m 30-23,40) şi fără nici o stratigrafie
specială, pe latura de sud se prezintă a fi mai puternic. El se ridică cu circa jumă
tate de metru deasupra nivelului interiorului cetăţii, din imediata apropiere, deci
are forma unui adevărat val (diferenţa de nivel între punctul cel mai înalt al valului
şi între punctul cel mai adînc al şanţului este de numai 6,60 m, în schimb panta
valului e mai abruptă). O altă deosebire constă în faptul că, din punct de vedere
stratigrafic, se pot deosebi, cu destulă certitudine, mai multe părţi constitutive:
a) un strat subţire de pămint, de culoare vinătă, provenit din dezagregarea rocei
de bază (de gresie), care acoperă lutul galben-brun, neumblat, căpăcuit de un strat
subţire de culoare brună); b) o altă masă de pămînt valliformă, provenită din procesul de dezagregare a rocii locale de gresie, care în partea ei de sud acoperă un
strat de umplutură de culoare galbenă, aidoma lutului galben-brun neumblat. Masa
de pămînt valliformă este căpăcuită de un strat compact de p ă m în t ars
pin ă 1 a ro ş u, în unele porţiuni fiind transformat chiar într-un fel de zgură

în cursul anului 1962

Şcolii

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

641

ŞI DISCUŢII

care nu poate fi confundată cu solul brun-roşiatic de pădure. Acest material, care
formează un sîmbure de val roşu de dimensiuni destul de reduse, (într-o oarecare
măsură analog cu cel observat la Someşul Rece în 1931 de către Al. Ferenczi şi
mai tîrziu, în 1962 de I. Ferenczi) 2 este învelit de un strat de pămint de pădure de
culoare brun-roşiatică, fiind urmat de humusul actual. Spre sud, în faţa valului, la
m 10,16 şi 11,40 s-au putut constata, în sens transversal faţă de secţiune, două urme
ale unor stîlpi, groşi de cîte 20 cm, care au făcut parte, probabil, dintr-o palisadă
de stîlpi, fiind aşezaţi unul lîngă altul. între m 11,60 şi 16,84, acoperită de pămîntul
de pădure roşiatic şi de humusul actual, apare gresia moale locală, a cărei suprafaţă, foarte probabil, a fost tăiată intenţionat, ca să aibă o pantă mai abruptă. în
orice caz, linia despărţitoare dintre solul brun-roşiatic de pădure şi gresie este
foarte netă peste tot. Această pantă coboară cu un plan neted, regulat pînă la
m 18,90, unde se conturează o masă roşie în formă de lentilă, provenită dintr-o
surpare a pămintului ars pînă la roşu (dintre m 5 şi 7,60). Această masă conţine
bucăţi mari de chirpic, rezistente. în mare, între m 17 şi 20,40, în bună parte
căpăcuind masa de chirpic, în formă de triunghi echilateral întors cu vîrful spre
stratul de gresie, urmează o masă de pămînt de umplutură, de culoare cenuşie
închisă, conţinînd multe elemente organice descompuse.
între m 20,40 şi 31,60 se poate observa stratul de umplutură, de data aceasta însă
de altă natură (faţa de porţiunea din partea de sud-vest a valului exterior), provenit,
după cît se pare, pe de o parte din amenajarea intenţionată, specială, a pantei din
faţa valului interior, iar, pe de altă parte, din şanţul de apărare.
Atît observaţiile făcute pe porţiunea de sud-vest a elementelor de apărare, cît
şi cele de pe latura de sud, de lîngă presupusa intrare a aşezării întărite, ne duc
la următoarele concluzii [deocamdată formulate numai cu titlu provizoriu, deoarece
prin cele două secţiuni (cu profile diferite!) executate în aşezarea atît de întinsă
- pentru a cărei cercetare sistematică ar fi nevoie de o muncă asiduă de mai mulţi
ani -, mai de grabă se pun problemele, fără a fi posibilă - în stadiul actual al
cercetărilor - rezolvarea lor într-un mod satisfăcător]:
După părerea noastră, elementele de fortificaţie, cel puţin pe laturile cele mai
periclitate ale aşezării întărite, avuseseră două faze de construcţie. în faza iniţială
fusese probabil construit (de jur împrejur?) un meterez din două rînduri de stîlpi
(grosimea lor fiind în jur de 20 cm), eventual împletiţi cu nuiele, spaţiul de 1 m
dintre ei fiind umplut cu pămînt 3•
În faţa acestora fusese săpat un şanţ de apărare, a v î n d o f o r m ă de
s e m i 1 u n ă, şi ridicat încă un val de apărare în exterior.
Construcţia de bîrne, în anumite locuri (secţiunea nr. I din 1960 ne arată acest
lucru), a ars şi a căzut pe pantă, spre şanţul de apărare. Acest lucru pare să-l
dovedească masa de pămînt roşu (dintre m 21-18 care se subţiază spre şanţ), precum şi petele mari de cărbune care sînt dispuse oarecum pe un nivel înclinat spre
şanţul de apărare, provenind, eventual, de la partea interioară a construcţiei de
lemn (lipsa - în profilul anexat - a urmei unui stîlp care ar trebui să apară în
jurul m 24,50, este numai în aparenţă, deoarece ea a fost observată puţin mai spre
mijlocul secţiunii). După cît se pare (vezi profilul nr. I) această palisadă pe latura
de sud-vest avusese şi o bermă în faţa ei (element care însă lipseşte cu totul din
profilul nr. II), lată de circa 2 m, înclinată puţin spre şanţ.
în faza a doua (şi această fază se poate constata numai în profilul secţiunii nr. II,
deci din faţa şeii de sud, de lingă intrarea presupusă, de sud, a aşezării întărite),
în locul palisadei (distrusă de un incendiu sau din cauza vechimii - această ultimă
iI_?oteză n_e pare mai_ verosimilă pentru că în învelişul superior al valului exterior, la
nndul lui compus dmtr-o masă destul de omogenă, nu s-~ putut constata nici pămînt
1

Cf. în ActaMN, I, 1964, p. 72-74.
'P~~tru analogii_de la_~o_i din ţară cf. Al. Ferenczi, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 290-296, 309, 311; pentru
analogu eventua_le _din stramatate cf. de ex. Schuchhardt, Die Burg im Wandel der Weltgeschichte, (I.elpzig, I 931 ], p.
119- ~25 ;_ A. _N1es1ol?wska-Hoffmann, în Slavia Antiqua, X, 1963, p. 82 (Zawada Lanckoronska-Zamczysko - asupra
ace~te1 ult1.tt1e1 lucrări, M. Rusu, cercetător la Institutul de istorie al Academiei Republicii Socialiste România - filiala
CluJ ne-a atras atenţia); Gy. Novăki, ln ActaArchBp, XVI, 1964, p. 113, 117, 121, 122, 145.
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ars, şi nici bucăţi mari, provenite de la o presupusă ardere a palisadei), a1c1 şi,
poate, şi în alte porţiuni mai periclitate, fusese construit un val de circa 7 m.
După cum se pare, numai partea superioară a valului (de dimensiuni destul de
reduse', circa 2 m lăţime) a fost arsă (intenţionat?), mai puternic în exterior (deci
spre inamic) şi mai puţin în interior, arsură din care, imediat după părăsirea aşe
zării (să nu iutăm: icul şanţului a fost păstrat încă perfect!), o cantitate destul de
însemnată s-a scurs pe pantă, în partea interioară a şanţului de apărare.
Faptu I
că
stratu 1 d e u m b 1 are (marcat şi de un nivel rupt din loc în Joc de un
strat subţire de cărbune), ce urmez ă im ed ia t
de asupra 1 u tu 1 u i
g a 1 b e n - brun, în parte a dinspre exterioru 1 1 u i, în formă de
limbă,
s - a extins, măcar în parte, şi d ea supra gropii de st î 1 p
i n teri or, în semne a z ă că tot comp 1 ex u 1 d e u m p 1 u tură, care
for mează
c o r p u 1 v al u 1 u i i n t e r i o r, a f o s t r i d i c a t u 1 t e r i o r
p e r i o a d e i f o 1 o s i r i i p a 1 i s a d e i, p r e s u p u n î n d e x i s t e n ţ a un e i
a doua faze de fortificaţii.
Concomitent cu aceasta, în porţiunile corespunzătoare, profilul şanţului de apă
rare a fost schimbat, trecînd de la forma de semilună iniţială, la o formă mai dezvoltată, mai corespunzătoare, de ic.

•
în concluzie. putem afirma că a1c1 a fost o cetate de refugiu a unui trib tracic
(sau illiric?) din regiune, aYind o întindere de circa 13 ha, ea fiind însă numai în
mod provizoriu locuită.
Cetăţi de pămînt sau aşezări întărite de diferite tipuri, datînd de la începutul
primei vîrste a fierului, sînt cunoscute de mult şi într-un număr destul de mare din
Transilvania 5• în majoritatea lor au şi val roşu (Schlackenwall, enceinte vitrifiee),
intrînd în seria cetăţilor contemporane de acest gen, cunoscute nu numai în Europa
de mijloc sau cea continentală, ci chiar şi în insulele britanice6• Foarte probabil
avem de-a face cu acelaşi fenomen, corespunzînd aceleeaşi trepte de dezvoltare
social-economică, comună tuturor popoarelor indoeuropene din acea epocă: problemă demnă de urmărit mai îndeaproape.
Ar fi de dorit ca cercetările să continue, pentru a clarifica detailat sistemul de
construcţie a elementelor de fortificaţie. După constatările noa!otre de pe alte porţiuni ale elementelor de apărare, ele se modifică din loc în loc. Ar fi foarte necesară
şi clarificarea problemei intrărilor, unde pare să fie un sistem special, precum şi
ridicarea unei hărţi topografice detailate.
I.

ALEXA-ŞT.

SUCHGRABUNGEN BEI HUEDIN -

FERENCZI-N.

ŞTEIU

,.BOLIC"

(Zusammenfassung)
In den Sommern 1960 und 1962 wurden einige Suchgrabungen auf dem Gebiet
der befestigten Ansiedlung von Huedin durchgefiihrt. Sie liegt auf der „Bolic"-Hohe,
ungefahr 4 km nordwestlich von Huedin (Region Cluj) entfernt, auf einer Bergkuppe, die gegen Norden zu aus der niedrigen Wasserscheide zwischen dem Criştal
und den Nebentălern des Almaş abzweigt. Die Bergkuppe hat (ungefăhr in der
• Notăm aici, că apropiindu-ne de intrarea presupusă, după cum s-a putut constata pe baza unei serii lntregi de
vizuini ale viezurilor şi vulpilor, dimensiunile lui cresc.
'Cf. K. Horedt, 1n ProblMuz., 1960, p. 179-187; I. Ferenczi, fn ActaMN, I, 1964, p. 67-68; 1n Aj>ulum,V,
1965, p. 118, 123.
• Pentru o bibliografie mai amplă cf. ln ActaMN, I, 1964, p. 73 notele 18-19; vezi lncă: Gy. Novâki, ln ActaA,c'hBp,
XVI, 1964, p. 99-149 cu toată bibliografia bogată, citată acolo. Din păcate Gy. Novâki nu cunoaşte rezultatele recente din
Transilvania (ne gfndim, 1n primul rlnd la lucrarea de sinteză a prof. K. Horedt, citată mal sus).
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Mitte, der Lange nach) ein ausgedehntes, breites, leicht erhohtes Plateau, das von
Befestigungen eingefasst ist. Die befestigte Siedlung, mit einer Oberflache von liber
13 ha besass fast în ihrem ganzen Umfang ein dreifaches Befestigungssystem:
ausserer Wall, Verteidigungsgraben, und innerer, an vielen Stellen rotgebrannter
Wall (Schlackenwall, enceinte vitrifiee), der, mit einer Palissade versehen, wahrscheinlich în zwei Etappen errichtet worden war. Das Innere war nur selten und
filr lrurze Zeit bewohnt; erwiesen wird dies durch das zu Tage getretene Material,
das an den Beginn der frilhen Eisenzeit (Hallstatt A und B) anzusetzen ist. Die
Befestigung diente der thrakischen (illyrischen ?) Bevălkerung als Zufluchtsort.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

DESCOPERIRI MONETARE ANTICE ÎN TRANSILVANIA
A. TEZAURE

. I. Un tezaur de monete din Dyrrhachium a fost descoperit în toamna anului 1964
la Şimleu! Silvaniei, la poalele dealului Măgura Şimleului. Tezaurul se compunea
din vreo 40-50 de monete, depozitate într-un vas de lut, care a fost distrus. Unsprezece piese au fost achiziţionate de Muz.Oradea şi de Cabinetul Numismatic al Institutului de istorie din Cluj. Lista acestor monete este următoarea 1 :
1. Av.ArP ArA 0IQN02:. Pătrat cu laturile duble si cu dublu ornament stelar, numit
de numismaţii mai vechi „grădina lui Alkinous".
·
Rv. MENil:KO~. Sub legendă, vacă spre dreapta alăptîndu-şi viţelul. Deasupra
legendei un vultur cu aripile întinse. În exergă o cîrmă. Legenda şi tipul în cerc de
perle. G = 3,30 g. M, 91.
2. Av. Ca la nr. 1, dar .1[rPAfA0I]Q NO~.
Rv. :EENQN. Tipul ca la nr. 1. Deasupra legendei un vultur cu aripile întinse.
'.în exergă o cîrmă. G = 3,30 g. M, 92.
3. Av. [ilrPAPXJI nnor. Tipul ca la nr. 1.
Rv. Ca la nr. 1, dar fără vultur. G = 3,12 g. M, 144.
4. Av. ilrP ĂIO Nr~IOr. Tipul ca la nr. 1.
. Rv. Ca la rir. 1, dar deasupra legendei un corb (?). Fără cîrmă în exergă.
G = 3 g. M, 201.
5. Av. Ca la nr. 4, dar ilrP .110 Nr[l:IOrJ.
Rv. Ca la nr. 4. G = 3,05 g. M, 201.
6. Av. Ca la nr. 4.
Rv. Ca la nr. 4. G = 3 g. M, 201.
7. Av. Ca la nr. 4, dar [.1rP.1IOJNr ~IOr
Rv. Ca la nr. 4. G = 3 g. M, 201.
8. Av . .1rPJAr Kl~ KO[r]. Tipul ca la nr. 1.
Rv. Ca la nr. 1, dar fără vultur si fără cîrmă. '.în cîmp, în dreapta, o figură
femenină îmbrăcată cu chiton, ridicîndu-şi mîna dreaptă la gură. G = 3,15 g. M, 278.
9. Av. ÂfP[IIrP]BA. Tipul ca la nr. 1, dar pe latura liberă a patratului o măciucă.
Rv. :EENQN. Tipul ca la nr. 1. Deasupra legendei un vultur. G = 3,12 g. cf.
M, 351.

10. Av. ÂîP <l>I AQ TA. Tipul ca la nr. 1.
Rv. MENUKOl:. Tipul ca la nr. 1. '.în cîmp, în dreapta o torţă. '.în exergă un ogar
alergînd spre dreapta. G = 3 g. M, 396.
11. Identică cu nr. 10. G = 3,10 g. M, 396.
1
În articolul de faţă am folosit unnătoarele abreviaţiuni: M = A. Maier, Die Silberp,4gung von Apollonia und
Dyrrhachium, ln NumZ, n.s. I, 1908, p. 1 sqq.
Schlosser.= J. Schlosser, Beschreibung de, altgriechischen MUnzen, voi. I, Wien, 1893.
Monetele nr. 9-10 se află ln Cabinetul Numismatic al Institutului de istorie din Cluj. Celelalte monete se află
ln Muz. Oradea.
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Fig. 1. Moneta d in Apollonia, d e la Dema.

dacă

Fig. 2. ?.foneta

F ig. 3 . Monet a

.Fig. 4. Monet a

d acă

dacă

de la Turda.

de la St îna .

de la Valea
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Şirnleul reprezintă punctul cel mai
nordic al R.S.R., unde au apărut tezaure monetare din Dyrrhachium şi
Apollonia. Din această localitate se
mai cunoaste un tezaur de monete
din cele două oraşe greceşti amintite. 2
II. Un tezaur de monete din Dirrhachium şi Apollonia a fost descoperit
în 1960 la Dema de Sus (r. Marghita).
Două
piese, una din Dyrrhachium,
Fig. 5. Moneta dacă de la Zălau
alta din Apollonia, au ajuns în Muz.
Oradea3•
1. Av. LlrP Ar Kn:; Kor. Pătrat cu laturile duble şi dublu ornament stelar.
Rv. MENU:K[Ol:].Vacă spre dreapta, alăptîndu-şi viţelul. Legenda şi tipul în cerc
d e perle. G = 2,77 g. M, 278.
2. Av. AIIOA LlAMO <l>QN TOl: . Patrat cu laturile duble, W!Or curbate ş i cu dublu ornament stelar.
Rv. TIMHN. Vacă spre st înga, alăptîndu-şi viţelul. în exergă o monogramă compusă din literele II, A şi K. G = 2,40 g. cf. M, 36. Moneta dată de Maier nu are
monograma. Ea figurează însă la Schlosser, p. 27, nr. 15-16. (Fig. 1).

B. MONETE DACE
1. în oraşul Turda a fost descoperită o monetă dacă de argint de tipul descris de
Pink4, p. 74, pl. XV/277. Moneta se păstrează în Muz.Turda. G = 11,55 g. D = 33 mm.
(Fig. 2).
2. în satul Stîna (r. Zălau), pe locul numit „Pe Deal", a fost descoperită în 1963
o monetă dacă de argint de tip Filip II, des crisă de Pink, p. 58, pl. VII/129. Asemenea monete intră în compoziţia tezaurului dac de la Crişeni-Berchieş5, unde ele se
încadrează în grupa IV B. Moneta se păstrează în Muz.Zălau. G = 13,95 g.
D = 25 mm. (Fig. 3).
3. în cătunul Valea Miţei (oraşul Zălau) a fost descoperită o monetă dacă de
argipt de tipul descris de Pink, p. 71, pl. XII/244. Moneta se păstrează în Muz.Zălau.
G = 14,40 g. D = 24 mm. (Fig. 4).
4. în oraşul Zălau, în grădina casei din strada G. Laz ăr nr. 2, a fost descoperită
în 1964 o monetă dacă de argint de tipul descris de Pink, p. 83, pl. XVII/330. Moneta
se păstrează în Muz.Zălau. G = 10,30 g. D = 24 mm. (Fig. 5).

E . CHIRILA - N . CHIDIOŞAN - V . LUCACEL Z . MILEA - I. ORDENTLICH.

ANTIKE M-UNZFUNDE IN TRANSYL V ANIEN
(Zusammenfassung)
Es werden griechische und dakische Miinzfunde aus Transylvanien veroffentlicht .

• NumK, VII, 1908, p.113-115; B. Mitrea, EDR, X, 1945, p. 90, cu nota 6.
• Moneta nr. 2 din tezaurul de la Derna a fost determinată de prof. O. Iliescu de la Cabinetul Numismatic al
Academiei Republicii Socialiste România.
• K. Pink, Die Milnrprâgung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, Budapest, 1939.
• E . Chirilă, Der dak ische M unzschatz von Crişeni-Be rcl1ieş, în Daci a, N.S . IX, 1965.
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CONIURATUS DACUS ...

într-o notă, publicată în vol. I al acestei reviste, p. 465-467, E. Chirilă discută
valoarea ca izvor de informaţie a scholiilor din Berna despre un episod din luptele
romanilor cu dacii, înclinînd spre concluzia că informaţia, deşi prezintă un interes
şi merită să fie semnalată şi discutată, ,,reprezintă o sursă de documentare dubioasă" (op. cit., p. 466). Concluzia mi se pare justă, îndreptăţind rezerva pe care
trebuie să o avem faţă de unele din scholiile tîrzii, bazate pe confuzii sau documentări superficiale 1• Dar indiferent de valoarea istorică asupra expediţiei lui Agrippa
la Dunărea de jos sau mijlocie, am o îndoială şi asupra veracităţii unei alte informaţii ce stă la baza scholiei din Berna şi anume a celei cuprinse în comentariul de
bază al lui Servius Grammaticus la cunoscutul vers din Georgicele lui Vergiliu
(II, 497): Coniurato descendens Dacus ab Histro. Explicînd expresia, Servius, după
ce observă că poetul se exprimă per hypallagen (= coniuratus Dacus descendens ab
Histro)2, o justifică prin ştirea pe care o deţine de la Aufidius Modestus despre
obiceiul dacilor ce pornesc la război „de a bea apă din Dunăre aşa cum ar bea un
vin sacru şi de a jura că nu se vor întoarce la casele lor decît după ce au ucis pe
duşmani".

Curioasa ştire nu mai apare nicăieri înainte de Servius Grammaticus şi e cit se
poate de expusă unei legitime suspiciuni. Servius susţine că Aufidius Modestus
însuşi a cetit acest lucru undeva.
Despre Aufidius Modestus ştim că a trăit în timpul lui Domiţian şi că fusese
comentator al lui Horaţiu şi Vergiliu3• Comentariile lui nu s-au păstrat, astfel că
nu sîntem în stare a-l verifica pe Servius.
Ne întrebăm, însă, dacă nu cumva avem de-a face şi aici cu o confuzie sau chiar
o născocire a lui Aufidius Modestus. Noi nu excludem, anume, posibilitatea ca pe
acest comentator al celor doi poeţi să-l fi dus în eroare expresia „coniurato ab
Histro" de la Vergiliu, combinată cu cea de la Horaţiu, Ode, IV, 15, 21-22: ,,qui
profundum Danuvium bibunt ... Getae", expresie care nu vrea să spună „poetarum
in sermone" altceva decît că dacii locuesc la Dunăre~.
1
~celaşi spirit critic se impunea lnsă şi faţă de cunoscutele versuri ale lui Horaţiu (Ode III 24, 11-16) priviud
relaţiile agrare la daci, care 1n nici un caz nu pot constitui o documentare bazată pe o iuformaţie autentică a poetului (E, Chirilă, ActaMN, I, p, 129), ci, după cum s-a arătat în SCIV, VI (1955) p. 123-127, este obişnuita prezen-

tar~ .,romantică" a stărilor „ideale" ce domnesc la popoarele nordice. Vezi şi 'părerea tracologului G. I. Kazarow,
f!eit,age ~u, Kultu,gescliichte de, Th,ake, (1916). p. 43 şi urm. Despre această tendinţă romantică a scriitorilor greci
ŞI

romani de a prezenta populaţiile de la periferia imperiului, să se consulte cu atenţie lucrarea lui St. Borzsâk,Die
Kenntniss~ des Alte,tums iibe, das Ka,patenbecken, p. 14-22.
1
V. ŞI Stat11:15, T~eb. 1! . 20: '!coniurato deiectos vertice Dacos" ( =Dacos coniuratos deiectos vertice) ca şi singulara
f<:>rmulare „proditor impern coniu,atusque Geta,um (Gothorum)" la Claudius Claudianus 3, 319 (cf. Tliesau,us
linguae Lallnae voi, IV, col. 341).
: V. :Schanz-Hosi~s. Geschic~te de, riim. Literatur', II, 1935, p, 155, 730 şi 858.
Vezi Thesau,us linguae Latinae, s.v. bibo (col. 1964) unde se dau mai multe exemple de acest fel.
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Cunoscînd lipsa de acribie (uneori şi de cunoştinţe) a unor comentatori ca şi
de a da explicaţii „interesante", obiceiul de mai sus atribuit dacilor (prin
analogie, poate, cu obiceiul altor popoare), trebuie pus sub semnul întrebării.
dorinţa

C. DAICOVICIU

CONIURATUS DACUS ...

(Zusammenfassung)
Der Verfasser bezweifelt die geschichtliche Wahrheit der bekannten von Servius
Grammaticus - nach Aufidius Modestus - iiberlieferten Behauptung: ,, ... hunc
morem esse Dacorum, ut cum ad bella proficiscerentur, non prius rem capesserent,
quam de Histro certum modum haurientes ore în modum sacri vini iurarent, non
se ad patriae sedes regressuros nisi hostibus caesis". Er ist der Meinung dass es sich
um einen Irrtum oder eine absichtliche Entstellung von Aufidius Modestus, dem
Kommentator des Horaz und Vergil handelt, hervorgerufen von den Stellen „qui
profundum Danuvium bibunt ... Getae" (Horatius, Od. IV 15, 21-22) und „coniurato
descendens Dacus ab Histro" (Verg. Georg. II 497).
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TABULA IMPERII ROMANI. DROBETA -

ROMULA -

SUCIDAVA.

Scrisă

în limba italiană, broşura cu acest titlu 1 formează prima contribuţie a
noastre la opera internaţională întitulată Tabula Imperii Romani, înfăţişînd
prin text şi cu ajutorul hărţii localităţile unde se găsesc vestigii ale stăpînirii şi
vieţii romane, constituind astfel o lucrare de topografie istorico-arheologică. Delegatul nostru la această lucrare internaţională este acad. Em. Condurachi (Bucureşti),
căruia îi revine nu numai sarcina de a organiza elaborarea hărţilor şi textelor
privind ţara noastră, dar şi răspunderea pentru felul cum se execută contribuţiile
româneşti. Alegerea tovarăşului profesor D. Tudor (Bucureşti)
pentru elaborarea
topografiei Daciei Inferior (în general coincizînd cu Oltenia) a fost, fără îndoială,

ţării

justă.

Mai puţin norocoasă a fost însă neglijarea elementarei datorii de a veghea şi
interveni ca această primă contribuţie românească la o lucrare internaţională să se
execute în cele mai bune condiţii ştiinţifice, fără greşeli grave şi fără lacune regretabile. în ciuda avertizărilor date, în scris şi oral, celor care poartă răspunderea
publicării (coordonatorul Em. Condurachi şi direcţia Editurii Academiei), autorul
D. Tudor nu a fost ajutat cum se cuvenea în redactarea impecabilă a lucrării, pricinuind astfel o nemeritată diminuare a prestigiului arheologiei româneşti în faţa
străJnătăţii.

Pentru a nu părea că este vreo exagerare aici, sînt date mai jos citeva observaţii
critice, în măsura cit au putut fi sesizate la o primă lectură.
în „Introducere" (p. 3) D. Tudor expune, pe scurt, istoricul teiitoriului studiat din
punct de vedere topografic, delimitîndu-1 arbitrar numai la teritoriul Olteniei şi al
fîşiei de pămînt ce se întinde tot în sudul Carpaţilor, la răsărit de Olt, pînă la
aşa-zisul Limes Transalutanus. Era, desigur, mai nimerit ca, cerind eventual ajutorul
altor specialişti, să fi inclus şi colţul sud-estic al Transilvaniei, care (după cum
s-a convins şi dinsul) făcea parte tot din Dacia Inferior, cel puţin vreo 50 de ani
şi constituia cu teritoriul Olteniei romane o unitate politico-administrativă în cadrul
Imperiului roman chiar şi înainte de a. 118/119 şi, pare-se, şi după 168 (indiferent de
numele ce-l purta). D-sa a făcut, împotriva realităţii istorice, o nejustificată despăr
ţire pe linia munţilor Carpaţi.
Enunţînd acest plan al său şi făcind istoricul cuceririi romane şi a organizării
teritoriului studiat, d-sa oferă specialiştilor streini o cit se poate de confuză, incompletă şi greşită expunere. Nu spune cu nici un cuvînt unde aparţinea teritoriul
Olteniei, împreună cu colţul sud-estic al Ardealului între a. 106 şi 118/119, deşi pe
baza noilor cercetări acest lucru este destul de bine lămurit (şi în parte de învătaţi străini care se vor mira de faptul ignorării acestor rezultate la noi).
încercind să justifice excluderea colţului sud-estic al Transilvaniei din lucrare,
D. Tudor face afirmaţia bizară că acest teritoriu a intrat foarte curînd (,,ben presto")
1 Tabula Imperii Romani. Drobeta Romula - Sucidava, a cura di D. Tudor. Editura Academiei Republicii Socia•
liste RomAnla, Bucureşti, 1965, 25 pp., cu o hartă.
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în componenţa Daciei Superior. Afirmaţia este absolut de neînţeles, căci atîta vreme
cit a existat Dacia Inferior a existat tocmai şi Dacia Superior, iar după ce dispare
Dacia Superior, luîndu-i locul Dacia Apulensis, nu mai există nici Dacia Inferior (în
cadrul căreia a rămas tot timpul colţul sud-estic al Ardealului, adică exact 50 de
ani). A vrut să spună autorul că acel colţ transilvănean a devenit „ben presto",
- adică după 50 de ani - parte integrantă din Dacia Apulensis, pe care o constatăm
numai de la anul 168? Nici aşa însă nu este corect, căci nu ştim pînă acum dacă
această ţară a Oltului a fost afectată Daciei Apulensis sau Daciei Malvensis. Ceea ce
pare să fie sigur este că acest colţ al Ardealului a rămas şi după a. 168 legat de
teritoriul Olteniei. Oricum, pentru cititor expunerea apare supărător de încurcată şi
cit se poate de eronată.
în aceeaşi „Introducere", stabilind criteriile după care îşi întocmeşte harta, autorul
ne asigură că în ea vor fi trecute (ca şi în text, bine înţeles) toate vestigiile lăsate
de dominaţia romană în perioadele Traian-Aurelian şi sec. IV-V. Vom vedea mai
jos că această promisiune autorul nu şi-o respectă. Dar aici ne-am întreba, iarăşi
de ce nu şi din ultimii 29 de ani ai sec. III, cînd o fîşie de teritoriu la nordul Dunării
a rămas şi după retragerea lui Aurelian în stăpînire romană şi de ce nu sec. IV-VI,
adică pînă la Iustinian? Epoca lui Iustinian nu poate fi doar considerată ca neromană
din punct de vedere al culturii şi limbii pentru aceste regiuni reocupate sub acel
împărat.

Nu apare plauzibilă justificarea lipsei unui amfiteatru la Drobeta prin „scăzutul
ni\"el de viaţă urbană" (p. 4). A fost o viaţă mai „urbană" la Porolissum? Şi de ce·
nu există un amfiteatru la Apulum?
Vorbind, la p. 8. despre Dacia Inferior, autorul mai susţine teza susţinută temporar şi de mine că această pro,·incie a fost guvernată la început de un praefectus.
După lămuritorul studiu al lui R. Syme (în JRS LII, 1962, 87-97) atare teză trebuie·
abandonată (v. C. Daicoviciu-O. Protase, ActaMN, I, p. 174).
Trecînd la lista localităţilor unde s-au descoperit urme arheologice, sîntem nevoiţi
a constata cu regret că şi aici lipsurile şi greşelile sînt prezente.
Mai puţin gra,·ă este trecerea în listă - şi pe hartă - a localităţii Rîşnov (reg.
Braşov, r. Codlea), deşi aceasta se află în colţul sud-estic al Transilvaniei de care
autornl s-a lepădat. Mai grav este însă faptul că trece în Dacia Inferior staţiunea
romană de la Boita, cu toate că fortul şi aşezarea romană de aici făceau parte sigur
din Dacia Superior (aflindu-se la nord de linia Carpaţilor şi pe malul drept al
Oltului) 2.
Principala lipsă a listei (deci a lucrării în ansamblu) sînt, însă, numeroasele lacune·
de care suferă catalogul descoperirilor. Consultînd catalogul descoperirilor de monete
romane din Oltenia, întocmit de colaboratoarea de Ia Institutul de istorie din Cluj,
tO\·. I. Winkler, reiese că un număr relativ mare de localităţi (13) în care s-au găsit
monete (nu una, ci mai multe!) lipsesc din enumerarea întocmită de autor, cu toate
că el dă şi .pe drept cuvînt ca localităţi cu vestigii romane şi un număr de
circa 21 din acelea unde s-au descoperit n u 1n ai monete (unele chiar singuratice).
Frmează localităţile neînregistrate de D. Tudor (între ele se găsesc şi cîteva pe care
autorul le putea lua chiar din lucrarea sa Oltenia Romană, ed. II-a, Bucureşti,
1958) 1 :
A u r or a (com. Cujmir, r. Cujmir), monetă emisă în Serdica cu efigia lui Geta
(MuzistCiuj, VIII, 1938/1); Butoi eşti (r. Filiaşi), monete sec. III, D. Tudor, OltR,
p. 182; Ciocăneşti (corn. Radomiru, r. Caracal), un denar de la Traian, colecţia I. Constantinescu, Caracal; Cură tur i 1 e (com. Băile Govora, r. Rîmnicu Vîlcea),
un denar de la Marcus Aurelius, B. Mitrea, SCIV, XV, 1964, p. 576/46; Fărcaş ele(r. Caracal), monete sec. II-IV, SCIV, XV, p. 576 '48; Horezu (r. Horezu), tezaur
1
Pentru Boiţa, trebuiau văzute şi cele scrise de N. Lupu, ln Materiale, VII, p. 411-420. Prezenţa unor stampile
cu Leg. XIII G. la Boiţa este dovada sigură a acestei apartenenţe (Cf. şi C. Daicoviciu, Dacia, VII- VIII, p. 316 şi
Ritterling, RE XII 1719). După dt se constată (N. Lupu, I. c.) nu e vorba de un castru, ci numai de o stalio fortificată.
-~
.,."9111
1
O confuzie există, pe cit se pare, la localitatea V4ddslriţa. 1n listă apar două localităţi cu numele Vădăstriţa (una
ln raionul Caracal, cealaltă in r. Corabia), iar Vddast,a nu apare decît în hart,,.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

ŞI DISCUŢII

653

risipit, sec. I î.e.n.-III e.n., SCIV, XV, p. 576/50; L ă ce ni (corn. Broşteni, r. Costeşti),
manete de bronz romane şi greceşti, C. Bolliac, Călătorie arheologică în România,
Bucureşti, 1858, p. 12-13; Mer fu 1 eşti (corn. Brătuia, r. Tg. Jiu), manete sec. II,
col. prof. I. Constantinescu, Caracal; Odaia (r. Caracal), manete de argint sec.
11-111, Muzeul Caracal; R î u reni (r. Rîmnicu Vîlcea), manete sec. II-IV, SCIV,
XIII, 1962, p. 221/38; Scundu (r. Drăgăşani), manete de argint şi de bronz, sec.
1--:-IV, SCIV, XII, 1962, p. 152/45; Sur a (r. Strehaia), manete sec. III-IV, Muzeul
Regiunii Porţilor de Fier; Ştefăneşti (r. Drăgăşani), manete romane, D. Tudor,
OltR., p. 186.
Nu pot încheia prezenta notă fără a-mi exprima convingerea că printr-o întocmire
mai atentă a lucrării şi, mai ales, printr-o riguroasă revizuire a ei înainte de a fi
dată la tipar, lucrarea ar fi satisfăcut şi cerinţelor de acribie ştiinţifică şi aşteptă
rilor pe care cu toţii le atribuiam acestei colaborări internaţionale.
C. DAICOVICIU

TABULA IMPERII ROMANI. DROBETA -

ROMULA -

SUCIDAVA

(Zusammenfassung)
Es werden mehrere kritische Bemerkungen zur Arbeit von D. Tudor, Tabula ImRomula - Sucidava (1965) gemacht. Dabei werden Irrtiimer
in der Darstellung der Geschichte des behandelten Gebietes (Dacia Inf. = Oltenien)
und das Fehlen mehrerer Orte (13) in der vom Verfasser der Broschiire zusammengestellten Fundliste und Karte hervorgehoben.
perii Romani. Drobeta -
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E MAL A LA CIOROIUL NOU?

Neobositul cercetător al Olteniei antice, eminentul nostru specialist în paleolitic,
tov. Dr. C. S. icolăescu-Plopşor publică în „Revista Muzeelor", Bucureşti, anul II,
nr. 3, p. 203-207, o inscripţie ce se află pe soclul unei statuete reprezentînd pe Hercules. Monumentul a fost găsit la Cioroiul Nou (partea de vest a Olteniei), într-o
aşezare bogată în resturi romane.
Din păcate, din statuetă n-a mai rămas decît partea de jos, iar din inscripţie
lipseşte colţul din stînga, cel care ar fi fost hotărîtor în privinţa localizării coloniei
Malva.
Inscripţia ar trei rînduri. Rîndul întîi conţine numele dedicantului, un Opellius
Maximus, al cărui praenomen pare să fie M(arcus) deşi din fotografie reiese că înaintea lui M mai există o literă (sau e restul unui semn ca la sfîrşitul rîndului al doilea?).
Nici întregirea rîndului al doilea nu pricinuieşte mari difi cultăţi , admiţînd întregirea
lacunei aşa cum o face tov. Plopşor: [Dec(urio) Mon]tanensium Herculi. Cu rîndul al

Fig. 1. Statueta lui Hercules, cu inscripţie. Cioroiul
Muzeelor, II, nr. 3, p. 205).
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treilea situaţia se schimbă. începutul rîndului lipsind, întregirea cuvîntului ce se termină sigur în ... ensium (căci litera dinainte de e nu ni se pare clară în fotografie),
tov. Plopşor o dă cert ca un V cetind, deci, ... vensium. Pornind de la incertitudinea
cu privire la localizarea localităţii Malva, capitala Daciei Malvensis, şi înclinînd, pe
nedrept - după mine - pentru aşezarea Malvei în Oltenia (noi o credem în Banat!),
autorul notei propune, ca „una din lecturile cele mai probabile" întregirea rîndului
al tr_eilea şi a numelui în felul următor: [p(ro) sal(ute) Mallvensium ex voto posuit.
Nici p(ro) sal(ute) nu e sigur şi cu atît mai puţin sigură e întregirea prin Mal. Însuşi
autorul admite alte întregiri.
Dat fiind că Opellii [(toţi cu prenumele M(arcus)] atestaţi în Dacia (superioară) sînt
sigur emigraţi din Dalmaţia şi anume din colonia Aequum 1, pe la începutul secolului II, noi înclinăm să întregim numele localităţii în [AEQ]VENSIVM (în cazul fireşte
că prima literă păstrată ar fi, într-adevăr, V). Individul va fi fost, astfel, şi el un
emigrat din Aequum, negustor şi decurion în Municipiul Montana 2 din Moesia superior, avînd o proprietate în sudul Daciei, la Cioroiul Nou.
Localizarea Malvei rămîne deci, din păcate, tot nesigură pînă la o descoperire ce
nu mai permite îndoieli.
C. DAICOVICIU

LIEGT MALV A BEI CIOROIUL NOU?
(Zusammenfassung)
Bei Cioroiul Nou (in Westoltenien = Dacia Inferior) wurde eine bruchstilckhafte,
dem Hercules geweihte Inschrift entdeckt und in der „Revista Muzeelor", Bucureşti,
II, 1965, Nr. 3, S. 203-207 veroffentlicht. Am Beginn der dritten Zeile befindet sich
der verstilmmelte Ortsname: ... VENSIVM (wobei der erste Buchstabe trotzdem nicht
vollig gesichert ist). Dr. C. Nicolăescu-Plopşor, der die Inschrift veroffentlicht, zieht
die Ergănzung MAL]VENSIVM vor, was die Lokalisierung der romischen Kolonie
Malva aus Dacia Inferior in Oltenien ermoglichen wilrde.
Der Verfasser weist aber darauf hin, dass der Stifter der Inschrift M. Opellius
Maximus ist und alle Opellier in Dazien aus Aequum (Dalmatien) stammen. Er
schlăgt deswegen als die wahrscheinlichere Ergănzung des Ortsnamens AEQJVENSIVM vor. Die Lokalisierung der Kolonie Malva bleibt somit auch weiterhin unsicher.

1

ln

Vt;zi CIL, _III, 942, 1323, l_l~l, 1330, 1331, 7840. Cf. şi C. Patsch, Beitrage V/2, p. 194. Alţi oameni din Aequum
supenoară slnt pomen,ţ, 1n CIL, III, 1262, 1108, 1223 (unii dintr-o epocă mai Urzie).
Vezi Max Fluss, 1n RE, s.v. Montanenses. Cf. şi CIL, III, 7451; 12385; ILS, 9275,

raci3:
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE IN CLUJ ŞI ÎMPREJURIMI

Săpăturile efectuate, cu prilejul unor lucrări edilitare şi de construcţii, pe teritoriul
oraşului Cluj, precum şi cercetările întreprinse pe teren în împrejurimile acestui
oraş între anii 1958 şi 1962 - ne-au dat posibilitatea ca în această zonă bogată

în vestigii să facem noi observaţii şi descoperiri arheologice (fig. 1/1).
CLUJ. - Pe teritoriul oraşului, în diferite părţi, dar mai ales în zona lui centrală, cu ocazia săpăturilor mai sus menţionate, s-au descoperit urme materiale din
comuna primitivă, epoca romană\ medie (fig. 1/1-2) şi modernă, majoritatea amestecate în timpul unor lucrări edilitare şi de construcţii mai vechi.
În părculeţul dintre Piaţa Păcii şi Biblioteca Universitară (fig. 1/2) s-a săpat pe o
suprafaţă de 12X6 m pînă la 5 m adîncime. După puţine urme materiale, aflate în
straturile de pămînt cu depuneri din epocile: modernă, medie şi romană, de la 1,90 m
în adîncime pînă aproape la 3,50 m, urmează un strat, de asemenea nu prea bogat,
cu material din perioada de început a primei epoci a fierului. Materialul găsit constă
din fragmente de vase, majoritatea din pastă impură, insuficient şi uneori neuniform
arse, în multe cazuri lustruite. Unele sînt prevăzute cu mici proeminenţe (fig. 2/7)
sau cu butoni alungiţi (fig. 2/4-5), iar în cazul celor lustruite, la unele, întîlnim ca
motiv ornamental benzi de caneluri late, în formă de ghirlandă (fig. 2/6). Unele fragmente de vase aflate în partea inferioară a stratului sînt ornamentate cu striaţiuni
executate de obicei orizontal pe corpul vasului (fig. 2/3). Tot aici s-au descoperit şi
bucăţi din calota unei cutii craniene, oase umane lungi, precum şi cîteva oase lungi
de animale, două dintre ultimele fiind folosite ca patine2 •
între Biblioteca Universitară şi curtea Clinicii Medicale II, printre blocurile de
piatră, provenind din demolarea zidurilor unei clădiri mai vechi, s-a aflat un fragment de piatră de mormînt, cu inscripţie în latină medievală. Din textul păstrat şi
el fragmentar reţinem anul 1623.
În Piaţa Libertăţii, pe latura ei nord-vestică s-au săpat cîteva casete (fig. 1/2) de
cîte l,50Xl,50 m pînă la adîncimea de 1,90 m. Într-una dintre acestea (la cca 40 m
spre nord de altarul bisericii Sf. Mihail) la 1,70 m adîncime, în partea superioară a
stratului roman, s-a descoperit un mormînt de inhumaţie din perioada timpurie a
epocii feudale. Scheletul era întins pe spate cu capul înspre vest. Pînă la mijloc,
partea superioară a scheletului era asezată într-o cutie formată din ţigle (partea de
jos şi de sus) şi cărămizi (părţile laterale) romane. Lîngă cap s-au găsit: un cercel
de tîmplă cu un capăt lăţit şi răsucit în formă de S şi un ac de păr cu capătul
globular, parţial distruse (fig. 3), ambele datînd din sec. al Xii-lea e.n.a. în faţa bise1
•
~teri3:lul_ din epoca -~omană, descoperit cu acest prilej pe teritoriul oraşului Cluj, impunîndu-se prin multitudinea 1111_ ş1 -~ observaţulor făcute cu privire la epoca respectivă, a făcut obiectul unei alte lucrări: Ioan Mitrofan, Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, ln ActaMN, I, p. 198-208.
• U_n ~tudiu _mai ~nun_ţit făcut asupra acestora: I.G. Russu, I. Mitrofan şi I. Şerbulescu, Unele aspecte din viaţa
omului d,n perioada timpurie a epocii fierului în Din istoria medicinii române•ti •i universale Bucureşti 1962 p
13 - 17.
'
v
y
'
,
,
•
3
Tot. ai.ci, c1;1 clţiva metri mai înspre vest, în primăvara anului 1948, s-au descoperit mai multe schelete cu inventar smular ŞI o monedă. (MuzlstCluj, inv. IN. 3877-3878).

42 - Acta Musei Napocensis
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1, Harta oraşului Cluj şi împrejurimi ; 2, Planul zonei centrale a oraşului Cluj •.

ricii, de asemenea, s-a aflat un mormînt d e inhumaţie şi ceramică, dintr-o perioadă
mult mai tîrzie (probabil sec. al XVIl-lea), iar în colţul estic al Pieţii s-a dat de un.
zid din fundaţia unei constru c ţii din perioada tîrzie a feudalismului".
De la jumăta tea străzii Emil Zola - pe lat ura ei nordi că - şi de-a lungul Pieţii
Muzeului şi a străzii Emil !sac pîn ă în strada 1 Mai (fig. 1/ 2) s-a săpat un şanţ lat.
de 0,60 m p înă la 1,50-2,10 m adîncime, şanţ care în cîteva locuri a fos t lărgit prin.
săparea unor casete de cîte l ,60X3 m pînă la 2,40- 2,70 m adîncime. În afara mate•
rialului aparţinînd epocii romane, aflat în cuprinsul acestui traseu, în partea d e
început a ş anţului s-au găsit fragmente de: v ase, capace şi cahle în formă de v azedin epoca feudal ă - sec. XV-XVII. La 10 m sud de biserica Franciscanilor şi la
1,50 m adîncime s-au descoperit restu rile a dou ă schelete umane din perioada tîrzie
a epocii feudale. Tot în această parte a şanţului , perpendicular pe el, au fost d escoperite, începînd de la 0,10 m adîncime, mai multe ziduri, lăţimea lor variind între0,50 şi 1,20 m. Ele erau construite fie numai din blocuri de piatră, fie din blocuri.
• Probabil de la începutul sec. al XIX-iea; Şt . Pascu, I. Pataki şi V. Popa, Clujul , 1957, p . 97, fig. 65.
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Fig. 2. -

Fragmente ceramice din perioada timpurie a primei epoci a fierului, din
otecii Universitare.

faţa

Bibli-

de piatră şi cărămizi din epoca feudală (mai puţine) şi mortar. Unele ziduri corespund cu prelungirile bazei contraforturilor de pe latura de sud a bisericii (acestea,
în afară de unul, sînt fără cărămidă şi se termină în şanţ printr-un unghi ascuţit),
altele corespund unor construcţii mai vechi 5•
• Şt. Pascu, I. Pataki şi V. Popa, op. cit., p. 22, 35-36 şi 62; V. Vătăşianu, I storia artei feudale fn Ţările Române,
I , 1959, p. 614-616.
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Intr-o casetă din colţul sud-vestic al bisericii Franciscanilor, pămîn tul fiind mai puţin deranjat, am putut face şi
unele observaţii stratigrafice. Astfel, de la suprafaţă pînă
la 1 m adîncime se află stratul cu depuneri din epoca mod ernă, format din patru niveluri conţinînd pietriş şi cărămidă,
de la 1 m pînă la 1,90 m stratul din epoca feudală, cu multă
piatră şi moloz, iar de la 1,90 m ad încime urmează stratul
din epoca romană, cu foarte multe fragmente de ţigle, cără
mizi şi olane. In acest din urmă strat, la 2,40 m , s-a aflat o
îngrăditură dreptun gh iulară formată din piatră friabilă, iar
în interiorul acesteia, d epuse pe lespezi de piatră, s-au găsit
dou ă schelete alăturate, aşezate pe spate cu capul spre vest.
In jurul acestui mormînt şi sub el, pătrunzînd în pereţii casetei, s-au aflat de asemenea schelete, răvăşite de desele
înmormîntări efectuate aici. Deşi lipsite de inventar, pe baza
observaţiilor stratigrafice făcute (primele straturi mai sus
descrise nefiind d eranjate) se pare că totuşi aceste înmormîntări ar aparţine epocii prefeudale, sau mai de gra bă perioadei timpurii a epocii feudale, făcînd parte, probabil, din
cimitirul unei biserici mai vechi, existentă aici 6•
Ziduri aparţinînd unor construc ţii din epoca feudală au
apărut şi pe restul traseu lui . La 31 m înspre vest de la intersecţia străzii Emil Isac cu strada Poştei la 0,40 m adîncime s-au aflat urmele unui zid lat de circa 1,90 m (fig. 4),
din care nu s-a păstrat decît miezul format din blocuri de
piatră fasonată, puţine cărămiz i din epoca feudală şi mortar.
Situat pe linia laturii de vest a incintei oraşului feudal 7,
acest zid făcea parte din fortificaţia propriu-zisă a oraşului.
în continuare, la vest de zid , a apărut pămînt negru, gras,
cu multe lemne şi scînduri înămolite ş i puţine fragmente
ceramice feudale 8•
La capătul sud-estic al străzii Emil Ra c oviţă , în faţa hotelului „Astoria" (fi g. 1/ 2), s-a să pat pe o suprafaţă, de asemenea de 12X 6 m, pînă la adîncimea de 5 m. Stratul străpuns
Fig. 3. - Inventar de
aici, de fapt ca ş i în alte părţi ale oraşului aflate în valea
morm.înt din sec. XII e.
Someşul ui , este format din prundiş , răscolit şi amestecat cu
n., din Piaţa Libertăţ ii.
material din diferite epoci. De la 1 m pînă la 2 m s-au
găsit foarte multe schelete uman e depuse fără nici o rînduială;
unele, după urmele de lemn păstrate în preajma lor, par să fi fost aşezate în
sicrie9 ; tot ai ci s-a aflat şi o monedă austriacă datî nd din anul 1807. în adîncime, de
la 2 m pînă la 2,80 m - baza stratului de cultură materială - s-au aflat, de asemenea,
schelete multe deranjate de înmormîntările succesive efectuate aici. Tot aici s-a descoperit ş i mult material ceramic din epoca feudală şi mai puţin din epoca romană 10•
Materialul ceramic, aparţinînd epocii feudale, constă din vase şi fragmente de vase:
unele cu aspect zgrunţuros pe ambele feţe, iar altele cu smalţ de culoare verde pe
faţa interioară; multe cu urme de ardere sec undară . Ca forme mai des întîlnite amintim: vase borcan (fig. 5/4), unele cu toarte (fig 5/2) şi cahle în formă de vaze (fig. 5/3)1L.
Menţionăm, de asemenea, cîteva cuie de fier , unele cu arme de scîndură pe ele şi
un pinten din fier (fig. 5/ 1), toate din sec. XV-:XVII.
• Şt. Pascu, I. Pataki şi V. Popa, op.cit., p. 22.
E. Jakab, Kolorsvar lorUnete (Istoria Clujului}, Buda, 1870, p . 368-369 şi vol. anexă cu planşe tab. I; V. Vătăop. cit., p. 126 şi 285.
1
Rezultat din depunerile ulterioare în şanţul ce înconjura zidul de incintă al oraşului feudal.
1
O descoperire asemănătoare a fost făcută şi în spatele bisericii Sf. Petru din Bulevardul Lenin.
10
Pentru descoperiri din această zonă, J. Novak, Ojabb Napocai feliratos k6 (O nouă piatră cu inscripţie din
Napoca) , în Kozl Cluj, I , 1941, p. 109.
11
Acest tip de cahle fixate în pereţii sobei, prin forma lor tubulară larg deschisă în exterior, măreau capacitatea de încălzire .
7

şianu,
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Din nordul Pieţii Libertăţii, înspre nord-est, de-a lungul Bulevardului Lenin pînă
Piaţa Victoriei (fig. 1/ 2) s-a săpat un şanţ lat de 1,40 m pînă la adîncimea de
2-2,45 m, aflîndu-se material din epocile: modernă, medie şi romană. Remarcăm
faptul că pe acest traseu de la cca 30 m de la capătul sud-vestic al bulevardului,
înspre nord-est, pe o distanţă de 70 m s-a dat de-o adîncitură din epoca feudală, în
care, în pămîntul negru şi gras, alături de foarte multe coarne de bovine s-au aflat
şi puţine fragmente de vase (fig. 6/1-3) din sec. XV-XVI şi cîteva obiecte din
bronz ca: potcoave (fig. 6/7), o cheie (fig. 6/9), un cuţit (fig. 6/4), o rindea (fig. 6/ 10),
precum şi o lingură din lemn (fig. 6/5). înspre capătul acestui traseu - cu 6 m
către est de strada Tipografiei la 0,75 m adîncime, s-a aflat un zid lat de 2,40 m
(fig. 7), format din blocuri mari de piatră, orientat nord-sud şi care corespunde cu
latura estică a celei de a doua centuri a zidului de incintă al oraşului feudal 12•
în colţul nordic al Pieţii Victoriei s-a săpat pe-o suprafaţă de ll,50X6 m (fig. 1/ 2)
pînă la 5 m adîncime. în pămîntul de umplutură existent aici s-a aflat material
din epoca modernă şi feudală, iar de la 2,25 m pînă la 2,95 m adîncime zidurile unei
construcţii (fig. 8). Clădite direct pe sol, zidurile erau făcute din blocuri mari de
piatră, fasonate, de formă paralelipipedică (0,75X0,35X0,35 m). Multe blocuri erau
desprinse din ziduri şi căzute în interiorul construcţiei, unele fiind sparte. Atît între
limitele construcţiei, cît şi în afara acesteia, pe latura de nord, în pămîntul puternk
ars vs-.au aflat foarte 11:wte fragm_ente cerall1:ice, cărămizi, oase de animale şi cîteva
bucaţ1 de _metal. Materialul ceramic descoperit provine de la vase cu corpul puternic
bombat şi_ ~astro_naşe, unele ornamentate cu rotiţa dinţată (fig. 9/ 2, 4, 6) şi de la
vase cu p1c10r dm sec. XV-XVI. De asemenea, s-au mai găsit capace de vase cu
în

12

Vezi E. Jakab, op. cit., p. 368-369 şi vol. anexă cu planşele tab. I; V. Vă tăşianu, op. cit. , p. 285.
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Fig. 6. -

Material din epoca feudală, din Bulevardul Lenin.

aspect zgrunţuros, unele avînd în exterior, pe partea teşită, imprimat în relief
semnul X (fig. 9/3). Mai amintim şi un fragment dintr-un opaiţ feudal, din pastă
bună de culoare cenuşie, precum şi cîteva fragmente ceramice şi cărămizi din epoca
:romană.
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SOMEŞENI. Pe un dîmb format de aluviuni în lunca
la cca 300 m înspre vest de Băile Someşeni, în toamna anului 1961 exploatîndu-se o carieră de pietriş s-a descoperit foarte multă ceramică, o rîşniţă şi oase
de animale provenind dintr-o aşezare dacică datînd din sec. III î.e.n. pînă în
sec. I e.n.
La locul numit „La gat" surpîndu-se mai demult malul abrupt al Someşului s-au
găsit mai multe monede dintre care una 13 din timpul împăratului Iovianus (363-364)
a ajuns în colecţia Cabinetului Numismatic al Institutului de istorie din Cluj.
C A TU N U L SO POR. - Pe locul numit „La fîntîna de piatră" la marginea
drumului de cîmp de pe versantul vestic al dealului „Borzaş", în terenul arabil, pe
o mică suprafaţă, se găsesc fragmente de: vase, ţigle, cărămizi, olane şi bucăţi de
pietre de la o clădire din epoca romană situată, se pare, pe linia drumului dintre
Napoca şi Potaissa.
C H I NT E N I. La sud de sat, în dreapta văii Chintăului, în terenul arabil
numit „Pustafalău" pe o terasă de 120X60 m la marginea pădurii, se află fragmente
de ţigle, bucăţi de blocuri de piatră şi urme de ziduri de la construcţii din epoca
Someşului,

romană 1 ".

S j N NICOARA. - 1n lunca Someşului, în stînga liniei ferate Cluj-Apahida,
aproape de halta Dezmir, înspre nord-est, sînt două movile 15 care se aseamănă ca
dimensiuni şi forme cu tumulii de la Someşeni"'.
I. MITROFAN

DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES A CLUJ ET AUX ALENTOURS
(Resume)
Certains travaux edilitaires el de constructions effectues sur le territoire de la
Yille de Cluj, ainsi que des recherches entreprises aux alentours de cette ville - entre
1958 et 1962 - nous ont donne la possibilite de faire de nouvelles observations et
decm·ertes archeologiques (fig. lfl).
Cluj. Sur son territoire on a trouve de riches vestiges (fig. 1/2) des premiers temps
de la premiere epoque du fer (fig. 2), de l'epoque romaine, Moyen Age (fig. 3-9) et
moderne (le materiei de l'epoque romaine a constitue l'objet d'une autre communication).
A l'ouest des Bains de Someşeni on a decouvert une station dace et ă l'endroit
nomme „La gat" des monnaies de l'epoque romaine.
Sur le terrain arable du versant ouest de colline „Borzaş" des environs du
hameau Sopor, sur une petite surface, on trouve Ies vestiges d'une habitation de
l'epoque romaine.
Au sud de Chinteni, sur une haute terrasse pres de la lisiere de la foret on rencontre Ies vestiges de constructions de l'epoque romaine.
Dans le pre-bocage du Someş, vers le nord-est de la gare de Dezmir il y a deux
tertres semblables comme forme aux tumulus slaves de Someşeni.

13

O

monedă

de argint.

u După informaţiile primite de la localnici, aici s-au găsit şi pietre lucrate, precum şi o ţiglă stampilată ( ?), azi
dispărute.

u lllenţ:ion.'.lm că acest punct este semnalat şi de Şt. Ferenczi, Regeszeti - helyrajzkulatdsok Kolozsvdroll es kiirnylkln (I) (Recunoaşteri arheologice în oraşul Cluj şi în împrejurimi), în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series historia,
fasclailus 2, 1962, p. 48, 58.
"Ptntru cercct{uile făcute aici, l\1, Macrea, Necropola slavd de la Someşeni, în Materiale, V, 1959, p. 519.
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UN ALTAR VOTIV ROMAN IN MUZEUL DE ISTORIE CLUJ

Cu cîtva t imp în urmă, î n patrimoniul Muzeului de Istorie din Cluj a intrat bogata
interesanta c olecţi e a p r of. A Orosz. între numeroasele piese achiziţionate de pasionatul arheolog-colecţionar de anti c hi tă ţi se află ş i un a 1 tar fragmentar proven it ,
dup ă spusele soţiei p r of. Orosz, de la Gherla. Locul de descoperire indicat e probabil
dar nu si g ur, dată fiind pi erde r ea însemnărilor personale ale prof. Orosz.
Alta rul, din con glomerat calcaros, nu are partea inferioară ş i colţul stîng a l capi telului, iar pe toate laturile pr ezi n tă foar te multe urme d e lov it uri. Dimensiunile
fragmentului : .înalt 39, lat 20, gros 22, lăţim ea capi telului 29 cm. în ă lţim e a literelor
în r. 1, 4 cm; r . 2-5, 3 cm.
Se pot citi cu uş urinţ ă primele trei rînduri: l(ovi) O(pt imo) M(aximo) /SEPTI/ MIVS.
ln r. 4 se dist ing siglele P, I(?), S, V; în r. 5 a doua bar ă a siglei V, E, ş i ET,
ultime le două în li g a t ur ă . Din r. 6 nu se mai ved e d ecît începutul literei S, ju m ătatea
d e sus a unui E sau F ş i X. T extul păstrat al in s c ripţiei ar fi d eci:

şi

I OM

SE P TI
MIVS
P I S V(?)

[ .. l E E T
[RANV] S Ex
[DEC(urione)] (?)
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Dacă altarul pro\·ine într-adevăr de la Gherla, dedicantul este foarte probabil un
veteran din ala II Pannoniorum (care staţiona în castrul din vecinătatea orasului
actual), stabilit, după eliberarea din armată, în aşezarea romană existentă lingă castru.
întregirea cognomen-ului ar putea da unele indicaţii referitoare la originea lui etnică.

I. GLODARIU

EIN ROMISCHER VOTIVALTAR AUS DEM MUSEUM FUR
GESCHICHTE ZU CLUJ
(Zusammenfassung)
Es wird ein romischer Votivaltar veroffentlicht, das sich in den Sammlungen des
Museums fiir Gesc.:hichte in Cluj befindet und vermutlich aus Gherla (Region Cluj)
stammt.
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SABIA FEUDALA TIMPURIE DE LA ERNEI

Cu ocazia reorganizării depozitului arheologic al Muzeului de istorie Cluj a apărut.
într-unul din sertarele conţinînd vechi achiziţii, o sabie de fier - piesă inedită - a
cărei publicare poate aduce cîteva date suplimentare la cunoaşterea tipurilor de arme
folosite în epoca feudalismului timpuriu pe teritoriul Transilvaniei.
Sabia (inv. IV. 1919) a fost descoperită în localitatea Ernei, rn. Tg. Mureş, reg.
Mureş-Autonomă Maghiară şi a fost donată muzeului din Cluj în 1918 de către Teleki
Domokos. Alte precizări asupra locului şi condiţiilor descoperirii lipsesc 1•
Exemplarul de care ne ocupăm face parte din seria săbiilor drepte, cu două tăişuri,
,cu garda mînerului în formă de bară romboidală alungită şi mînerul terminat într-un
buton în formă de calotă sferică mai mult sau mai puţin regulată, uneori aplatizată,
serie caracteristică secolelor X-XII şi cunoscută sub numele generic de „săbii normande" sau „carolingiene", deşi purtătorii lor pot avea o origine etnică extrem de
diferită.

Sabia de la Ernei (fig. 1/a,b) e incomplet păstrată. Lungimea fragmentului lamei
este de 53 cm; lungimea mînerului (fără butonul terminal): 13 cm; lungimea totală:
66 cm. Lăţimea lamei: 4,3-4 cm, deci o îngustare abia perceptibilă spre vîrf, datorată, eventual, mai mult stării de conservare. Lăţimea mînerului: 2-0,7 cm. Grosimea lamei: 0,3-0,4 cm. Grosimea mînerului: 0,4-0,5 cm. Lungimea gărzii: 8,3 cm;
lăţimea maximă a gărzii: 2,2 cm; grosimea gărzii: 1 cm. În plan, garda se prezintă
ca un romb mult alungit şi e străpunsă de o gaură ovală de 2,3Xl,2 cm, prin care
trece mînerul.
Lipsa butonului terminal îngreunează considerabil încadrarea tipologică a sabiei
de la Ernei, din acest punct de vedere fiind siliţi a recurge la elemente tipologice
secundare: forma de triunghi isoscel prelung a mînerului şi - mai ales - retezarea
oblică a muchiilor gărzii. Operînd cu aceste elemente în căutarea analogiilor printre
numeroasele săbii de acest tip, publicate, cu precădere, de pe teritoriul Ungariei,
piesa cea mai înrudită cu sabia noastră ni se pare a fi exemplarul de la Szekesfehervâr-Demk6hegy2. Alte analogii bune oferă săbiile de la Szob-Vendelin şi Budapesta3, cea din urmă avînd şi butonul mînerului de exact acelaşi tip ca piesa de la
Szekesfehervar-Demkohegy.
1
Piesa noastră e încadrată între alte două exemplare asemănătoare ca tip: IV. 1918, sabie dreaptă cu două tăi
şuri, de provenienţă necunoscută, şi IV.1920, exemplar ce figurează ln literatura arheologică sub numele de „sabia de la
Moreşti". Aflarea în depozit a acestei piese a constituit punctul de plecare al cercetărilor de la Moreşti, ea rămînind
principalul obiect metalic menit să dateze unul din cele mai importante complexe arheologice din această localitate,

cetatea din sec. XI-XII (cf. K. Horedt, în SC/V, III, 1952, p. 329, fig. 10; idem, în Dacia, N.S., I, 1957, p. 297, p.
300, fig. 4/2; idem Untersuchungen zur Fruhgeschichte Siebenburgens, Bucureşti, 1958, p. 144; idem, Contribuţii la istoria
Transilvaniei in secolele IV-XIII, Bucureşti, 1"958, p. 49-50, 55; idem, Ergebnisse der Fruhgeschichtsforschung in
Siebenburgen wăhrend des letzten Jahrzehntes, în Bericht uber den V. Internationalen Kongress fur Vor- und Fruhgeschichte
Hamburg vom 24. bis 30. August 1958, Berlin, 1961, p. 410; vezi şi Istoria Romdniei, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 26,
fig. 10/4). Or, inventarul vechi precizează că sabia a fost descoperită la Malomszeg (mai de mult Molosig, actual.mente
Br4işoru, com. Morlaca, rn. Huedin, reg. Cluj) şi nu la Moreşti (rn. Tg. Mureş, reg. Mureş-Autonomă Maghiară; mai
-de mult, Morăreni), comună al cărei nume maghlar este Malomfalva !
~
1
Vezi N. Fettich, A p,dgai Szent Istvtin-kard rigiszeti megvildgittisban, în Emlikkonyv Szent Istvan kirdly haltildnak
.kilencudzadik ivfordulojdn, voi. III, Budapesta 1938, p. 507, pi. XII/4.
• Ibidem, p. 511, pi. XIV/1,5.
'
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Urmărirea analogiilor sabiei de la Prrnei ar putea fi continuată, materialul comparativ, publicat, oferindu-se din abundenţă. Acest .!ucru ni se pare însă superfluu,
deoarece piesele citate asigură cu prisosinţă incadrarea tipologico-cronologică a exemplarului în studiu. Regretabil e însă faptul că ne lipseşte orice informaţie asupra
contextului arheologic în care sabia de la Ernei a apărut.
Seria largă (mai mult în sens numeric, nu din punct de vedere al variaţiei tipologice) a săbiilor „normando-carolingiene", serie în care se înscrie şi exemplarul de la
Ernei, a fost datată - pentru teritoriile învecinate ţării noastre - între a doua
jumătate a sec. X şi sec. XII. Arheologii care s-au ocupat de originea, răspîndirea
şi datarea lor (în speţă, P. Paulsen, N. Fettich şi Gy. Laszlo) considerau drept vehiculatori pe maghiari, care şi-ar fi însuşit acest tip de armament după eşecurile raidurilor militare spre apus, în a doua jumătate a sec. X şi, în principal, pe durata
sec. XI.
Analiza si datarea inventarelor funerare în care aceste săbii apar a dus, recent, la
o interpretare diferită. Interpretate drept o armă tipică a cavaleriei grele maghiare
- al cărei rol militar e considerat a ti fost mai important decît îl postulase, mai
de mult, Gy. Laszlo - majoritatea săbiilor de acest tip par a fi încadrabile în sec. X,
chiar în primele două treimi ale acestui veac".
Emiterea acestei ipoteze de către B. Szoke strecoară însă în mod tacit ideea că
tipul de sabie dreaptă, cu două tăişuri, ar fi un element de cultură materială propriu
unei părţi a triburilor maghiare, chiar din momentul stabilirii în Cîmpia Pannonică.
Or, originea străină de maghiari a acestui tip de sabie este arhi-cunoscută, discuţiile asupra acestui punct fiind inutile. Pe de altă parte, simptomatice ni se par alte
două constatări: B. Szoke n-a reuşit cu toată ampla punere la contribuţie a inventarului arheologic adiacent - să dateze nici un singur exemplar de acest fel, considerat maghiar, în sec. IX şi s-a ferit totodată să menţioneze faptul că unele piese
ale seriei sale tipologice trec în mod cert în sec. XI, durînd tot răstimpul acestui
veac, apărute fiind în cimitire datate cu monede.
O altă observaţie care se opune concluziilor lui B. Szoke e aceea, că a omis din
lista săbiilor exemplarele aflate în complexe arheologice nemaghiare, chiar de pe
teritoriul Ungariei, ca să nu mai vorbim de cele din Cehoslovacia şi Iugoslavia. Ne
mulţumim cu un singur exemplu: unul din mormintele descoperite la Horgos, unde
contextul arheologic pare a fi slav (căldăruşă de lemn!), iar datarea poate fi urcată,
cu şanse de probabilitate, la sfîrşitul sec. IX 5 •
Din rapida trecere în revistă a ultimelor păreri emise asupra încadrării cronologice şi atribuirii etnice a acestui tip de armă, desprindem pentru exemplarul de la
Ernei următoarele: datarea în sec. X-XI a sabiei noastre, precum şi dezideratul ca
o viitoare cercetare pe teren să depisteze eventual complexul arheologic de care piesa
s-ar lega, fapt ce ar putea arunca lumină şi asupra atribuirii sale etnice.

N. VLASSA

DAS FRUHMITTELALTERLICHE SCHWERT VON ERNEI
(Zusammenfassung)
Der Verfasser veroffentlicht -aus den alten Bestănden des Museums filr Geschichte
zu Cluj - ein Eisenschwert, das er ins X. - XI. Jh. ansetzt. Bei dieser Gelegenheit
gibt er auch einen kurzen Uberblick liber Probleme der Zeitstellung und ethnischen
Zuweisung der „normannisch-karolingischen" Schwerttypen in den sudwestlichen
Gebieten Europas.
• P~ntru toate_ aceste probleme, cf. B. Sziike, A honfoglal6 t!s ko,a A,pad-ko,i magya,stig ,t!gt!szeti emlt!kei, voi. I,
ln sena Regeszeti lanulmdnyok, I, Budapesta, I 962, p. 81-84, cu bibliografia.
• Vezi Gy. Tergina, în ArchE,t, XVI, 1894. p. 205 şi J. Szendrei, Magya, hadlărtenelmi emlt!kek, Budapesta,
1896, p. 55,
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DESPRE VAMA (VIGESIMA) SIBIULUI
ÎN SECOLUL AL XVI-LEA

Ca şi dreptul de depozit (ius stapulae, Stapelrecht), care echivala cu obligativitatea vînzării, în cadrul oraşului şi în anumite condiţii, a mărfurilor importate, dreptul sau privilegiul vamal era, în evul mediu, un drept regal, concesionat sau mai
bine zis arendat unei persoane fizice sau publice, unui corp. Din acest punct de
vedere vama sau vigesima Sibiului reprezenta în veacul al XVI-lea o concesie făcută
de puterea centrală, desigur în schimbul unei taxe, a unui drept exclusiv, în virtutea unei cutume încetăţenite încă în veacurile anterioare.
Sibiul se găsea încadrat, la începutul secolului al XVI-lea, după cum rezultă din
analiza registrelor de socoteli şi a registrelor. de vigesimă, într-un sistem vamal (vigesimal) comun, preluat din secolul trecut 1, care mai includea oraşele Braşov şi Bistriţa, adică principalele emporii ale comerţului cu Ţara Românească şi Moldova 2•
Veniturile rezultate din taxele vigesimale erau împărţite proporţional, uneori egal,
între organele de conducere ale oraşelor respective 3• La fel se repartizau, între asociaţi, şi mărfurile intrate în contul vigesimei, probabil în cazurile în care negustorii
nu dispuneau de numerarul necesar".
Arenda vigesimei se achita fie direct suveranului, fie - şi aceasta în special în
perioadele de criză financiară, ca în primul sfert al secolului al XVI-lea - unor
negustori indigeni sau străini (mai ales italieni), care recuperau, din veniturile vigesimei transilvănene, creditele avansate puterii de stat. Asemenea plăţi s-au făcut
negustorului florentin Rason Vontempis (probabil Raggione Bontempi), în anii 1502
şi

1508 5•

Arendarea în comun a vămii (vigesimei) transilvănene, întîlnită la sfîrşitul secolului al XV-lea, a avut loc şi în secolul următor. în anii 1503, 1504 şi 1505 vigesima
a fost arendată pentru 7000 fl. anual 6• Peste doi ani, în luna mai 1507 suma de
arendă, nemodificată, a vigesimei comune pe doi ani (14.000 fl.) a fost utilizată pentru
ameliorarea exploatărilor miniere din Baia Mare 7• Şi în anul următor vama (vigesima)
1
în anul 1493 Sibiui şi Braşovul au arendat ln comun, pentru 7000 O., vigeslma Transilvaniei şi au rearendat-o
în ani! 1494 şi 1496. În anii 1497 şi 1498 au deţinut-o împreună cu Sibiui, cele 7 Scaune, Braşovul şi Bistriţa, pentru
aceeaşi sumă. (Cf. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt Hermannstadt und der sdchsischen Nation citat în con•
tinuare Rechnungen -, I, Sibiu, 1880, p. XIV).
•_Rechnungeni p. 303: de tertialitate proventuum vigesimalium Brasouensium cedenda (1500); p. 312: Percepta trium
dominorum de singulis Perceptis vigesimarum (1500). Cf. şip. 302, 310, 311, 312, 322, 324, 326 şi 327.
• Rechnungen, p. 312 ( I 502).
' Rechnungen, p. 326-327, 329, 399; cf. şi documentele dia Arhivele Statuiui Sibiu (Coli. post. 1209, L, 69;
1213, L. 69; 1211, L. 69; 1893, L. 82; 65, I. 27 ş.a.), în care e vorba ia special de piper, bogasia (ţesătură fină de
bumbac), ca.mhă, mătase, brocat ş.a .
. • Goldenberg S., Notizie del commercio italiano in Transilvania nel secolo XVI, ln Archivio Storico Italiano, II,
Firenze, 1963, p. 257-260; Kubinyi A., Budai kereskedok udvari szalUtasai a Jagel/6 korban, la Budapest Regisegei
XIX, Budapesta, 1959, p. 100.
'
• Cf, Doc. Lit. 45, L. 12 şi Coli. Post. 41, I,. 57, Arh.Stat. Sibiu.
7
Doc. Lit. 80, I,. 12,

43 - Acta Musei Napocensis
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a continuat să fie exploatată în comun, de către oraşele Braşov, Sibiu şi Bistriţa8 •
Taxa de arendare a fost achitată de data aceasta cunoscutului antreprenor şi comerciant Thurzo9• Acest condominiu vamal s-a exercitat şi în deceniul următor, cu deosebirea insă că Braşovul, căruia înainte îi revenise o treime din veniturile vigesimei
Transilvaniei 10, dispunea în acest interval de timp de o jumătate din veniturile ei 11 ,
intrate în monedă (florini, dinari şi aspri) 12 şi în mărfuri. Abia în al treilea deceniu
al secolului, poate şi în legătură cu acordarea dreptului de depozit oraşului Bistriţa
(1523) şi apoi oraşului Cluj, vigesimele devin, alături de tricesime, individuale, adică
în sensul că fiecare oraş deţinea independent vama şi oficiul său vamal şi dispunea
liber de ele.
Cvantumul arendei vămii Sibiului a evoluat astfel în decursul secolului:
1546
800 fl
1547
800 fl
1548
- 1000 fl
1549
- 1000 fl
1550
900 fl
1553
- 1000 fl
1555
- 1000 fl
1559
800 fl
1561
- 1000 fl
1562
800 fl
1562-99 - 1000 fl l3
oscilînd deci între 800 şi 1000 fl. Virtual arendarea se făcea de către primar (magister
civium), de către judele regal sau de amîndoi, cum a fost cazul cu Petru Haller în
anii 1546-47 şi 1550-1553 14 sau cu Pavel Tymar şi Luca Kys în anul 1563 15• Arendaşii
recuperau sumele avansate, din fondurile oraşului, uneori se pare chiar cu beneficii
şi cu dreptul de preempţiune la achiziţia unor mărfuri intrate.
Vama Sibiului s-a perceput în decursul secolului al XVI-lea la Turnu Roşu (Rubea
Turris) şi la Tălmaci. La Turnu Roşu se găsea sediul unui oficiu vamal, aici îşi
desfăşura activitatea vigesimatorul (deseori doi la număr), scribii (scriptores, schreyber ), două-trei slugi (f amuli), o bucătăreasă, uneori şi un fierar 16 • Menţiuni despre
scribul „de la vigesimă" şi scribul „de la turn" testează pentru existenţa unui oficiu.
probabil central, la Sibiu 17• în casa notarului se păstra steagul oficiului 18• La oficiul
de la Turnu Roşu se păstra şi lada (ladula) vigesimală, în care se ţineau sumele încasate şi actele. Oficiul elibera chitanţe, pe la mijlocul veacului, pentru mărfurile
aduse la Sibiu. Această operaţie se făcea de către vameş la Turnu Roşu (in confinibus, ad dandas et recipiendas schedulas vigesimales)rn, căci aici trecea singurul
drum oficial spre şi din Ţara Românească, fapt menţionat şi în 1552 în raportul comisarilor regali Werner şi Bornemissa către Ferdinand I: per has duas aditus (e vorba
.• Nos ( = braşovenii) tl do,nini Cibiniensts el Bistricitnsts ipsan1 vigesimam in arendam habvimus (în Qutllen 8Ur Gesc/11chlt der Stadl Kronsladl in Siebenburgen, I, Braşov, 1886, p. 186. în continuare citat: Qutllen).
' Coli. Post. 1898, L. 82, Arh. Stat. Sibiu.
10
Rechn..,.ţen, p. 311: solummodo /erlialitaten1 debuissenl recipere.
11
Qutllen .. . , p. 208-210 (1515), 214-216 (1516).
11 Ibidem.
_ "Cf. Doc. Lit. 509, L. 17; 861, L. 20; 862, L. 20 ;549, L. 16; 560, L. 17; 872, I,. 20; 579, L. 19; 374, Lfo; 653, L. 18; 668, L. 18; 711, L. 19; 724, L. 19; 766, L. 19; 767, L. 19; 894, L. 20J 780, L. 19; 898, L. 20;
904, L. 21; 919, L. 21; 926, L. 21; 937, L. 21; 948, L. 21; 985, L. 21; 1047, L. 22; 1456, L. 29, Arh. Stat. Sibiu; Komula,recl,nung, V, 1536-1570, nr. 51, f. 14, Arh. Stat. Sibiu; Hu,mutaki, II. 4, p. 753.
" Goldenberg S., Hallerii. Un capitol din istoria comerţului şi a capitalului comercial din Transilvania ln sec.
XVI în Studii, 5, 1958, p. 101.
a,,i
"Lit. 904, L. 21.
. '.' Cf. Rech·nungen, p. 302-304 (1550), 323-324 (1504); registrul de vigesimă din 1578 (nr. 26, Arh. Stat.
S1b1u) ş.a .
. ''., Î~ regi_strel~ de vigesimă din anii 1578 şi 1591 se găsesc înregistrate salariile achitate scribului „au/ dem crwen:,gst ş1 scnbulu1 „au/ den Thurenn" sau „au/ denn Rote11 Tu,en".
11
Rechnungen, p. 302-304.
"Engel J. Chr. von, Geschichte des Ung,ischen Reiches und seiner Nebenlânder, III Halle, 1801, p. 37-38 (27.
III. 1552).
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de Turnu Rosu si Bran, S.G.) necesse est venire omnes qui ex (Valachia) in Transylvaniam iter est20. Aici se ţineau registrele vamale şi se făcea înregistrarea mărfurilor
intrate (deseori cantitatea, uneori şi preţul), a taxelor vamale şi a negustorilor (numele si locul de unde veneau la Sibiu). Chiria casei oficiului vamal (census domus)
era de 12 fl. anual 21 •
Oficiul vamal avea diverse cheltuieli, atît cu salarizarea slujbaşilor săi, cu întreţinerea oficiului, cît şi cu 'slujitorii sau slujbaşii trimişi în alte localităţi, în interesele vigesimei, la iarmaroace (Aiud, Cetatea de Baltă, Biertan, la Braşov etc.) 23
apoi pentru hrană, ovăz, lemne ş.a. Salarul scribului era la 1500 de 12 fl. anual,
slujitorii primeau 1 fl. pe 6-8 săptămîni 23 , iar vigesimatorii aveau la 1504 un salar
de 99 flA
În sistemul cutumiar de funcţionare a vigesimei sibiene se încearcă, pe la mijlocul
secolului al XVI-lea, să se introducă mai multă ordine şi răspundere personală. Prin
instrucţiunile din 27 martie 1552, ale comisarilor regali Werner şi Bornemissa, în
fruntea treburilor vămii Sibiului a fost pus Petru Haller „tanquam summum in hac
civitate magistratum". Lui Haller trebuie să i se ceară „auxilium et consilium" în
toate treburile privind vama oraşului, să i se dea socoteală despre veniturile vigesimei. Instrucţiuni noi, din 25 iunie 1553, elaborate în scurtul răstimp al influenţei
active a lui Ferdinand I în treburile Transilvaniei, reconfirmau pe Haller în conducerea treburilor vigesimei sibiene. Acesta urma s-o administreze cu ajutorul juraţilor, iar revizia şi controlul gestiunii trebuia să se efectueze de doi consilieri speciali25. Colectorii vigesimei erau obligaţi să înregistreze şi să controleze mărfurile
taxate şi să emită chitanţe, cu indicarea numelui şi a cantităţii mărfurilor 26 •
Nu se ştie în ce măsură au fost aplicate aceste instrucţiuni, elaborate cu meticulozitate şi denotînd o practică birocratică, în organizarea vigesimei Sibiului. În schimb
se ştie că în arhive lipsesc aproape cu desăvîrşire chitanţe, că abuzurile au fost
frecvente, fapt recunoscut, de altfel, şi de oficialităţi 27 , că mărfurile intrate ca echivalent al taxelor vamale nu erau întotdeauna vîndute direct locuitorilor oraşului, ci
erau comercializate de vigesimatori sau de scribi 28• Aceste aspecte s-au reflectat, cel
puţin scriptic, asupra ansamblului circuitului comercial, care nu apare în toată plenitudinea sa în acte şi implică, ca obligator, un coeficient de aproximaţie în calcularea volumului negoţului realizat prin punctele de vamă ale Sibiului.
Taxarea vamală nu era general obligatorie. Oficial erau admise derogări de la
obligativitatea impunerii vamale. Domnii Ţării Româneşti şi unii dregători se găseau
sub un regim special, ei se bucurau de scutiri de vamă. De pildă, Neagoe Basarab,
?tunci cînd trimite la Sibiu pe Chirea din Tîrgovişte, după postav, cere să nu i se
1a vamă „căci este postavul domniei mele" 20 • Natural, nu se percepeau taxe nici în
cazurile în care sibienii trimiteau daruri domnilor Tării Românesti sau invers. Astfel
s-a întîmplaţ în anul 1525, cînd magistratul Sibiului a trimis po'stav de Ni.irnberg,
un cal cu fnie, catifea şi o cupă lui Radu Vodă sau invers, cînd Radu Vodă le trimite un mic cadou „în nume de bine" 30, sau în 1554, cînd sibienii au oferit în dar
postav de Bergamo şi linguri de argint unor boieri ai lui Pătrascu Vodă 31 • Alte
mărfuri, cui11 e cazul cu cele 100 de săbii duse de banul Calotă în' contul censului,
•• Hu,m11:aki, II. 4, p. 753.
21
Engel, op. cit., p. 37 - 38 .
., Rechnungen, p. 302-304.
13
Ibidem.
24
Reclmungm, p. 323-324.
•• Engel, op. cit., p. 63.
" Ibidem,"• • • el j11xta numerum ,e,um exactio11c /acta, schedas dent negotiatoribus in quibus si11gularum ,erum nomi11a
numerum aut quantitatem significent . .. "
'
'
~• Hu,m11zaki, III. 4, p. 753: in administ,atione hujus p,oventus mttltos abusus irrepsisse appa,et et aestimationes rcrwn
vectigali~m ... 110n ~~spo":der,t 11omini vigesime". Într-un act al lui Neagoe Basarab din 1514-1516, se spune, îutrc
altele! ca „de_ vameşu a~e,a, car~ sint acolo în Sibiu, toţi se pling" (cf. S. Dragomir, Documente noud privitoare la
relaf!ile Ţdrii_ Româneşti cu Sibiul fn secolii XV şi XVI, Bucureşti, f.a., p. 32-33).
Doc. L1t., 1486, L. 29 ( 1597) Arh. Stat. Sibiu.
"Dragomir, S., Documente nou4 ... , p. 40.
•• Hu_rm1tzaki, XI, p. 849; Nicolaescu ş t., Dornmente slavo-,omdne cu p,ivi,e la relaţiile Ţd,ii Ro,nâueşti şi
Moldovei cu Ardealul în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p. 42.
11
Hurtnuzaki, XI, p. 865.
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nu sînt nici ele taxate sau înregistrate3 2• De un regim vamal similar se bucurau, fără
îndoială, şi unii sibieni, care deţineau funcţii în conducerea oraşului. E cunoscut
cazul lui Haller, căruia i s-a acordat, în anul 1540, dreptul de a exporta şi importa,
cu scutire de taxe vamale, din Ţara Românească, mărfuri pînă la concurenţa sumei
de 2000 fl.3.1.
Vigesima era nu numai denumirea sistemului vamal, a vămii, dar şi cea a taxei
vamale. Virtual, era vorba de 5% din valoarea, vamală probabil, a mărfii. Deobicei
însă, şi pentru o serie de mărfuri, taxarea se făcea fie după o cifră medie, fie după o
cifră rotundă, apropiată de „a douăzecea parte". Ea putea să difere, şi într-adevăr
era deseori diferită, de valoarea reală, pe piaţă, a produselor vehiculate. Astfel,
cunoscutul curtier muntean Dumitru Dragotă a adus la Sibiu 46 de porci şi a plătit
pentru fiecare porc o taxă de 40 dinari, indiferent deci de suma cu care putea fi
realizată vînzarea fiecărui animal în parte la Sibiu3". Acelaşi Dragotă a achitat în
mărfuri din 37 bucăţi de postav semi-atlas 2 bucăţi, din 220 bucăţi bogasia - 12 bucăţi, din 55 măji de piper 2,5 măji şi din 16 bucăţi de camhă - 1 bucată35• De
asemenea pentru mărfuri în valoare de 2.025 fl. nu i s-a perceput o taxă de 101 fl.
20, cit ar fi constituit „vigesima", ci numai una de 95 fl.31i.
De altfel, la un moment dat, în anul 1552, s-au şi fixat criteriile de taxare, dar
nu se ştie dacă ele au fost aplicate şi în continuare şi cit timp. Ele prevedeau să
se achite pentru:

sau

după

1 cal .
1 iapă
1 cal turcesc .
înţelegere, apoi pentru:
1 bou .
100 porci .
3 capre sau 3 oi
1 povară de crapi
1 povară de peşte „Harcha"
1 povară de somn
100 bucăţi (petiis) de ţesătură
lungă

12 d.
12 d.
50 d.
10 d.
1 porc (deci 10/o!)
2 d. sau după înţelegere
12 d.
8 d.
16 d.

(gyolcs)

100 bucăţi ţesătură scurtă
100 coţi tafta
1 majă de piper, ghimbăr, orez

ş.a.

4
5
3
6

bucăţi
bucăţi
coţi
fonţi

Aceleaşi instrucţiuni prevedeau ca „din alte mărfuri, atunci cind se numără, se ia
întotdeauna a douăzecea parte" 37.
Din cele de mai sus rezultă din nou lipsa unui criteriu unitar, unic, de apreciere
ca şi includerea unui factor subiectiv (.,după înţelegere"). Acest fapt îngreunează
studiul preţurilor pe baza exclusivă a registrelor vamale.
Vigesima se încasa, după circumstanţe, în bani sau în bani şi în mărfuri. în
registrele vamale aceasta s-a notat de obicei prin „percepta pecuniarum et rerum
turcalium". lncasările în bani reveneau, după scăderea cheltuielilor, magistratului
din Sibiu. Mărfurile provenite din vigesimă erau vîndute deseori exclusiv sibienilor: celor de la conducerea oraşului, vigesimatorilor şi scribilor sau populaţiei. Ordo!1anţele din 1545 şi 1597 prevedeau modalităţile de desfacere a acestor mărfuri şi
mcearcă să prevină abuzurile vigesimatorilor şi ale scribilor, care făceau negoţ cu
acestea spre propriul lor folos 38 •
31
Panaitescu P. P,. Documente slavo-,om4m: d.irJ Sibiu (1470-1653), Bucureşti, 1938, p. 36-37.
"' Goldenberg S., Hallerii ... , p. 97 şi doc. din 12 dec. 1540, Arh. Bisericii Negre din Braşov, T.q. 29, 80,
IV, nr. 916 (informaţia de la G. Nussbacher).
u Rechnungen, p. 272.
11
Ibidem, p. 306.
11
Ibidem, p. 288.
17
Engel, op. cil., 37-38.
11
Doc. I,it. 485, I,. 16 şi 1416, I,. 29, Arh. Stat. Sibiu.
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Mărfurile

de import, în special cele orientale (res turcales), provenite din vigese vindeau după posibilităţi, odată sau de cîteva ori pe lună. Era vorba în
primul rînd de produsele alimentare şi articolele de larg consum, ca: orez, piper,
untdelemn, apoi şofran, alaun, piei, tafta, bogasia ş.a. Această posibilitate de a
achiziţiona produse foarte solicitate, prin intermediul vigesimei, era un mijloc binevenit de aprovizionare a populaţiei Sibiului şi în această direcţie oficiul vamal
sibian a jucat deseori un rol important.
simă,

S. GOLDENBERG

ZUR GESCHICHTE DES ZOLLSYSTEMS (VIGESIMA) VON SIBIU IM XVI. JH.
An Hand noch nicht veroffentlichter, wie auch bekannter Belage untersucht der
Verfasser das Zollsystem der Stadt Sibiu (Hermannstadt) im XVI. Jahrhundert, das
im Bezug der Organisierung und Funktionierung mit dem anderer privilegierten
Stadte Transsilvaniens gleichartig ist. Es werden die Arten der Zollverpachtung, ihr
Quantum, der Ort der Einnehmungen, die Tatigkeit des Zollamtes, das Verhaltnis
zwischen dem Zollgebi.ihr (vigesima), dem reellen Wert und dem Zollwert der Waren,
sowie die Inkassoweise der Zollgebilhre untersucht.
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UN TIPAR DE SIGILIU DIN SEC. XVI

în Muzeul de Istorie din Cluj se păstrează tiparul unui sigiliu necunoscut în
sigilografia noastră, pe care îl atribuim lui Petru Cercel, domn al Ţării Româneşti
între anii 1583-1585 1•
Tiparul sigiliului se găseşte în posesia muzeului de aproape un veac, el fiind
dăruit după menţiunea aflată în registrul de inventar
între anii 1882-1887,
dar a scăpat pînă azi atenţiei cercetătorilor.
Tiparul sigiliului (fig. 1) este din alamă, are o înălţime de 42,5 mm. Discul sigiliului, de formă rotundă, are diametrul de 38,5 mm, iar grosimea discului este de
6 mm. Mînerul turnat împreună cu discul are forma unei jumătăţi de pişcot plat,
cu bucla retezată drept. Pentru a putea fi purtat atîrnat, mînerul a fost perforat,
diametrul orificiului fiind de cca. 2-3 mm. Pentru ca imaginea sigiliului să apară
pe document în poziţie verticală corectă, pe bordura discului se află încrustat în
dreptul poziţiei corecte un semn în formă de X. Se remarcă un mic defect în partea
discului opusă imaginii.
Amprenta tiparului are diametrul de 36 mm (fig. 2). Imediat în interiorul bordurii
discului se află un ornament sigilar circular, o cunună de lauri stilizată cu profil
de zimţi. Ornamentul este împărţit în patru prin noduri aşezate pe axul vertical
l?i pe cel orizontal. Direcţia de răsucire a cununii merge în jos pe semicercul superior şi în sus pe semicercul inferior. înăuntrul acestui ornament se găseşte legenda
circulară, în limba latină, scrisă cu majuscule. începutul legendei este indicat
printr-o cruce în formă de rozetă, iar cuvintele sînt despărţite prin steluţe cu cinci
raze. Textul legendei este următorul:
PETRVS VOIVODAE PRINCEPS DE V ALACHIA
în textul legendei cuvîntului VOIVODA apare în formă genitivală VOIVODAE.
în contextul dat, genitivul cuvîntului voivoda nu pare justificat şi l-am putea atribui
unei greşeli a gravorului. Textul corect al legendei ar fi deci: PETRVS VOIVODA
PRINCEPS DE V ALACHIA.
Apariţia cuvîntului VOIVODA în formă genitivală poate avea şi o altă explicaţie,
anume aceea că forma genitivală este folosită intenţionat, înţelesul cuvîntului în
această formă fiind acela de „al voievodului", ,,fiu de voievod". Posesorul tiparului
voia poate să accentueze că este moştenitor legitim al Ţării Româneşti. Este cunoscut
faptul că turcii, pentru a-l împiedica pe Petru Cercel să obţină tronul Ţării Româneşti, au căutat să arate că Petru nu este fiul legitim al lui Pătraşcu cel Bun.
Cîmpul sigiliului este ocupat de un scut cu bază rotundă, înconjurat de un ornament sigilar circular, care repetă întru totul, la dimensiuni proporţional reduse,
ornamentul exterior în formă de cunună de lauri. Legenda circulară se află în spa1 În registrul de inventar tiparul se găseşte sub numărul 7576, cu menţiunea că a fost donat de Către Fodor
A.bel. Nu cunoaştem detalii asupra p!rsoanei donatorului.
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Fig. 2.

ţiul

dintre cele două ornamente sigilare concentrice. Remar căm faptul că nu numai
baza, ci şi partea de sus a scutului este rotunjită. De asemenea, plecînd de la
partea de sus a scutului se observă o curbare destul de accentuată a marginii sale.
iar întîlnirea marginilor scutului cu linia de deasupra nu se face în unghi, ci prin tr-o
uşoară rotunjire de ambele părţi. Pe scut se află o imagine heral di că, un leu văz u t
din profil, stînd pe picioarele dinapoi, cu coada bifurcată şi pe cap cu o coroană
heraldică, din care se ăd trei raze. Leul este reprezentat cu gura căscată şi cu limba
scoasă; coama este bine redată, labele picioarelor din faţă şi laba piciorului stîng
din spate sînt acoperite cu păr bogat. în cîmpul scutului, în faţa leului se află o
stea cu şase colţuri al cărei ax central este în aceeaşi linie cu piciorul drept anterior. în spatele leului, la aceeaşi înălţime şi privind spre stînga, se află o semilună
antropomorfizată.

Reprezentăril e heraldice ale sigiliului, şi anume, scutul descris mai sus 2, reprezentările din cîmpul scutului: leul cu coroana pe cap şi cu limba scoasă 3 , semiluna,
teaua, sînt elemente des întilnite în heraldica transilvăneană di n sec. XVI-XVII 4 •
De asemenea, ornamentele sigilare, atît c l interior care înconjoară scutul, cît şi cel
exterior, sînt motive obişnuite ale sigiliilor din perioada susamintită. Toate aceste
elemente ne în d reptăţesc să credem că acest tipar de sigiliu datează de la sfîrşitul

sec. al XVI-lea. întrucît Petru Cercel a fost singurul domnitor cu numele de Petru
care a ocu pat în a ceastă perioadă tronul Ţării Rom âneşti, este posibil ca acest tipar
de sigiliu să-i fi aparţinut .
E~aminînd sigiliile domneşti di n Ţara Românească p înă la sfîrşitul secolului al
XVI-lea şi comparîndu-le cu elementele tiparului aflat la Muzeul de Istorie din Cluj,
constatăm că acesta se situează oarecum în afara tra diţiilor sigilografiei din Ţara
Românească din secolul amintit, deoarece legenda apare în limba latină . în Ţara
Românească, din 1456 pînă în anul 1658, deci timp d e peste 200 de ani, nu cunoaştem
sigilii cu legenda în limba latină. Ultimul domnitor din sec. al XV-lea care are
sigiliul în limba latină este Vlad Ţepeş. Limba latină reapare în legenda sigiliiloy
domneşti pe la mijlocul secolului al XVJI-lea, la Mihai Radu voievod (1658-1659P.
Pe blazoanele şi peceţi l e din sec. al XVI-iea apar frecvent scuturi ca cel menţionat , cu talpa rotunjită şi cu
două laturi uşor curbate spre exterior.
• In sec. a l XVI-iea leul este figura heraldică cea mai frecventă, simbolizînd vitejia, curajul şi puterea. Redarea
lui cu gura deschisă şi limba scoasă este o influenţă a Renaşterii (vezi O . B â rczay, A heraldika kizikănyve, Budapesta,
1897, passim, J. Csoma, A magyar heraldika kors:akai, passim, J. Siebmacher, Wappenbuch, IV, De, Adel von Siebenburgen, Niirnberg, 1898, passim).
• Steaua şi semiluna (în creştere • sau descreştere) sînt cele mai frecvente însoţi toare ale figurii central·e a scutului,
fiind de obicei plasate de o part e · şi -alta a cîmpului superior al scutului . După unii cercetători , folosirea lor în cîmpuJ
scutului apare tocmai în sec. XVI -iea, ca însoţitoare ale fi gurii centrale ; înainte erau plasate deasupra bordurii superioare a scutului ; scopul lor ar fi fost reamintirea luptelor cu turcii (J. Csom a, în Turul, 1904/22, p. 60-61).
• E. Vtrtosu, Din sigilografi a Moldovei şi a Tării Romăneşti . Documente privind istoria Romăniei, Introducere II, Bucureşti, 1955, p. 336-337; Idem, Sigilii domneşti rare din veacul al X V II-iea, Bucureşti, 1942, p. 1.
1
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Fig. 3.

Autogr,ţful

lui Petru Cercel din 1584.

Sigiliul de care ne ocup ăm este un sigiliu de tip heraldic din Ţara Românească, însă
remarcăm că în cîmpul scutului nu se găseşte pasărea cruciată, element heraldic
obişnuit al sigiliilor domneşti din Ţara Românească. în schimb apare leul, un element heraldic neobişnuit pe sigiliile din Ţara Românească pînă la sfîrşitul sec. al
XVI-lea. Mihnea Turcitul, urmaşul lui Petru Cercel, este primul domnitor pe sigiliul căruia (în 1587) apare leul, dar nu ca figură heraldică în cîmpul scutului, ci
ca suport al scutului, în cele două părţi ale sale. Mai tîrziu, în secolul al XVII-lea,
leii şi leoparzii apar pe sigiliul lui Mihai Radu (în 1658) şi pe cel al lui Constantin
Brîncoveanu (în 1698)6, dar tot cu rol de suport. în schimb, steaua cu şase colţuri
şi semiluna sînt elemente obişnuite pe sigiliile domneşti din Ţara Românească.
Mai observăm , că din legenda sigiliului lipseşte „dominus", echivalentul atributului · ,,domn" în limba latină; apare în schimb titlul de „princeps". în afara acestui
sigiliu nu cunoaştem sigilii din sec. al XVI-lea pe care să apară, pe lîngă titlul
de „voievod ", ,,voievod şi domn", şi titlul de principe. Cunoaştem, însă mai multe
scrisori ale lui Petru Cercel datate cu cîţiva ani înainte de ocuparea tronului, scrisori în care el însuşi se iscăleşte foarte pretenţios „Petrus Demetrius princeps magnae
Walachiae" 7, sau „Petrus Demetrius Princeps et Haeres Magnae Valachiae" 8. Scrisorile autografe din 13 mai 1581 către regele Franţei Henric al III-lea şi Catherina
de Medicis sînt semnate astfel: ,,Il Principe di Valachia, Petrus" 9• Un an după
investirea sa ca domn al Ţării Româneşti, într-o scrisoare datată la 3 ianuarie 1584
din Tîrgovişte, adresată cancelarului Wolfgang Kowach6czy, prin care cere trimiterea unui „diac" (secretar) pentru limba maghiară şi latină , titulatura emiţătoru
lui sună îri felul următor: ,,Petrus principe di Vallachia" 10 (fig. 3). De asemenea,
în scrisoarea trimisă din Tîrgovişte la 15 septembrie 1584 către ambasadorul Franţei
la Constantinopol, Germigny, se intitulează: ,,Il principe di Vallachia, Petrus" 11 pe
de altă parte, în corespondenţa diplomatică contemporană Petru Cercel este amintit
ca „Le prince de la grande Valaquie", ,,Prince de Vallachie" 12•
E . Vîrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Tării Româneşti, p. 340.
I. C. . Filitti , Din arhivele Vaticanului, Bucureşti , 1940, p . 23.
Al. C1orănescu , Documente privitoare la istoria Românilor c1tlese di n Arhivele din Si,nancas , Bucureşti , 1940, p. 78-79.
• Tocilescu Gr., Al. Odobescu, E. Hurmuzaj.i, .Pocumente privitoare,la. istoria J?omântlor , l , supl. 1, Bucureşti, 1886,
p. 57-58,
1
• L. Szadeczky, Kowach6czy Farkas levelei, în Tortitielmi Târ, 1892, p. 690-699; Pentru autograful lui Petru Cercel,
cf. G. Kemeny J6zsef, Erdely Pecsitei I . Az erdely·i vajdâk es f ejedelmek pecsitei, între p. 33-34, în Arhiva Istorică
a Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj.
11
Al, Ciorănescu, Nou despre Petru Cercel, Vălenii de Munte, 1935, p. 11 -32.
11
Gr. Tocilescu, Al . Odobescu, E . Hurmuzaki , op. cit. , p. 46 - 106.
1

1
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De-a lungul anilor, cînd Petru Cercel făcea sforţări pentru obţinerea tronului, el
a cutreierat curţile monarhilor din Occident şi desigur că nu a rămas neinfluenţat
de mediul pe care l-a cunoscut. Pentru a îndrepta asupră-şi atenţia acestor monarhi
şi pentru a-şi crea un prestigiu, Petru Cercel îşi va fi luat titlul
de principe, pe
care îl foloseşte probabil numai în corespondenţa sa cu străinătatea şi după ce
ajunge domnitorul Ţării Româneşti. Unul din motivele pentru care investirea lui a
întîrziat timp de doi ani (1581-1583) după sosirea lui la Constantinopol, a fost
tocmai acela că „pe turci i-a indispus faptul că Cercel îşi asuma titlul de principe,
pe cînd ei nu i-l permiteau decît pe cel de voievod" 13•
Deoarece nu avem la dispoziţie date privitoare la persoana donatorului sigiliului de la Muzeul de Istorie din Cluj, nici amănunte despre soarta anterioară a
acestui tipar de sigiliu, trebuie să ne mărginim doar la presupuneri în ceea ce priveşte felul în care acesta a ajuns în Transilvania. în 1571, după încercarea nereuşită
de a obţine tronul Ţării Româneşti, conform ştirii pe care o găsim la genovezul
Franco Sivori, secretarul lui Petru Cercel, acesta se refugiase la Braşov unde a stat
aproape un an, plecînd de aici la începutul anului 1572 1". El se întoarce la Braşov
în luna martie 1585, cînd, aflind că a fost mazilit, se refugiază din nou în Transilvania. După un popas la Rîşnov, Petru Cercel s-a îndreptat spre Braşov, oraş cu
care în timpul domniei avusese legături strînse, dar porţile acestuia au rămas închise de astă dată în faţa sa. În drum spre Făgăraş, fiind urmărit de oşteni care
aveau ordinul să-l aresteze, el fugi într-un sat românesc unde a stat ascuns. între
timp carele în care se afla a,·erea sa au fost jefuite. După două săptămîni de şedere
în casa unui cioban, Petru Cercel se hotărî să treacă în Ungaria, dar este trădat
la Mediaş de Toma Koch şi arestat. De la Mediaş el a fost transportat la Chioar, de
aici la Hust, de unde, la 31 august 1587, reuşi să fugă cu ajutorul prietenilor 15•
Tiparul de sigiliu analizat de noi ar putea să fie al lui Petru Cercel datind din
prima perioadă, cînd el a stat aproape un an în Transilvania ca pretendent. Poate
fi însă şi tiparul unui sigiliu pierdut în Transilvania cu ocazia jefuirii averii lui
Petru, lingă Braşov, sau în timpul captivităţii acestuia la Mediaş sau la Chioar.
lntr-un inventar cu data de 21 iulie 1585 al averii jefuite se vorbeşte, printre altele,
şi despre un sigiliu de aur, în valoare de 240 de ducaţi IG_ Sigiliul de la Muzeul de
Istorie din Cluj fiind însă de alamă, nu poate fi vorba de una şi aceeaşi piesă.
Tiparul de sigiliu este o lucrare frumoasă şi denotă priceperea meşterului gravor.
Avînd în vedere relaţiile intense ale lui Petru Cercel cu oraşul Braşov, avem temeiul
să presupunem că gravorul ar putea fi căutat printre argintarii braşoveni ai
timpului.
Identificarea lui „Petrus Yoivodae" din legenda tiparului lui Petru Cercel nu se
poate face cu siguranţă, deoarece pe documentele emise de el nu s-au păstrat sigiliile sale. C. Moisil a publicat o bulă de aur şi un inel de aur sigilar, atribuindu-le
lui 17• Atît inelul, cit şi bula reprezintă figura unui domn cu coroana pe cap, îmbră
cat cu caftan domnesc, în mina dreaptă cu o cruce cu trei braţe, iar mina stingă
fiind adusă spre piept. C. Moisil susţinea că atît bula, cit şi inelul provin de la
acelaşi domn, Petru Cercel. N. Iorga însă atribuie bula sigilară lui Radu Paisie
(1535-1545), numit şi Petru de la Argeş 18 , iar D. Florescu identifică pe domnul de
pe bulă cit şi inelul cu Petru cel Tînăr (1559-1568), fiul lui Mircea Ciobanul 19•
13
Scrisoarea lui Germigny către Henric al III-iea. Constantinopol, 29 aprilie 1581, ibidem, p. 56; Gr. Tocilescu, Petru
Cercel, Bucureşti, 1874, p. 41.
11
SL Pascu, Petru Cercel şi Ta,a RomânellScd la sflrşitul se&. XVI, Sibiu, 1944, p. 17.
"Ibidem, p. 56-68.
" Ibidem, p. 69 .
. _" C. :hloisil, Inele sigilare d-Omneşli de au,, în Revista Arhivelor, V, 1/1942, p. 212; idem, O nou4 buld de aur
s,g,la,4 din ·Ţara Româneascd, în Buletinul Ştiinţific, Secţiunea de ştiinţe .istorice, filozofice, economico-juridice,

III, 1951.
18
N. Iorga, Doud lirisobule româneşti, în Revista istoric4, IX, p. 114; Idem, Istoria Românilor, Bucureşti, 1937, IV,
p. 378-379,
·
11
_
D_. G. Florescu, Un inel d-Omnesc din veacul al XVI-iea şi clteva c,nsideraJiuni noi cu privire la neamul Basa,a-b1lor dsn acel veac, Bucureşti, 1940.
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Argumente în acest sens aduce şi Ştefan Pascu 20 • într-o scrisoare nedatată a lui
Petru Cercel către Germigny, apoi, se mai menţionează o scrisoare care a fost
sigilată cu un sigiliu secret pe care însă nu-l cunoaştem 21 •
Subliniem încă odată că identificarea lui Petru voievod din legenda tiparului de
sigiliu aflat la Muzeul de Istorie din Cluj cu Petru Cercel, deci atribuirea sigură
a tiparului nu se poate face deocamdată. Indiferent însă dacă cercetările ulterioare
vor confirma sau nu această identificare, avînd în vedere că înaintea secolului al
XVI-lea şi în acest secol tiparele de sigilii care ni s-au păstrat în întregime sînt
foarte rare, acest tipar are o certă valoare sigilografică.
M.BUNTA

EIN PETSCHAFT AUS DEM XVI. JAHRHUNDERT
(Zusammenfassung)
Die Verfasserin beschreibt ein unveroffentlichtes Petschaft aus dem Museum fi.ir
Geschichte zu Cluj.
Seit fast einem Jahrhundert ist das Petschaft im Besitz des Museums; es wurde,
laut Vermerk im Inventarregister, zwischen 1882-1887 gespendet.
Das Petschaft ist aus Messing, seine Hohe betrăgt 42,5 mm. Die runde Siegelscheibe hat einen Durchmesser von 38,5 und eine Dicke von 6 mm.
Unmittelbar neben dem Rand der Siegelscheibe befindet sich ein volkommen
kreisrunder stilisierter Lorbeerkranz mit gezackten Blăttern. Dieses Ornament ist
durch Knoten in vier gleiche Abschnitte geteilt. Innerhalb des Lorbeerkranzes lăuft
kreisformig die mit Grossbuchstaben geschriebene Legende in lateinischer Sprache.
Der Beginn der Umschrift ist durch ein rosettenformiges Kreuz angedeutet und
die einzelnen Worter sind durch fi.infstrahlige Sternchen getrennt. Der Text der
Inschrift lautet:
PETRUS VOIVODAE PRINCEPS DE V ALACHIA
Das Feld des Siegels wird von einem Schild mit runder Basis eingenommen. Auf
dem Schild befindet sich eine heraldische Figur, ein auf den Hinterfi.issen stehender
Lowe, im Profil mit zveiteiligem Schweif und einer heraldischen Krone auf
dem Kopf, von der man drei Strahle sieht.
Auf Grund von Argumenten aus Geschichte und Heraldik beweist die Verfasserin
dass das Petschaft aus dem XVI. Jh. stammt und Petru Cercel, dem Fursten de~
Wallachei (1583-1585) angehorte.

ID
11

St. Pascu, op. cit., p. 104 -105.
Al. Ciorănescu, Nou despre Petru Cercel, p. 11 -32.
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UN INVENTAR IOBAGESC DIN ANUL 1676

Cercetătorii istoriei medievale întîlnesc adeseori printre fondurile de documente
ale arhivelor noastre o categorie de acte numite „acte iobăgeşti de chezăşie", deşi cel
care le scria nu este un iobag, cel mai adesea ele provin din mîna celor prezenţi
la actul înţelegerii: funcţionari ai comitatelor, împuterniciţi ai nobililor, aşa-numiţii
„juzi ocazionali" (în document: fogott kozbirâk) sau vreun ştiutor de carte dintre
chezasi.
Considerăm justificată această denumire pentru categoria de acte respective - dintre care vom prezenta unul în cele ce urmează - întrucît ea se ocupă exclusiv de
iobagi, fiind prima categorie de acte care consfinţeau raportul de dependenţă prin
care un om pînă atunci liber, ori iobag fugit de pe o altă moşie se „dă iobag" unui
feudal.
După mărturia actelor iobăgeşti de chezăşie, nobilul, stăpîn feudal încheia un
contract în faţa juzilor ocazionali şi a chezaşilor, prin care un om liber, dar sărăcit,
văduva unui fost iobag, un iobag fugit, un breslaş declasat etc. se angaja să servească
în schimbul sesiei iobăgeşti, iar în caz că nu şi-ar fi respectat contractul, chezaşii
erau materialiceşte răspunzători pentru aceasta. în trăsăturile de mai sus s-ar putea
rezuma conţinutul principal al actelor iobăgeşti de chezăşie. în plus, ele ne furnizează o seamă de detalii semnificative asupra vieţii iobăgeşti medievale, asupra
relaţiilor sociale şi a relaţiilor economice din cadrul gospodăriei iobăgeşti. Aflăm
motivele de constrîngere economică care silesc pe ţăranii mai mult sau mai puţin
liberi sau alte categorii sociale să „se dea" iobagi, iar în cazurile fericite cînd la
actul de chezăşie se anexează inventarul gospodăriei iobăgeşti, ne putem da seama
de starea economică a iobagului, de cuantumul şi felul producţiei sale, de calitatea
şi numărul uneltelor folosite, precum şi de posibilităţile de valorificare a produselor
gospodăriei sale, deci - implicit de posibilităţile sale de trai.
Un exemplu tipic de îmbinare a actului de chezăşie cu inventarul gospodăresc
îl constituie documentul ce-l publicăm, referitor la văduva iobagului Ştefan Sarkany
din Sucutard1, numită Imhre Kata, care în 1676, după decesul soţului, se obligă şi
ea contractual că va servi ca iobag stăpînul moşiei 2 •
Actul de care este vorba începe cu o formulă tipică: juzii ocazionali se denumesc,
îşi înşiruie titlul şi funcţia, prezentînd apoi motivul pentru care s-au adunat la data
specificată în document: ei s-au întrunit pentru consfinţirea legămîntului dintre
moşierul Ioan Wass senior şi văduva fostului său iobag, numita Imhre Kata.
1
Comuna Sucutarcl (r. Gherla), se află în Cîmpia Transilvaniei, pe malul Jacului de la Ţaga, la 38 km de Dej.
Pînă în anul 1321, ea a constituit o posesiune regală. în acest an a fost dăruită de regele Carol Robert familiei Wass.

în anul 1430! ~omuna este locuită în majoritate de români. Îndeletnicirea de bază a locuitorilor era agricultura, dar
pescui hber în lacul Ţaga, proprietate feudală. Locuitorii îşi puteau valorifica produsele la tirgurile din Gherla şi
DeJ (vezi ln Szolnok-Dobokavtirmegye Monog,aphitija, Dej, 1903, voi. VI, p. 342-350),
. • Act~ iobăgesc de chezăşie a Ecaterinei Imhre din 29 martie 1676, în arhiva Wass, litera K, nr. 41 şi conscrip•
ţ1a bunurilor rămase după Ştefan Sârkâny din 29 martie 1676, în Arhiva Wass litera K nr. 42. Ambele aflate la
Arhiva Istoric.'\ a Academiei, Filiala Cluj.
'
'
puţeau
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1n a doua parte a actului se înşiră numele, domiciliul şi stăpînii feudali ai celor
chezaşi. Fiecare chezaş în parte „chezăşuieşte" cu suma de 40 florini ungureşti,
sumă cu care răspunde pentru respectarea întocmai de către contractantă a condiţiilor impuse acesteia de către stăpînul de moşie care îi dă sesia iobăgească.
'.în partea a treia a actului iobăgesc de chezăşie, văduva iobagului decedat se
obligă a-şi sluji cu credinţă stăpînul, a nu părăsi sesia primită, a nu fugi de pe ea.
Dacă ea şi-ar călca legămîntul fugind de la stăpin, chezaşii sint datori a o găsi şi a
o aduce îndărăt. Dacă chezaşii nu o pot aduce îndărăt, ba mai mult, s-ar solidariza cu
tovarăşul lor fugit, stăpinul are dreptul de a-i prinde cu oamenii săi pe chezaşi
- folosind şi ajutorul oficialităţilor comitatului - şi a constringe pe fiecare în parte
la o despăgubire pînă la 40 florini ungureşti. '.în măsura în care averea vreunuia
dintre chezaşi n-ar acoperi valoarea de 40 florini, stăpînul de moşie are dreptul de
a se atinge şi de persoana fizică a chezaşului: poate să-l ridice şi să-l închidă, ţinîn•
du-l închis pină cînd acesta va găsi o modalitate de înţelegere cu proprietarul.
Documentul specifică inalienabilitatea prerogati\·elor feudalului, care nu pot fi
atacate prin nici o procedură juridică, precum şi caracterul obligatoriu al respectării
clauzelor specificate de părţile contractante. Proprietarul nu poate fi împiedicat în
exercitarea eventualei execuţii asupra chezaşilor nici prin hotărîrea vreunui scaun
de judecată, nici printr-o poruncă a principelui, nici prin chemare la oaste.
Documentul se încheie cu semnăturile juzilor ocazionali, uneori şi cu peceţile
acestora.
De procedura finală a încheierii unui asemenea document ţinea faptul că noul
iobag trebuia să jure în faţa feudalului şi a juzilor ocazionali că nu-şi va călca
jurămîntul şi nu-i va lăsa pe ei „în chezăşie":1.
La documentul pe care-l publicăm este anexat un inventar gospodăresc al bunurilor iobagului decedat (care trec acum asupra soţiei lui), inventar dresat de juzii
ocazionali. Stilul şi limba inventarului sînt asemănătoare cu inventarele domeniale
contemporane. Juzii înşiruie punct cu punct bunurile găsite.
Inventarul începe cu enumerarea celor mai importante mijloace de producţie - vitele şi uneltele agricole. O altă parte importantă a inventarului este aceea care înşiră
diferitele soiuri de cereale cultivate, felul şi cantitatea acestora. rn fine, interesante
sint şi indicile asupra ocupaţiilor-anexă ale gospodăriei iobăgeşti: pescuitul, albinăritul, grădinăritul, prepararea berei.
După anticiparea acestor generalităţi, trecem la analiza categoriilor im·entarului
- grupate de noi pe ramuri economice - pentru ca astfel să apară şi mai evidentă
complexitatea economică a gospodăriei iobăgeşti şi ,·aloarea ei economică.
După aprecierea noastră, cuantumul valorilor cuprinse în inventar se referă la
înzestrarea unei sesii iobăgeşti întregi: acest lucru pare a-l justifica şi faptul că
chezaşii se obligă cu cite 40 florini ungureşti fiecare, sumă care, după cum rezultă
din „Tripartitum", reprezenta preţul forţei de muncă a unui iobag cu o sesie în12

treagă4.

încheierea contractului însuşi pledează pentru o sesie întreagă. Raritatea unor
asemenea contracte, la care să fie anexat şi inventarul gospodăriei iobagului, se
explică prin faptul că de obicei - după moartea iobagului sesia se diviza. în
cazul de faţă, văduva reprimeşte, contrar uzanţelor, întreaga gospodărie a răposa•
tului ei soţ. Lucrul se explică prin aceea că stăpînul pămîntului era direct interesat
în nedivizarea unei asemenea gospodării, ce reprezenta o unitate economică întreagă

'

. • Vezi şi Actul iobăgesc de chezăşie a lui Toma Botha din I martie 1643 ln arhiva familiei Blinffy, Alchiva istonc..1 a Academiei, Filiala Cluj.
'
'.. ,.Et duplex est Aestimatio, scit. Perennalis, et Com.munis. Aestimatio Perennalis, quae in juri bus duntaxat possessionarns, et_ non reb~ m~bilibus fieri Sold, decies tantum tacit, quantum com.munis. Jn aestimatione namque ~ommuni,
una sessio, Jobagional1s populosa, pro unam Marcam, quatuor florenos facientem · in perennali vero aestimatione,
ad de~em Marcas, q~aginta florenos continentes, computatur" (în Du,etum Lati,.;,•Hm1garicum. Juris consveludina,ii.
lncl;•/1 Regn1 Huugar,ae el Tra11sylvaniae. Tipis Conventus Csikiensis ... 1745, p. 281).
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- implicit - forma superioară pe care o_ putea atinge în cadrul sistemului iobă
gesc nivelul de viaţă economică a unui iobag".
Datele inventarului ne prezintă gospodăria iobăgească ca o unitate productivă
complexă, aflată la nivelul tehnicii epocii feudale, în cadrul relaţiilor de dependenţă
feudală. Inventarul se mărgineşte la enumerarea bunurilor gospodăreşti propriu-zise,
a curţii iobăgeşti. Deşi arăturile, fîneţele, păşunile nu sînt anume amintite, existenţa
lor trebuie neapărat presupusă din înşirarea utilajului agricol şi a produselor naturale care nu le atestă. Mărimea lor poate fi cu aproximaţie dedusă din cuantumul
produselor, numărul vitelor folosite la muncă şi din compararea cu conscripţiile
urbariale ale epocii.
Conform inventarului, de gospodăria iobagului amintit ţineau următoarele:
1. Clădiri (locuinţă şi dependinţe economice).
2. Animale (de jug şi şeptel).
3. Unelte de lucru.
4. Produse.
5. Obiecte de uz casnic, mobilă, îmbrăcăminte.
Din această sumară înşiruire rezultă că o gospodărie iobăgească, pentru a fi viabilă şi a corespunde complexelor necesităţi ridicate de economia feudală, trebuia
ea însăşi să fie complexă, funcţionînd ca o celulă economică de aspect unitar şi de
sine stătătoare. Pentru o mai mare claritate, vom analiza separat componentele gospodăriei.

Documentul nu prezintă o descriere amănunţită a clădirilor sesiei iobăgeşti, ci sedoar la menţionarea lor. Aceste menţiuni sînt însă suficiente pentru ca
- coroborate şi cu alte informaţii despre realităţile economice ale secolului al
XVII-lea - să ne dea imaginea cadrului în care se desfăşura viaţa şi activitatea
productivă a familiei iobagului.
În mare, activitatea economică iobăgească se desfăşura pe două planuri: pe pămîn
turile de arătură şi terenurile direct productive, iar pe de altă parte în curtea iobă
gească propriu-zisă. Procesul productiv era întrerupt numai de scurtele răgazuri
(timpul afectat dormitului, hrănirii, sărbătorilor şi odihnei animalelor), necesare
reproducerii forţei de muncă. Activitatea productivă din cadrul gospodăriei iobăgeşti
era în strînsă legătură cu aceea desfăşurată pe ogoare şi o întregea, ambele servind
acelaşi scop: mai întîi satisfacerea nevoilor economice ale stăpînului pămîntului şi a
asigura existenţa familiei iobagului.
Inventarul numeşte casa de locuit cu numele simplu de „casă". In ceea ce priveşte
forma şi dimensiunile casei, numărul încăperilor, ne putem forma o imagine pe baza
termenilor referitori la părţile componente sau dependinţele casei, cum sînt: pridvorul, pivniţa, podul, streaşina casei etc. Pe baza acestor menţiuni putem constata că
o casă de locuit a unui iobag din a doua jumătate a secolului al XVII-lea corespundea în mare unui tip de case ţărăneşti din secolul trecut care se păstrează pînă astăzi
în Cîmpia Transilvaniei 6 • Aceste case constau dintr-o cameră mare, o tindă, pridvorul, după acesta eventual o cămară şi o pivniţă sub pridvor. După cum remarcă
mai mulţi autori, aceste case de locuit au fost ridicate si în secolul trecut din pămînt
cu lipitură, fiind acoperite cu trestie sau paie7 • La fel erau înjghebate şi construcţiile
gospodăreşti din curtea iobăgească. Dintre acestea, conscripţia aminteşte grajdul pentru animalele de povară şi de folosinţă, precum şi casa pentru păstrarea grînelor
şi a diferitelor unelte de lucru. În afară de acestea, gospodăria mai cuprindea deşi
nemenţionate direct în document coteţe pentru porci şi păsări, un şopron pentru
stupi, precum şi „cămăruţa laterală" lipită de grînar.
limitează

• ,,1653. Văduvele au-numai a treia parte din averea mişcătoare a iobagului răposat, iar două părţi sînt ale stăpinulul
de pămînt; de aceea stăplnul nu este dator să elibereze pe băiatul de iobag declt sub chezăşia cu care se arată mulţumit
iar fetelo~ fără învoirea. stăplnu)ll;i nu li ~e pot da alte bunuri decît hainele lor". (Citat după Şt. Pascu, VI. Hanga,
Crestomaţie Pentru studiul istoriei stalului şi dreptului R.P.R., Bucureşti, 1963, voi. III, p. 735).
• A_s~enea case s-au păstrat din secolul trecut în comunele Sucutard, Sic, D,1bîca. (Observaţiile noastre la faţa
locuim din anul 1964).
7
Szolnok-Dobokava,megye Mo11ographiaja, Dej, 1903, voi. VI, p. 349 · Şt. Pascu T. Gherman Urbariul sal1tlui
Cetan din prima jumdlale a secolului al XV III-lea, ln AIIC, III, 1960, 'p. 176.
'
'
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După marele număr de vite trecute în inventar, grajdul trebuie să fi fost încă
pător, mult mai mare decit casa de locuit. Sub streaşina grajdului se păstrau mai
multe obiecte mari, printre care un coş pentru bucate, patru sănii etc. Grinarul
trebuie să fi avut asemenea dimensiuni incit să poată cuprinde, între altele, şase
coşuri mari pentru grîne, mai multe butoaie, ciubere, unelte de lucru, alimente etc.
Rolul însemnat pe care-l avea în gospodăria iobăgească este indicat de termenul de
.,casă", ,,casă cu bucate".
După înfăţişarea cadrului în care îşi desfăşura iobagul activitatea gospodărească,
vom trece în revistă elementele ce dau sens acestui cadru, analizînd menţiunile privitoare la mijloacele de producţie utilizate şi la valorile create în procesul de producţie.

condiţie indispensabilă asigurării existenţei iobagului era proprietatea persoasupra animalelor de povară în număr şi de calitate corespunzătoare, ca şi
asupra uneltelor ce-i erau necesare. Această condiţie era cu atît mai importantă cu
cit stăpînul pămîntului dădea ţăranului iobag numai pămint, silindu-l în schimb, pe
lingă prestaţiile şi darurile în natură la care era obligat, să lucreze cu uneltele ~i
animalele proprii pe rezerva feudală. De aceea mai importante sînt pentru noi datele
consc-ripţiei despre aceşti factori vitali ai gospodăriei iobăgeşti, despre efectivul de
animale de lucru şi uneltele folosite. Autorii conscripţiei enumeră mai întîi animalele
de jug. Astfel, iobagul Ştefan Sarkăny avea 16 boi de jug, împreună cu toate cele
necesare muncii cu aceştia. Dacă luăm în considerare că în această comună se ara
în anul 1721 cu 6 boi", putem afirma că iobagul amintit făcea parte dintre aceia
mai cu stare, întrucît putea angaja în lucru deodată două sau chiar trei pluguri.
în afară de cei 16 boi de jug, în aceeaşi gospodărie se mai menţionează două vaci
de lapte cu viţei, doi junci de trei ani, şase viţei de un an, şapte vaci sterpe, doi cai,
deci în total 37 vite. Pentru un iobag un număr atît de mare de animale de jug
de bună calitate este un lucru neobişnuit, el subliniază încă odată starea ieşită din
comun la care ajunsese sub raport material acest iobag.
Alături de animalele de jug, animalele de folosinţă serveau drept auxiliar necesar satisfacerii nevoilor cotidiene ale familiei iobăgeşti (lapte, carne, ouă, piele etc.).
Creşterea şi vînzarea animalelor de folosinţă procura iobagului şi banii necesari în
primul rînd pentru îndeplinirea obligaţiilor pecuniare faţă de stat, biserică şi stă
pinul feudal. In unele cazuri mai fericite datorită unor condiţii naturale sau conjuncturi economice, cînd iobagul putea să valorifice mai avantajos animalele pe care
le creştea în gospodăria sa, el putea să-şi creeze o situaţie materială mai bună, pe
o durată mai scurtă sau mai lungă. '.ln cazul unei conjuncturi nefavorabile creşterii
şi vînzării animalelor, situaţia lui se putea înrăutăţi. Pe lîngă cele amintite, inventarul mai menţionează dintre animalele de folosinţă porcinele şi anume: opt porci
mari (bătrîni), doi şoldani şi şase purcei. Tot aici putem considera şi cei 16 stupi
amintiţi de document. Dat fiind că se mai menţionează 42 (!) coşniţe de albine goale,
aceasta ne indică faptul că stupăritul constituia o componentă importantă a gospodăriei acestui iobag. Faptul nu ne surprinde, întrucît mierea şi ceara erau articole
mult căutate şi uşor valorificabile atît pe piaţa internă cit şi pe cea externă.
După mărturia documentului analizat, creşterea şi valorificarea animalelor de
folosinţă şi a produselor lor constituia unul din principalele obiective ale producţiei
în gospodăria iobăgească a lui Ştefan Sarkany, avind o mare influenţă asupra stării
materiale a iobagului.
Dintre uneltele enumerate, amintim în primul rînd cele două unelte agricole de
bază ale evului mediu: plugul şi carul. Inventarul nu menţionează tipul şi dimensiunile plugului, dar prezenţa printre uneltele amintite a unei rotile ne indică folosirea unui tip de plug evoluat.
Gospodăria descrisă în conscripţie avea două care, dintre care unul era temeinic
construit, ferecat, potrivit pentru poveri grele. Celălalt car era mai uşor, construit
numai din lemn, folosit de bună seamă la transporturi mai uşoare. Ambele care
aveau utilajul obişnuit şi uneori li se aplica şi coviltir. Tot ca mijloace de transport

O

nală

• Ssolnok-DobQkav,irmegye Monographitija, Dej, 1903, voi. VI, p. 350.
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au servit si cele patru sănii trase de boi pe care le înşiră conscripţia. Aici pot fi
amintite încă patru lanţuri pentru care, două potînguri, o piedecă de cai, un feleherţ
si o şa cu toate piesele.
.
· Alături de plug şi care, în gospodăria lui Ştefan Sarkâny întîlnim uneltele necesare
muncii agricole. Inventarul înşiră cu amănunţime unelte de fier de tot felul, pînă
şi piesele ieşite din uz, deteriorate. Acesta este un semn al atenţiei deosebite faţă
de uneltele de fier, ele fiind adevărate „valori" ale gospodăriei. Din aceeaşi cauză
vor fi fost omise din conscripţie unele unelte de lemn făurite în cadrul gospodăriei şi
usor de înlocuit.
· Pe lîngă uneltele descrise se mai enumeră următoarele alte unelte agricole: trei
coase cu coadă, o coasă uzată, trei seceri, trei fiare de scos buruieni, un hîrleţ, o
sapă, două furci de fier, două lopeţi de \'Înturat, un ciur de lemn (farosta), un ciur
de piele, două mierţe, trei fedeleşuri.
în afară de uneltele agricole, mai sînt trecute în inventar şi unelte de pescuit:
nouă cîrlige pentru prins ştiuci şi un năvod.
Diferitele unelte folosite de bună seamă pentru confecţionarea şi reînnoirea utilajului agricol, unelte care îşi aveau importanţa în gospodăria iobăgească, sînt deja
roade ale activităţii multilaterale a iobagului, ale caracterului complex al gospodăriei sale. Aceste unelte sînt: două topoare, două securi de dulgherit, o mezdreală
sau o cuţitoaie, un sfredel, un ferestrău, o răspilă, o tocilă, toate acestea asigurînd
repararea sau reînnoirea promptă a uneltelor deteriorate, contribuind mult la bunul
mers al procesului de producţie.
în afara uneltelor amintite, inventarul ne prezintă şi o serie de obiecte care ne
permit să recunoaştem şi alte domenii de activitate ale gospodăriei iobăgeşti, indicînd încă o dată complexitatea, multilateralitatea muncii în această gospodărie. Dintre aceste obiecte amintim: o căldare pentru fiert bere, o altă căldare, două căzi
vechi şi patru mai noi, 10-12 butoaie, 4-5 ciubere, stînd mărturie pentru prelucrarea chiar în sînul gospodăriei iobagului a unor produse agricole şi materii prime.
Rămîne de studiat, în ce măsură berea, rachiul etc., produse în cadrul gospodăriei
serveau satisfacerii nevoilor familiei iobagului sau în ce măsură se poate pune problema producerii acestora ca marfă.
Am amintit în cele expuse - deşi indirect - unele bunuri obţinute de iobagul
Ştefan Sarkany în gospodăria sa. Dintre acestea menţionăm încă odată animalele
de jug şi de folosinţă, peştele, mierea şi ceara rezultate din creşterea albinelor.
Preocuparea centrală economică a gospodăriei pe care o prezentăm, pe lîngă creşterea
vitelor, rămîne însă cultivarea cerealelor, condiţie indispensabilă a reproducţiei forţei de muncă a iobagului şi animalelor de povară, precum şi a creşterii şeptelului.
După cum am amintit, inventarul nu specifică întinderea pămîntului destinat producţiei cerealelor. Din datele asupra cantităţii de cereale păstrate pînă în luna martie
a anului - lună în care a fost întocmit inventarul - putem însă să ne dăm seama
de întinderea relativ mare a pămîntului arabil care a dat o asemenea producţie din
care s-au mai păstrat peste iarnă cantităţi considerabile. Gospodăria aceasta din
Cîmpia Transilvaniei producea dintre cereale grîu de toamnă şi de primăvară, orz
şi ovăs. Se remarcă lipsa totală din documentul studiat a porumbului. Despre cantitatea exactă a grînelor ne dă o idee doar numărul de coşuri, lădoaie, de butoaie în
care erau depozitate cereale. Vedem astfel că în „casa cu bucate" a gospodăriei
iobăgeşti conscriptorii au găsit următoarele cantităţi de cereale: două coşuri mari
(bătrîne) şi un lădoi plin cu grîu, două cosuri umplute pe jumătate cu grîu curat,
patru cîble de grîu de primăvară, un butoi· plin cu orz, două butoaie pline cu ovăz,
două coşuri mari umplute cu ovăz pînă la jumătate, un lădoi cu o cantitate mică de
tărîţă.

în afară de grîne, tot printre produsele gospodăriei în cauză se enumeră: opt
de sămînţă de in, sase mierţe de sămînţă de cînepă două căzi de varză
acră, _o măsur_ă. de vin, patru funii de usturoi, şase bucăţi de' slănină nouă, şase
unturi, şase p1c1oare de porc, două spinări, o cană mare de unt, o cană de miere,
o_ o~l~ _cu ~eu,_ trei mier_ţe de prune uscate, o măsură de oţet, o jumătate de piele
tabac1ta, o 1umatate de piele de bou, o piele de vacă.
mierţe (vică)

44 - Acta Musei Napocensis
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După prezentarea utilajului, a bunurilor ce formează gospodăria iobagului, trecem
în revistă obiectele de uz casnic, mobilierul aflat în folosinţa familiei iobagului. Din
mobilier este amintit un scrin şi trei lăzi, iar ca piese folosite în bucătăria iobagului
sînt amintite: o albie, un coş împletit (sotior), mai multe vase, oale, cratiţe, ciubere
de diferite mărimi. În afară de acestea sînt amintite şi cîteva piese folosite la tors
şi ţesut, precum şi fire toarse şi spălate. Dintre veşminte, autorii inventarului menţionează doar o singură piesă, un suman lung din pănură.

*
Datele cuprinse în prezentul inventar ne permit să tragem unele concluzii cu pri vire la tehnica de producţie a ,-remii, uneltele folosite, bunurile produse, precum şi
cu privire la caracterul şi puterea economică a unei gospodării de iobag înstărit în
secolul al XVII-iea.
în primul rînd, pe baza ştirilor culese din documentul de care ne ocupăm, se
poate releva faptul că gospodăria iobăgească constituia celula economică de bază
a modului de producţie feudal. Atît gospodăria însăşi, cit şi activitatea productivă
desfăşurată în cadrul ei au un caracter complex. Acesta stă totodată la baza caracterului complex al marii proprietăţi feudale, asigurînd feudalului o bază economică
pentru exploatarea iobagului şi a gospodăriei sale.
Inventarul studiat ne permite să cunoaştem viaţa de toate zilele, activitatea economică dintr-o gospodărie iobăgească neobişnuit de înzestrată din regiunea Cîmpiei
Transilvaniei.
Datele pe care ni le furnizează conscripţia au doar un caracter informativ, neputînd fi considerate ca general valabile pentru întreaga clasă iobăgească, întrucît se
referă la gospodăria unui reprezentant al păturii superioare a ţărănimii dependente
din evul mediu. Pe baza datelor furnizate, putem constata că în secolul al XVII-le.<t
activitatea productivă într-o gospodărie iobăgească înstărită a fost deosebit de complexă. Unul şi acelaşi om se ocupă în acelaşi timp cu numeroase ramuri ale agriculturii: mai mult chiar, pentru menţinerea la acelaşi nivel a gospodăriei, a prosperităţii familiei, iobagul este nevoit să întregească ocupaţiile agricole cu ocupaţii de
altă natură, ca: pescuitul, fiertul băuturilor spirtoase etc. În afară de acestea, el
trebuia să cunoască operaţiunile mai simple de prelucrarea lemnului, pielei, pietrei
etc., pentru a putea efectua la timp reînnoirea uneltelor, încălţămintei, îmbrăcăminţii.
Mare parte din bunurile produse în gospodăria iobagului serveau satisfacerii nevoilor proprii şi ale stăpînului pămîntului. însă o parte din bunuri era valorificată:
ca marfă, ajungînd pe piaţa oraşelor şi tîrgurilor din apropiere. Constatăm că o parte
din produsele gospodăriei iobăgeşti trebuia valorificată pentru a obţine contravaloarea unor unelte şi articole necesare iobagului şi gospodăriei sale şi pentru a plăti
obligaţiile în bani faţă de stat, biserică şi stăpînul pămîntului. în cazul nostru putem
observa că în cadrul gospodăriei prezentate - tocmai pentru obţinerea de bani (?) are loc şi o prelucrare parţială şi incipientă a unor produse. Aceluiaşi scop îi va fi
servit şi pescuitul, ca îndeletnicire auxiliară.
în sfîrşit, în ceea ce priveşte tehnica de producţie, uneltele întrebuinţate, vedem
că gospodăria iobăgească amintită în conscripţie dispunea de toate mijloacele pentru
a efectua muncile agricole la nivelul general al epocii. În afară de vitele de jug.
gospodăria dispunea şi de mijloacele fundamentale de lucru în munca agricolă;
plugul şi carul (plugul cu rotilă, carul ferecat), ca şi de celelalte unelte agricole.
După cum reiese din cantitatea redusă şi sortimentele puţin variate ale legumelorşi fructelor menţionate, cultivarea acestora era practicată aici doar în mică măsură.
numai pentru satisfacerea nevoilor proprii. Aceeaşi situaţie o găsim şi în privinţa
cultivării viţei de vie.
Cu toate obstacolele izvorîte din esenţa feudalismului, producţia agricolă - după
cum o dovedeşte şi documentul prelucrat de noi - nu a stagnat în decursul evului
mediu, ci a cunoscut o dezvoltare lentă, vizibilă în special în dezvoltarea uneltelor deproducţie şi a tehnicii de producţie. Un moment al acestei dezvoltări îl putem surprinde în documentul studiat.

P. GYULAl
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ANEXE
29. MARTIE 1676. SUCUTARD
ACT IOBAGESC DE CHEZAŞIE APARŢINATOR CATERINEI IMHRE
Mi.i Racz Janos Szent Gotharto[n] lako [!] Do[bo]ka Va[rme]g[y]e eggi.ik Vice
Biraja, es Pulyomba[n] lako [ !] San ta Istvan, mind Kette[n] Do[bo]ka Vrageben* Iako Nemes Szemellyek kik vagjunk ez jde alab megh irt dologb[an] fogott ki:i7.
birak. Adgjuk tuttara mindennek mind mostani es jiive[n]dobeli embereknek az kiknek illek ez mii jelen valo leveliinknek rendiben. Quod in hoc Anno p[rae]sen[ti]
1676. dje 29. Men[sis] Marty. Mikor volnank Do[bo]ka Vrageben Szent Gotharto[nJ
az Nehay Sarkany Istvan haza.na! az Tek[intete]s Nemzetes Czegei Idesbik Vas Janos
U[ram] eă K[e]g[ye]lme Jobbagja haza.na.I. Lănek kezessek fen megh emlitett Tek[intete]s Nemzetes Czegei Idesbik Vas Janos Uram[na]k eo K[e]g[ye]lme[ne]k es az
njom[na]k eo K[egye]lme[ne]k es az eă K[e]g[ye]lmek posteritassok[na]k, ugjan Szent
Gotarto[n] Do[bo]ka Vrageben lăko [ !] Nehay Sarkanj Istvan megh maradott Eozvegjert Imhre Kathaert eo K[e]g[ye]lmek[ne]k Jobbagjok Aszonjaert, magok szabad
jo akarattyok szerent nekiink kezeketis be adak kolăn kolon negjwen negjven magjari forintokigh, mely kezesseknek nevek es magok kotesek rendszerent igj kovetkeznek: elso kezes Molnar Mihaly 2. Molnar Janos 3. Thordaj Mihaly, 4. Mathe Janos,
Ezek negjen Pulyomba[n] laknak [ !] Nemes Vitezlo Szentei Balint U[ram] jobbagjj,
5. Marha Istvan, 6. Marha Thamas, 7. Kis Mihaly. Ezek harmo[n] 9 Tek[intete]s Nemzetes Apafi Miklos U[ram] eă K[e]g[ye]lme Jobbagjj. 11. Tasnădi Istvan. Ez Szek
Varosab[an] lăkik[!] Ezek mind tizen egje[n] Do[bo]ka Vrageben laknak[!] 12. Juhos
Janos Ez, Palotkăn Colos Vrageben lakik Nemz[et]es Palotkai Istvan Deak U[ram]
Jobbagja. Lănek penigh illyen Conditioval es modalitassal kezesek, hogj az fen megh
irt Sarkany Istvanne Imhre Katha az Tek[intete]s Nemzetes Czegei Idesbik Vas Janos
U[ram] e6 K[e]g[ye]lme hazos Tarsa, Tek[intete]s Nemz[et]es Ebenj Eva Aszonjom eo
K[e]g[ye]lmek foldek nevek alatt vesztegh lakik, eo K[e]g[ye]lmek hirek
s akarattyok nelkiil el nem Szokik bujdosik az eu K[e]g[ye]lmek f61dekr61, es az eo K[e]g[ye]lmek posteritasok foldek nevek alatt vesztegh lakik el
ne[m] Szokik bujdosik az eo K[e]g[ye]lmek hirek -s- akarattyok nelkiil el ne[m]
szokik bujdosik az eă K[e]g[ye]lmek foldekrol es az eo K[e]g[ye]lmek posteritassok
foldek nevek alatt vesztegh lakik el ne[m] szokik bujdosik az eo K[e]g[ye]lmek hirek
-s- akarattyok nelki.H. hogj ha penigh a sokszor megh 10 irt Sarkanj Istvanne Imhre
Katha az mostani fogadasarol el feletkezven valami.i szin es p[rae]textu[s] alatt el
talalna szokni bujdosni az Tek[intete]s Nemz[et]es Czegei Idesbik Vas Janos U[ram],
es az eă K[e]g[ye]lme hazos Tarsa Tek[intete]s Nemz[et]es Ebeni Eva Aszonyom eo
K[e]g[ye]lme foldekriil nevek alol hirek -s- akarattyok nelki.il 11 avagj az eo K[e]g[ye]lmek posteritassok f6ldekriil, nevek alol hirek s akarttyok nelkul el talna [ !]
szokni bujdosni, Tehat Tek[intete]s Nemz[etes]

*
Czegei Idesbik Vas Janos U[ram] eo K[e]g[ye]lme 12, es az eă K[e]g[ye]lme hazos
Tarsa Tek[intete]s Nemzetes Ebenj Eva Aszonjo[m] eo K[e]g[ye]lmek, avagj az eă
K[e]g[ye]lmek Posteritassok Certificaltattvan az kezesseket ad quim dena[m] az kezessek tartozanak utan menni fel keresni, es az Tek[intete]s Nemzetes, Czegei Idesbik
Vas Janos U[ram] es az eo K[e]g[ye]lme hazos tarsa Tek[intete]s Nemzetes Ebenj Eva
Aszonjo[m], eo K[e]g[ye]lmek foldekre nevek ala viszsza hozhassak. es az eo K[e]• Se

citeşte:

V ti,megyt!ben.

• Aici însemnarea marginală: Ezek ha,mon fekelelakon ltiknak.
• Urmează cuvlntul şters cu cerneală: megh.

1

Urmează cuvîntul şters cu cerneală: el talalna.
" Urmează cuvîntul şters cu cerneală: a vagj.

11
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g[ye]lmek posteritassok 13 fuldekre ne\"ek ala viszsza hozhassak, hogj ha penigh az
kesessek oly vakmerosegre vetnek magokat a fen megh irt Sarkanj Istvanne Imhre
Kata utan nem mennenek fel ne[m) keresnek es az Tek[intete]s Nemzetes 1~ Czegei
Idesbik Vas Janos U[ram] es az eo K[e]g[ye]lme hazos Tarsa Nemz[et]es Ebenj Eva
Aszonjo[m) eu K[e]g[el]mek es az eo K[e]g[ye]lmek, posteritassok foldekre nevek ala
ne[m] reducalnak vagj reducalni ne[m] akarnak vagj nem reducalhatnak tehat Tek[intete]s Nemz[et]es Czegei Idesbik Vâs Janos U[ram] e(> K[e)g[ye]lme, es az eo
K[e)g[ye]lme hazos Tarsa, avagj az eo K[e)g[ye]lmek posteritassok 1j avagj az eă
K[e)g[ye]lmek arra rendeltetett emberek mellejek veve[n] az Nemes Vragenek eggiik
Vice Ispanjat Fo, es Vice Szolga Birajat, tsak az magok hazoktulis ki mehetenek, es
az Kezesseket k616n kălăn a negjYe[n] negjve[n] Magjari forintokigh megh dulhassak
dulathassak, az mely Kezesnek anny ero jugo [!] ne[m) volna az ki az negjven forint 16
fel erne tehat az ollyan kezesnekk maga szemellyhezis szabadosso[n] hoza nyulhassanak es meg fokhassak [ !] fogathassak es mind addigh fogvâ tarhassak [ !] valamegh
Vas Jânos urammal, az eo K[e)g[ye)lme hazos tarsaval Ebenj E,·a Aszonjomal, avagj,
az eo K[e]g[ye]lmek posteritassokkal ne[m] Conc-ordalnak, mely executio ellen ne
obstalhasson semi tărvenj beli remediumok ki gondolt es ki gondolhato, Repulsio,
Inhibitio, Contradictio ne quae{dam] g[r]a[ti]a Principis, novum sem az my K[e)g[ye]lmes Urunk eo N[agysâ)ga arra extrahalando Comissiojais, Deata [ !] Gyfilesben bivo
Regalis, Tabori expeditiok, sem aratas, kaszalâs, sziiret, hane[m] minde[n] udoben
szabadosso[n] peragalhassak az executiot. Mely dologh my elottfink igj menve[n]
mellyet irtuk [ !] megh miis fide n[ost]ra med[iante] Szokat pecsetunk es kezunk
irasaval megh erositve[n]. Datu[m] Anno dje et loco ut supra not[a]t[um].
Corecta per nos Judices Id[em] qui Supra
Szent Gotharto[n] Do[bo]ka
Vrageben lako Râcz Jânos,
Eze[n) Vragenek eggiik vice
Szolga Biraja m[anu] p[ropria].

Pulyomba[n] Do[bo]ka
Vrageben lako Santa Istva[n]
N[emes] Szemely
m[anu] p[ropria] 17

Originalul se păstrează în Arhiva Istorică a Academiei
România, Filiala Cluj, arhiva familiei Wass, litera K., nr. 41.

Republicii

Socialiste

II.

16î6, SU CUT ARD
INVENTAR AL BUNURILOR RAMASE DUPA RAPOSATUL IOBAG
ŞTEF AN SARKANY

Anno. 1676. Regystro[m). Az Szegenj Sarkanj Istvannak mi jovai marattak ez szerent
kăvetkeznek rend szerent. Tizen hat vono jarmos Eăkăr jarmostul tesulastul sikotyustol Item fejekre val o tizen hat istrang Item kett szeker eggiik [ !] vasas, eggiik [ !]
fako, mindennik minde[n] keseghivel [!] eggyiitt Ket fejăs tehen az jdei boriaval
egyjutt Het Eărogh medd0 Tehen. Item negjedfo tulak ketto. Item tavuly [!) Eănă,
nro 6. Item egj Eărăgh fejer Kancza 10. Item egj harmad fo tsădor tsitko. Sertesmarhak. Eărăgh Diszno - nro a.ie Suldo 2. es jdei malacz nro 6. Item egj Serfozo
11
Urmează cuvlntul şters cu cerneală : ne.
u Urmează un cuvint indescifrabil, şters cu cerneală.
11 Urmeaz:l. cuvintul şters cu cerneală: ~lleje.
11 Deasupra cuvintului : summal.
17 Documentul publicat este o copie nelegalizată contemporană cu originalul, scrisă pe două pagini. Pagina a pata cuprinde următoarele însemnări: Sa,kany Islvtinne Jmh,e Kalha ket:es levele etc. 1676. Szenl Gollhard. Num. 41.
Ltl. K.
11
Urmează un cuvint indescifrabil, şters cu cerneală.
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ust Ujj negj kâd kett Eorogh tseber, 19 !tem egy koszoruku !tem az Pajta eresze alatt
egj ures kas, !tem negj szan. 20 Item az haz ereszeben egj szuszek tele buzaval; !tem
mas szuszek egj Keves korpa benne !tem negj hordo. !tem az Gabanas eresziben
egj tires kas az Gabanas hazban job kez feloll egj kâs feligh buzaval, melette masodik kâs feligh Zabbal. harmadik melette egj kas felignel tobbel Zabbal negjedik
kasb[an] igen szep tiszta buza felignel fellyebb. E6tedik kas tele buzavaF 1 Item bal
feloll hatodik 22 egj Eorogh kas· tele buzaval egj arasz hejan, Item egj tires hordo,
Item egj hordo Zabbal tele egj arasz heja[n) !tem egj kusdet hordo tele arpaval.
!tem haro[m) kasza nyelesttil, haro[m] legel.
*
*
!tem huszon eot ures meh kosâr Item Eott Szalona egj hajj. Item hat disznolâb. Kett
daraq_ orriija.~a Item kett szorolapat. !tem egj fa rosta Item egj osztovata. Az oldal
kis Kamarao[an]. Negy u.res deberke. Item egj hitvân kasza. !tem egj asso, haro[m)
gjomlalo vas Item egj hitvan furesz. egy furu Item haro[m] sarlo, egj raspaly. Item
egj Biko fu. kett patingh. Item egj nyeregh szerszâmostul. kett E6res meh kosar.
Kilemcz tsuka horogh Item kett fejsze, kett farago Szekercze. Item kOtă lancz
kotto [!], koz lancz kettă !tem egj kezvon6, 2" egj kapa. Az Pitvarb[an] egj ures kad,
egj szuszek keves buza benne egj btirrosta. egj hitvan vika. Az Pince Ajtojan egj
gombolegh lakat koltsostul. Az Pinczen belcHl kett kad kaposzta eggi.ik tele masik
feligh vagjo[n], Item egj altalagban bor Item egj tires atalagh Item egj hordob[an]
Zab Item negj i.ires hordo, Item negj koszoru fokhagjma Item egj veka Item egj
u.res kad Item egy tires berbencze Item egj eărăgh kanczo vaj, Item egj kusded
kanczo vaj, Item egj kanczob[an) mez, Item egj ktisded fenek [!] fagju, Item egj
fel gjartott bor, Item egj eărogh tist, Item egj ku.sded tist haro[m) darab nyalos
fanal [!) Item szapul fanal [!] eott darab. egj szotjor, egj tekenă. Az haz heja[n]
egj fanal vettO, fel Eăkăr băr.

•

*
•
!tem egj szekere valo Ernyă !tem Tizen hat kosar meh !tem egj kasb[an] len
mâgh 25 negj veka !tem egj vas villa, meredgju !tem eott 26 tires meh kosar, Item egj
hordob[an] hat veka kender magh, egj bokor uj Eketaliga kerek Item egj hordoban
haro[m) veka aszszu szilva, Item egj egesz Tehenbăr, Item negj kăb61 Tavasz buza,
Item e6tt hay. egj szalonna. Az hazban belăll haro[m] Lada, egj szekreny, egj belelt
szokmany egj altalaghban eczet.
Joannes Racz de Szent Gothart Alter Vice Judex N[obi]lium Co[mi]tt[atus]
Dobocen[sis] m[anu) p[ropria]27.
Originalul se păstrează în Arhiva Istorică a Academiei Republicii Socialiste
România. Filiala Cluj, Arhiva familiei Wass, Litera K., nr. 41.

Deasupra cuvîntului : K site.
•• Scris peste cuvîntul K ett.
Urmează cuvintele şterse cu cemeală: egy a,asr hejan.
11
Urmează cuvîntul şters cu cemeală: kas.
•• 1n rîndul următor, şters complet: Item kttt sar/o.
u Deasupra cuvintului: fel hercz ketto.
11
Scris deasupra cuvîntului şters cu cerneală.
11
Deasupra cuvîntului: tizen.
17
Inventarul este _scris pe prim~e trei P'.'-gini formate dintr-o filă îndoită longitudinal. Pe pagina a patra se a.flă urmă•
toarea ~s~are scrisă_ de _Andrei Huszll, care a reorganizat arhiva familiei Wass în secolul al XVIII-iea: Sarkany
11
11

Islvan1avainak Conscnptio;a. 7676. Szent Gotthard. Num. 42, Lit. K.
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DAS HINTERLASSENSCHAFTSVERZEICHNIS
EINES LEIBEIGENEN AUS DEM JAHRE 1676
(Zusammenfassung)
Der Verfasser behandelt ein Dokument, das zu einer verhăltnismăBig seltenen
Kategorie gehort: eine Bi.irgschaftsurkunde von Leibeigenen, deren Anhang das
Gi.iterverzeichnis einer leibeigenen Wirlschaft aus dem 17. Jh. bildet.
Aus seiner Auswertung erschlieOt der Verfasser Hinweise i.iber den Besitzstand
und die wirtschaftliche Leistungsfăhigkeit einer bestimmten Gruppe von Leibeigenen,
i.iber das landwirtschaftliche Inventar, seinen technischen Entwicklungsstand, sowie
i.iber die Art und Mengen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Ein Teil von diesen
beginnt bereits verarbeitet zu werden, um verkauft zu werden.
Der Verfasser unterstreicht aber, daO die Ergebnisse seiner Untersuchung nur die
wirtschaftliche Entwicklung einer bestimmten Schichte von Leibeigenen veranschaulichen und fi.ir diese gi.iltig sind. Es handelt sich um besser gestellte,
verhăltnismăOig vermogende Leibeigene, die eine ganze Sessio besitzen.
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ŞTIRI

NOI DESPRE VISARION SARAI

Odată cu stabilirea dominaţiei Habsburgilor asupra Transilvaniei, catolicismul a devenit un factor de cea mai mare importanţă în viaţa publică a ţării. Curtea din Viena
considera necesară răspîndirea credinţei catolice în pături cît mai largi, socotinri
că aceasta va contribui la consolidarea stăpînirii austriece. Ca urmare a acestei
politici, Habsburgii vor impune unirea unei părţi a românilor din Transilvania cu
biserica romană. Masele ţărăneşti nu s-au împăcat însă cu noua situaţie, şi ca atare
în secolul al XVIII-lea au fost înregistrate numeroase frămîntări. Deşi mişcări)'!
populare din epoca aceasta erau în fond îndreptate împotriva exploatării feudale
şi habsburgice, unele din ele vor îmbrăca un veşmînt religios, mai ales în legătură
cu părăsirea unirii şi revenirea la ortodoxism. Curtea din Viena a procedat totdeauna
cu străşnicie împotriva tuturor „agitatorilor", care puneau în pericol opera de prozelitism înfăptuită de biserica catolică cu atîta trudă.
Multă vreme frămîntările împotriva unirii au avut un caracter local şi spontan,
pînă cînd, în 1744, s-au unit într-o mişcare mai largă, prilejuită de sosirea în ţară
a călugărului sîrb Visarion Sarai.
Informaţiile asupra călugărului Visarion sînt pînă în prezent destul de sărace.
Cea mai amplă relatare asupra sihastrului sîrb o aflăm într-un studiu al lui
George Bogdan-Duică1, care a folosit toate izvoarele narative si
documentare cu02
noscute pînă atunci. Din interogatoriul ce i s-a luat după arestare reiese că Visarion
era de origine din Costainiţa, provincia Croaţia, şi că avea 30 de ani. Spre Transilvania a plecat la două săptămîni după sărbătorile crăciunului, trecînd prin Osiek,
Petrovaradin şi Carloviţ, unde a şi cercetat pe patriarhul sîrbesc. S-a îndreptat apoi
spre Timişoara, a trecut după aceea la Lipova şi la 11 martie 1744 a ajuns în Dobrn.
Petru Maior 3, bazat pe o relatare a episcopului Inochenţie Clain, arată că în
drumul său de la Dobra pînă la Sălişte, Visarion a fost însoţit de o mare mulţime
de credincioşi. Autoritatea sihastrului sîrb sporea mereu, pe măsură ce propaganda
sa împotriva unirii se înteţea. Plecînd din Sălişte spre Sibiu, a fost arestat împreună
cu însoţitorii săi şi închis în strada Cisnădiei in das Enggasser Haus, aproape de o
poartă a oraşului. Autorităţile temîndu-se de unele mişcări suspecte ale românilor,
l-au strămutat în strada Iernii in das Hermannische Haus. 4 Din ordinul contelui
Czernin, comandantul militar al oştilor imperiale din Transilvania, i s-a luat apoi
interogatoriul, în prezenţa episcopului Ioan Inochentie Clain. Din mărturisirile sale
se constată că nu a fost un om erudit, ci un călugăr simplu, aşa cum erau mulţi
în vremea aceea. 5
Cdlugdrul Visarion Sarai, Caransebeş 1896 27 p.
• Ibid., p. 12.
'
'
3
Istoria besearicei romănilor, Buda, 1812, p. 103-110.
• G. Bogdan-Duică, op, cil., p. 20.
• Comentarii asupra mărturisirilor din timpul interogatoriului la Silviu Dragomir, Istoria desrobirii religioase
a rom,foilor din Ardeal iii secollll XVIII, voi. I, Sibiu, 1920, p. 139-140.
1
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Pînă în prezent nu se cunoştea nimic din viaţa enigmaticului călugăr înainte
de venirea sa în Transilvania, după cum au rămas tăinuite şi evenimentele ulterioare arestării sale. Tocmai de aceea, amănuntele în legătură cu Visarion, cuprinse
în cronica mai tîrzie a lui Nicolae Stoica sînt revelatoare. 6
Cronicarul şi-a adunat informaţiile de la persoane care l-au cunoscut şi l-au văzut
pe sihastrul sîrb. Unul din aceştia a fost chiar tatăl său, Atanasie Stoica, dascăl în
Haţeg pe vremea cind călugărul propovăduia în Transilvania. Altul a fost Vichentie
Popovici, episcop al Timişoarei în jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea, pe
care Nicolae Stoica l-a servit în calitate de secretar. în sfîrşit, informaţii preţioase
a primit cronicarul şi de la familia căpitanului Vuc Piştevici, care era din acelaşi
sat cu sihastrul.
în cronică se arată că se numea Nicola Tiurcia şi că în tinereţe a trăit în satul
Gospic din Croaţia. Visarion, la interogatoriu, a declarat că are 30 de ani7, dar din
cronică reiese că la data aceea era om bătrîn. Episcopul Vichentie Popovici îl descrie
ca pe un „un călugăr urît în cap şi în picioare, bătrîn, cu curea rea încins", iar
tatăl cronicarului arată că la sosirea lui în Transil\"ania era „cărunt, slăbit, fără
dinţi". Credem că informaţia din cronică este cea adevărată, aşa că vîrsta de 30 de
ani din procesul Yerbal luat cu ocazia interogatoriului reprezintă doar o greşală a
scribului care a redactat actul.
Informaţiile din cronică în legătură cu viaţa ascetică pe care a dus-o sihastrul
corespund intru totul cu relatările lui Petru Maior'\ explicindu-se astfel, cel puţin
în parte, şi înriurirea puternică pe care a avut-o asupra maselor ţărăneşti.
Nicolae Stoica relatează în cronica sa şi o închipuită dispută polemică între călu
gărul Visarion şi episcopul unit Inochentie Clain. Fără îndoială că disputa în sine
nu reprezintă altceva decit rodul imaginaţiei cronicarului, dar faptul că cei doi
oponenţi s-au întîlnit în mijlocul maselor de credincioşi nu poate fi contestat_
Autorul nostru cunoaşte întîmplarea de la tatăl său, Atanasie Stoica, martor ocular
al e\"enimentelor, iar tradiţia tîrzie o înregistrează de asemenea, deşi unii cercetă
tori pe nedrept o contestă. Astfel, Petru Maior, susţinînd eronat că Inochentie Clain.
s-ar fi găsit la Viena în timpul răzmeriţei lui Visarion, socoteşte că o astfel de întîlnire „între poveştile ceale băbeşti se cade a se număra" 9 • Este veridică şi afirmaţia lui Nicolae Stoica că mulţimea l-ar fi ameninţat pe vlădica unit, cînd acesta i:t
înfruntat aspru pe călugărul care propo\"ăduia împotriva unirii.
Cronicarul arată că după aceasta, Visarion a fost scos din Transilvania într-o·
trăsură cu 6 cai escortată de 10 husari împărăteşti. Mai departe, Nicolae Stoica relatează că în drumul său prin Banat, călugărul ar fi fost întimpinat de o mulţime
de credincioşi, iar la LipoYa, s-ar fi ridicat o cruce mare de lemn, care a devenit
mai tîrziu loc de pelerinaj. Deoarece cronicarul scrie numai din amintiri, pare
probabil că evenimentele respective au avut loc în drumul său spre Transilvania şi,
nu cînd a fost scos din ţară sub pază militară.
Din izvoarele cunoscute pînă acum nu cunoaştem itinerarul urmat după arestare,.
nici locul detenţiunii sale. George Bariţ 10 afirmă că a fost transportat prin Alba.
Iulia la Viena şi apoi eliberat. Tot dinsul aminteşte şi părerea unui cronicar din
vremea aceea, după care Visarion ar fi plecat din Viena la Moscova, împreună cu.
ambasadorul Rusiei. Nicolae Stoica susţine că a fost transportat prin Banat şi că
tatăl său se găsea în alaiul care l-a însoţit pe sihastru pînă la Lipova, unde a fost
trecut dincolo de Mureş. De aci înainte izvoarele cunoscute pînă acum nu-l mai
amintesc. în cronica lui Nicolae Stoica, referitor la această epocă se găsesc totuşi
unele informaţii deosebit de preţioase. Autorul fiind preot militar al Batalionului l
r~n:ia.n_ din Banat, a cunoscut bine pe căpitanul Vuc Piştevici, comandantul compamer dm Globurău. De la soţia acestuia a aflat cronicarul unele amănunte despre

• Nicolae Stoica s-a născut la Mehadia 1n 1751. Cronica a scris-o ln
1827. Pentru redactarea ei a folosit lnsă şi I nsemnările sale din tinereţe.
' G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 12.
• Istoria besea,icei romanilor, p. 106.
• lbiil., p. 109.
11
P4rJi alese din istoria Transilvaniei, voi. I, Sibiu, 1890, p. 422.
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călugărul Visarion. în tinereţea sa, Vuc Piştevici pe atunci stegar într-un regiment de graniţă croat - l-a întîlnit pe sihastru în timpul unor .marşuri prin Italia.
Anume, unitatea sa întorcîndu-se acasă după încheierea războiului de succesiune la
tronul Austriei, s-a încrucişat pe drum cu o trăsură escortată de husari, care transporta un călugăr bătrîn. Auzindu-i vorbind în limba croată, călugărul Visarion a
intrat în vorbă cu ei şi a recunoscut pe Vuc Piştevici şi pe căpitanul companiei
croate, fiind dintr-un sat cu ei. Dînsul le-a spus apoi că îl duc la papa de la Roma.
După această despărţire se pierde pentru totdeauna urma sihastrului sîrb. Este însă
puţin probabil ca autorităţile habsburgice să-l fi trimis la Roma. Mai verosimil pare
că l-au transportat în altă închisoare, într-una din posesiunile austriece din Italia.
Mişcarea prilejuită de Visarion în Transilvania a avut urmări deosebit de importante. Samuil Micu-Clain arată că nici după 14 ani, adică în 1758, uniţii n-au mai
fost în stare să-şi recîştige poziţiile pierdute în 1740 11 • Celălalt călugăr propovăduitor
împotriva unirii, Sofronie, va desăvîrşi apoi, nu peste mult timp, opera începută
de sihastrul sîrb.
în istoriografia noastră s-a încetăţenit părerea că Visarion ar fi fost trimis să
predice împotriva unirii chiar de către patriarhul sîrb Arsenie IV Ioanovici, de la
care călugărul primise şi paşaport. Bănuiala aceasta o aveau chiar şi cercurile
conducătoare habsburgice din vremea aceea, fapt pentru care i se şi cer explicaţii 12•
Fără îndoială, nu se poate contesta iniţiativa patriarhului de la Carloviţ în problema
aceasta, cu toate că dînsul încearcă să se disculpe faţă de autorităţi. Nu a fost însă
singura. În cronica lui Nicolae Stoica se găseşte un fragment revelator în această
privinţă. Descriindu-l pe sihastru, după amintirile tatălui său -, arată că vorbea
„ceva rumâneaşte, c-au fost vr-un an [în] Ţara Românească." Putem deci face
supoziţia că îndemnul de a predica printre uniţii din Transilvania l-a primit în
primul rînd din Ţara Românească, fiindcă numai acolo şi-a putut însuşi informaţiile
necesare în legătură cu viitoarea sa misiune. Călugărul sîrb, cetăţean austriac, era
bine venit pentru conducătorii bisericii ortodoxe din Ţara Românească. De altfel
un călugăr român, venit de dincolo de munţi, ar fi fost arestat încă de la graniţă.
Ipoteza este cu atît mai plauzibilă, cu cît izvoarele contemporane arată că sihastrul
avea asupra sa bani mulţi, deşi nu primea de la nimeni nimic, nici măcar ofrande în
alimente. Numai prin legătura strînsă cu cercurile bisericeşti din Ţara Românească
se poate explica succesul propagandei sale între românii din Transilvania. Astfel
mişcarea lui Visarion nu trebuie judecată aparte, ci urmează să fie încadrată în
marea luptă contra unirii, începută de voievodul Constantin Brîncoveanu şi apoi
continuată pe plan local de călugărul Sofronie, care după cum se ştie îşi va
găsi adăpost în vremuri de restrişte tot în Ţara Românească. Prin aceasta, odată
mai mult s-au concretizat legăturile strînse dintre românii de pe ambele versante
ale Carpaţilor.
Se pot emite unele ipoteze şi asupra perioadei cînd a fost în Ţara Românească.
Cercetătorii care s-au ocupat cu activitatea lui Visarion scot în evidenţă faptul că
nu se ştie ce acţiuni a întreprins călugărul între februarie 1742 - cînd i-a fost eliberat paşaportul - şi începutul anului 1744. După unele izvoare săseşti pare că a
umblat pe la Viena şi Veneţia 13 • Credem că în această perioadă trebuie plasată şi
călătoria lui în Ţara Românească. Pentru a evita bănuielile autorităţilor, s-a întors
apoi în Croaţia şi de aci a pornit spre Transilvania, trecînd cu mare alai prin Banat.
Tre_~uie reţinut şi faptul că deşi în actele oficiale i se spune Visarion, contemporanu l-au cunoscut şi sub alte nume. Samuil Micu, care a consemnat evenimentele nu la mult timp după ce au avut loc, îi spune Visarion sau Ilarion" 14 • Nicolae
Stoica arată că poporul îl numea sf. Nichita sau sf. 'Nicodim. Poate că prin aceasta
călugărul a dorit să facă mai dificilă supravegherea activităţii sale de către autorităţi.

Timotei Cipariu, Acte şi fragmente, Blaj, 1855 p. 98.
Silviu Dragomir, op. cit., Anexe nr. 28 30. '
G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 18.
'
" Timotei Cipariu, op. cit., p, 98.

11

11
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Urmările propagandei lui Visarion s-au făcut simţite imediat. Cronicarul Nicolae
Stoica relatează că un număr însemnat de tineri „cărturari" din Ţara Haţegului printre care şi tatăl său - au trecut neîntîrziat munţii pentru a fi hirotoniţi preoţi
ortodocşi de către episcopul de la Rîmnic.
Un document contemporan înregistrează unele consecinţe ale acţiunii lui Visarion
în părţile bănăţene. Anume, crucea aşezată de Visarion lingă Lipova devenind loc
de pelerinaj pentru ortodocşi, congregaţia comitatului Arad, întrunită la 16 mai 1745,
a adus o hotărîre prin care se pedepsesc cu 100 de lovituri de bici toţi cei carf' vor
trece Mureşul pentru a se închina. în caz de recidivă urmau să fie globiţi cu 12
floreni'"·
Toate încercările autorităţilor au rămas însă zadarnice, fiindcă masele poporului
român au opus o rezistenţă tot mai indîrjită încercărilor de catolicizare intreprinse
de stăpînirea habsburgică în secolul al XVIII-lea.

Anex e 16
Costainiţi'• (Pelaschi) Pavel Nenadovici, trecind prin Gospici 18 , în
uni <i> arătară că un om, Nicola Kiurciia (cojocariu), au zis că va lua
,..--o femee şi nu va să se cunune. Pre carii cu porunca episcopului, cu sila l-au
cununat. Ci el cu ia nu s-au culcat, ce într-o peşteră cu o căpăţină de om uscată,
minuni făcea. De acolo vi<i>nd el în Carloveţ, de la patriarhul Arsenie luund
pasport latinesc la Ierusalim s-au dus. După moartea patriarhului, Nenadovici în
Carloveţ arhiepiscop mitropolit urmă, cu carele venisă diacon, fostul ep <is> cop al
meu Vichentie Popovici me-au spus zicind: în Carloveţ şezînd el naintea sali<i>
afară, veni un călugăr urît în cap şi în picioare, bătrin, cu curea rea încins, viind
de la Ierusalim vrea să vază pre arhiepiscopu. ,,Eu întrînd, spuind, zisă să vină, şi
şezură vorbind ei. Apoi ne strigă pre toţi în lontru să aducem bosioc, apă, tămăe,
lumină, să sfi<n>ţim apă în sobă2(). Arhimandritu cu epitrahilu, noi ceteam cînntam
(sic), iară aeia ruptură de pustilnic luînd crucea în mină, încrucind apa au cîntat
de 3 ori mîntuiaşte d <oa> mne şi stropind saala (sic) şi mitropolitu sărutînd crucia
şi stropindu-l, dreapta pustinicului au sărutat-o. Noi ne mirarăm şi sărutind şi noi
mina i-am sărutat. El cu slobozenia mitropolitului, cu preot ceteţi nu numai 21 la
Carloveţ 22 şi Novisad'.!:1 ce şi la Timişoara în Banat au venit. Şi de la Logoj şi la
Dobra cu petrecători în Ardeal au trecut ... 2".
Tată-meu, dascăl în Haţeg fi <i> nd, spunea că o rasă cîrpită <avea>, în opin.·;
fă <r> • de obeale, căciulă călugărească ploşti tă, cărunt, slăbit, fără dinţi în gură,
vorbind ceva rumâneaşte, c-au fost vr-un an <în> Ţara Romănească. Acu de la
Hinedora în Ţara Haţăgului 2 ·• întrînd, oameni <i> la el să aduna, mai vîrtos văzînd
că nu mîncă, nu bea decît dupâ ameazi. La chindie, scoţînd din sin săculeţul cu
lintea şi olcuţă mică în carea 9 grăunţă de linte cu apă ferbea. Zeama o sorbea
boabele cite unu (sic) rumegînd, le înghiţea. îi ziseră sf <în>tu Nichita sau Nicodim. Adunîndu-să sute apoi şi mii de oameni la el, cit putea, ce ştia, îi învăţa.
Credinţă în dumnezeu, Maica Preacista, sf<în>tul Nicolae să roage. Posturi 4 în an

Episcopul

Horvaţca •0,

" Gh Ciuhandru, Cdlugdrii Visarion şi Sofronie, Sibiu, 1932, p. 9.
Textul a fost copiat de pe foile 100-102 din manuscrisul original al cronicii lui Nicolae Stoica, de la Biblioteca
Academiei R.S. România din Bucureşti, Secţia Mss rom., nr. 5520. J,ectura textului s-a f,,cut după microfilmul
aflat la Biblioteca Academiei R.S. România, Cluj.
17
Kostajnica, oraş în Croaţia.
11
Gospic, sat în Croaţia.
li

li Croaţia.

••

Cameră, încăpere.

11
În text se repetă: nu numai .
., Karlovac, oraş ln R.S.F. Iugoslavia .
., Novi Sad, oraş ln R.S.F.Jugoslavia.
11
Clteva cuvinte indescifrabile pe microfilm .
.. Cuvintele Ţara HaJegului au fost şterse.
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popii

uniţi să

nu-i

amăgească

a creade în papa de Roma,
de
fac
tot
cu
el umbla si ce zicea asculta, să ţină minte. Legea pravolnicească, dar nu papi <i>
să-şi ţină. ·La el şi domni 28 a-l vedea venea. Carea auzind ep <is> copu' uniţilor Ioan
Inochentie Clain, liber baro rumân, viind a-l vedea cine-i şi ce vorbeaşte. 11 află în
mijlocu' mulţimi<i> învăţînd. Şi ep<is>copu' i-au zis: ,,Tu ursule din munţi ce
turburi crestinii, turma mea. Ce-ai căutat aicea vei afla, eu te voiu învăţa". Călu
găru' au zis: ,,Macar zici mie ursu, eu nu sînt, dar tu eşti rău lup supt peale de
oae si mînci oile". Si zicîndu-i vlădica că-i cîine spurcat începură oamenii a sudui
pre vlădica de suflet, de leage, ,,Îndărăt de aci, că aci cu petri te ucidem şi te mîncă
cîini<i>. Să şti<k. că nu ne scăpi". Ep<is>copu' suindu-să în hinteu cu 6 cai,
acas' în Fogoroş au fugit. Cu expres la guberniu 29 au înştiinţat ce s-au întîmplat, în
ce chip pre călugăru' din Ardeal să-l scoată. într-una scrisă şi la Beci 30 unde avea
trei clerici la învăţătură, ca unul Aron, îndată încoacia să pleace fuga. Pre această
cale ca să nu ne petreacem cumva că şi eu merg. Carii într-un sat rumănesc lingă
Oradia Mare într-o beserică, ep<is>copul Inochentie Clain, liber baron, înbrăcîn
du-se şi luundu-şi pre Aaron, preot şi arhierău l-au hirotonit şi cu scrisoare blagoslovitoare vlădica Ardealului în locul său l-au trimis. Şi s-au despărţit. Aaron
îndată la gubernium s-au arătat că-i ep<is>cop cu carte şi că vlădica I. Clain cătră
leaşi s-o fi dus, fugi <i>. însă Clain de la Beci la papa în Roma s-au dus. Pre
betul sfînt, viind hinteu cu 6 cai şi 10 husari, în lontru l-au pus şi cu slujitoriul său
cu cinste din Ardeal afară l-au scos. La Deva în Ardeal să află pasportul lui în
copie, prescris din anul 1742, de la patriarhul Arsenie Ioanovici Şacab <ent>, de
a merge la Ierusalim. Pre carele tot în hinteu cu husari petrecut în Logoj l-au adus.
Aci norod din Mehadia, Ruşova 31 şi din sate a-l vedea şi a-i blagoslovi au alergat.
Pi la Timişora păn' la Lipova l-au petrecut ca pre un sf<în>t. în Lipova mai
şezîna o cruce mare de lemn or făcut-o cu el şi pre o coaste de deal săpînd groapă,
au înfipt-o. Apă de supt cruce au fîntînit şi multe boale au tămăduit. Aciasta au
fost în săptămîna după rusalii zăpostului de st. Petru:{2_ P-in Vinga la Pacătp: 1 pustă,
3000 de ţărăni cu coasăle a cosi veniţi, tot ciopoară nainte alergănd, coasăle lepă
dînd, nainte îngenunchea; să închina, îi bl <a> goslovea, mina îi săruta şi iar fuga
cu coasăle nainte alerga, cădea, iar alerga păn' la Lipova. De aci preste Murăş l-au
petrecut şi s-au dus. Şi tată-meu la Haţeg s-au întors unde rîndui oraşu' o rugăciune
la episcopu' Ţării Rumăneşti Grigorie din Rîmnic a-l face popă neunit în Haţeg.
Şi altă rugăciune de la domni, latinească, popă neunit a-l face. Cu el încă 18 feciori
cărturari au trecut şi pre toţi i.:.au hirotonit. De la tată-meu 34 fl, iară de la săteani
cite 22 sau 23 fl preoţia au luat. Şi viind îndărăt preste muntele Vîlcan, la vamă
pre cei 18 întîi i-au prins şi vizitiruindu-i, singhiliile le-au luat; i-au închis pre
porunca ep <is> copului nou Aaron. Către tată-meu episcopu' a fi preot în Rîmnic
l-au fost oprit; să-şi aducă şi dăscăliţa aci. Însă şi tată-meu avînd singhilia la umeru
cămeşi <i>, cu petec au fost cusut-o şi fugănd fără bl <a> goslovenia <si fără>
podcapiu (capiţa). la vama Vîlcanului îl prinsără. ,,Sin <ghe> lia ad-o"!. ,,N-am, că
m-au oprit la el şi am fugit, aşa dar mi-s preot." L-au purecat păn' la peale; nu e.
La închisoare l-au dus. Ci sărind neameşi <i> l-au slobozit a nu sluji. Însă aducîndu-i prunci noaptea, la cocoşi, de 4 luni nebotezaţi, botează, noaptea ispovedea, cumineca, uniţi <i> macar că-l (?) pîndea si arăta. îl închidea, alţi <i> sărea să-l scotea;
4 ani au păţit.
·

că uniţi<i> cred. Lula, duhanu 26 cu fumu, ocăra. Miercurea, vinerea mîncarea
peaşte oprea. focă şi piparca 27 oprea, că face seate şi oamenii să îmbată, apoi
păcate, domnu' îi bate. Crăesi <i> să fie credincioşi şi legi <i> sale sunînd în
Ardealu', că-i s<fîn>tu. în Ardeal mii de oameni şi copii îl petrecia, flămînzi

" Tutun,
Ardei.
Aci cu sensul de nemeşi.
" Guvernul Transilvaniei.
•• Viena.
" Orşova.
11 Săptămîna din 14- 19 mai 1744.
11 Pustă în Banat.
17
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Ce s-au făcut cu sf <în>tul din Ardeal dus nici tată meu de la Lipova încolo
n-au mai ştipt, nici ep<is>copul meu Vichentie Popovici nu me-au spus, decît
zisă l-au dus în sus. Eu auzisăm ceva aşa din capitanu în Globurău, prin mine
îngropat, Vuc Pişcevici. Şi auzind acuma din ep <is> copu c-au fost de la Belovar.
dintr-un sat, am întrebat pre bătrîna capitaniţă a răposatului Piştevici, şi-mi zisă
cum e dintr-un sat cu mine şi cu bărbatu meu au fost Nicola Tiurciia, ci-au fost
ca sf <în>t de vin. în Verona, întorcîndu-să militari horvaţi din Italia ce fusease
pentru Baieri duşi îndărăt cătră case, aci întîlnind hinteu mare cu husari petrecă
tori. Oprind hinteu pre militari au strigat: ,,Voinicilor de unde sînteţi"? ,,Horvaţi
venim din Italia meargem acase". ,,Din ce sate vi-s". lntr-aciasta cunoscu el pre
fenrihu şi strigă: ,,Vuce, fiule, vino"! Acesta caută veade aşa ruptură bărboasă bă
trînă, uscată. li zisă: ,,Cunoşti-mă"? ,,Ba nu". într-aciasta ajunsă aci şi capitanul.
El îi zisă: ,,Micaşinovici, cunoaşti-mă"? ,,Ba nu ştiu". Betu monah, în glas tare plingînd au strigat: ,,Eu mi-s Nicola Tiurciia". La aciasta ofiţiri strigară „Staţi voinici,
încoacia, armele jos"! Ei lepădind sabiile, pălăriile, feciori chiverile. El coborîndu-să
jos ce sărutări, ce lacrămi, cu tînguiri pre ei sărutîndu-i" Ei pre el şi ţoalele şi
picioarele lui <au sărutat>. Doo ciasuri cu ei aci toate călătoriile lui la Ierusalim
şi altele şi de Ardeal cu ep<is>copul uniţilor ci-au avut, carele e în Roma, şi cum
pre el cu hinteu, aşa de-acolo la Beci, şi acuma aşa şi pre mine la papa în Roma
mă duc, să ştiţi. Văitîndu-să aşa toţi, văzînd tăliani<i> pre moşu plîngînd pre mai
mulţi ofiţiri şi atîţea soldaţi adunaţi cu capetele descoperite şi fără arme plîngînd,
şi ei mulţime au venit şi îngenunchind l-au sărutat. Incă şi husari petrecători au
urmat şi în aşa tînguiri bl<a> goslovindu-i pre toţi, s-au despărţit.
BUJOR SURDU

HOBbIE CBE,1EHl151 O BHCCAPHOHE CAPA.51
(Pe

3 10 M

e)

Bo epe!llff rocno.n.CTBOB3HHff MapHH Tepe3bl .llBH)l(eHH.11 HanpaeJieHHble npoTHB HaCHJlbHOli ymrn '13CTII npaeoCJJaBHblX PYMblH 83ffJIH 60JibllJOH pa3MaX. 8 Ha'laJie 3TH .llBH>KeHHff HllleJIII 6oJibllle JIOK3JlbHhlH li CaMonpoH380JlbHblH xapaKTep, IJT06bl coe)l,JfHH3TbC.II
noTOM e e.nHHHoe, o6mee .llBH>KeHHe, no CJJytJaJO npHe3.z1a cep6cKoro MOHaxa BHccapHOHa
CapaR. Ceoeu nponoee.llbHO npoTHB yHHH c PHMOM OH no.llHRJI e ceoe111 nyrn MHoro uapo.na,
HO 6blJI apeCTOBaH a ITOTOM yee3eH B BHeHHY ra6c6yprCKIIMH BJl3CTffMH .
.Llo cHx nop npe.zr.nonaranocb tJTO BHccapHOH Cap au 6blJI enoCJJe,nCTBHH oceo6o>K.nen
H 3MHrpHpoeaJI B PoCCHIO. HaCTOfflU3ff CT3Tbff noKa3blBaeT IJTO 3TO He COOTBeTCTBYeT .zi.eiiCTBHTe./lbHOCTH, H6o BJl3CTH ero He ornycTHJIH. J,fa BHeHHbl ero yeena B TIOPMY' B J1TaJIHIO,
r.ne::oH HC'le3, no.zr.o6HO .zr.pyrnM 6opua111 npOTHB YHHH C pHMCKOH uepKBOH.
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DATE NOI DESPRE ACTIVITATEA UTECISTULUI
FILIMON SÂRBU

Prezentăm în nota de faţă 3 documente autentice (două fotografii şi o carte poş
tală) care ne dezvăluie cîteva crîmpeie din viaţa scurtă, dar atît de pilduitoare a
tînărului revoluţionar Filimon Sârbu*. Dorim ca prin studierea şi prelucrarea datelor furnizate de aceste documente să aducem o modestă contribuţie la întregirea
biografiei lui**, să completăm sau să îndreptăm unele date bibliografice, semnalate
în diferite lucrări sau publicaţii ce s-au ocupat cu prezentarea vieţii şi activităţii lui

Filimon Sârbu.
*
văzut lumina zilei
luptă revoluţionară.

în comuna Veţel de lîngă Hunedoara, ţinut cu vechi tradiţii
Mama, o simplă pălmaşă, tata muncitor ceferist, erau nevoiţi
să lucreze din greu pentru întreţinerea familiei.
De mic copil Filimon a cunoscut foamea, frigul, truda, umilinţa şi lipsa posibilităţilor de a învăţa. După propriile-i mărturisiri făcute în faţa Curţii Marţiale, a suferit cumplit cînd a „renunţat la şcoală, în timp ce unii părinţi îşi bat copiii silindu-i
să înveţe. Singur, cu greu, am învăţat franceza, am căutat să ştiu cit mai multe 1!'!1,
Pe cînd avea 10 ani, în 1926, tatăl său a fost concediat din serviciu pentru participarea la diferite acţiuni muncitoreşti. Ion Sârbu caută o slujbă oarecare în împrejurimi pentru a asigura pîinea zilnică a familiei. Multă vreme nu e angajat nicăieri.
Tîrziu, după cîţiva ani, reuşeşte cu mare greu să se angajeze tot la C.F.R., dar tocmai
în celălalt capăt al ţării, la Constanţa.
Filimon, copilul care la vîrsta de 15 ani cunoscuse şi propagase chiar ideile „Frontului Plugarilor" pe meleagurile hunedorene, odată ajuns la Constanţa intră ca ucenic
la Direcţia porturilor maritime, ca să înveţe o meserie, păşind astfel în marea familie a muncitorilor industriali. Tînărul ucenic, în anii 1931-1932, lucrînd alături de
un muncitor comunist în vîrstă, silabiseşte primele litere ale alfabetului luptei revoluţionare. Pentru prima dată are ocazia să cunoască lucrările ideologice şi literatura
clasei muncitoare 2• Lectura aceasta, împletită cu sfaturile şi acţiunile muncitorilor
vîrstnici, a limpezit şi a ordonat gîndirea politică a tînărului Filimon Sârbu.
Prima fotografie - document ce-l prezentăm acum - reprezintă pe cei 3 copii
ai familiei Sârbu, Victor, Filimon şi Nelu, fotografiaţi la sfîrşitul lunii decembrie
1932, tocmai în perioada cînd Filimon era ucenic în ultimul an. Fotografia a fost
A

de

• Mulţumim pe această cale tov. lector Gheorghe Diţu de la catedra de Economie Politică a facultăţii de Ştiinţe
economice a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj, care ne-a înlesnit obţinerea documentelor.
•• Am avut la lndemlnă spre consultare următoarele lucrări ce se ocup,, cu biografia lui Filimon S!rbu : Petre
Iosif, Filimon Sdrbu, ed. II, Editura Tineretului, 1948; Luptători pentru pace, socialism şi fericirea poporului, voi.
I, Editura Tineretului, 1955. Analele Institutului de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.C.R., nr. 6 din noiembrie-decembrie 1957.
1 Petre Iosif, Filimon Sîrbu, p. 9.
■ AIIP. 6/1957, p. 175.
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executată la „Foto Splendid, S. Păsculescu. Constanţa" în ziua de 25 decembrie 1932
(în fig. 1, primul din dreapta) şi trimisă unei rude apropiate, Ilinca Sârbu, la Veţel
în 28 martie 1934. Pe verso are o notă scrisă de nuna lui Filimon (fig. 2).
îmbrăcat simplu, dar ordonat, chipul lui Filimon la vîrsta de 16 ani şi jumătate
(cît avea la data executării fotografiei) este slăbuţ, dar dîrz, privirea pătrunzătoare,
curajoasă. Acest băiat la 15~16 ani devenise conducătorul recunoscut al ucenicilor
de la Direcţia porturilor maritime. Dovedind dîrzenie, mult curaj şi conştiinţă revoluţionară, Filimon a cîştigat încrederea şi prietenia tinerilor ucenici.
Anul 1933 a adus familiei Sârbu o groaznică nenorocire. În timp ce îşi îndeplinea
serviciul, într-un accident stupid, strivit între tampoane, a murit Ion Sârbu. În urma
studierii celor două fotografii aflătoare la dispoziţia noastră am putut trage concluzia că Ion Sârbu a murit în primele 4 luni ale anului 1933. Iată pentru ce: prima
fotografie, datată în 25 decembrie 1932, reprezintă pe cei trei copii ai lui Ion Sârbu
fără a purta semnul de doliu, în timp ce în cea de a 2-a fotografie (care reprezintă
pe Filimon Sârbu împreună cu alţi 4 colegi ucenici), Filimon poartă pe braţul stîng
în mod distinctiv semnul de doliu, o panglică neagră. Această fotografie este datată
cu ziua de 14 mai 1933.
După părerea noastră acest ultim document poate ajuta şi la elucidarea anului
în care Filimon Sârbu a terminat cursurile şcolii de ucenici. în lucrarea „Luptători
pentru pace, socialism şi fericirea poporului" la pag. 216, se afirmă că Filimon Sârbu
a terminat cursurile şcolii de ucenici în anul 1935. ,,Analele Institutului de istorie
a partidului de pe lingă C.C. al P.C.R." nr. 6 din noiembrie-decembrie 1957, pag. 175,
arată că anul absolvirii şcolii de ucenici este 1933. Sîntem înclinaţi să credem că
ultima dată este cea reală, deoarece fotografia executată la 14 mai 1933, la „Studio
Fotografic Lupu & Bartha - Constanţa" prezintă 5 tineri, dintre care al doilea din
stînga este Filimon Sârbu, ceilalţi patru fiind colegi de-ai lui (fig. 3). Pe verso c
scrisă următoarea notă „O scumpă amintire a colegilor mei" datată „14 mai 1933"
şi semnată „Filimon Sârbu" (fig. 4). După toate aparenţele fotografia a fost făcută
cu prilejul absolvirii cursurilor şcolii de ucenici, în anul 1933.
Cei 5 ani care au trecut de la terminarea şcolii de ucenici pînă la încorporarea în
armată, Filimon i-a trăit în vîrtejul luptei revoluţionare a tineretului din Constanţa.
În această perioadă, în toamna anului 1936, la vîrsta de 20 de ani a fost arestat
pentru prima oară şi condamnat la 6 luni închisoare pentru activitatea lui militantă.
În primăvara anului 1937, cînd ieşi din închisoare, nu a mai fost primit nicăieri
la lucru.
Este mereu supravegheat şi arestat în orice ocazie 3• Nu mai poate lucra în Constanţa şi în toamna anului 1937 este nevoit să plece la Braşov. Aici, după cîteva luni
de activitate, la 21 ani, în primele luni ale anului 1938 este luat militar şi trimis la
graniţa de vest. Al treilea document pe care îl prezentăm dezvăluie unele date necunoscute din viaţa lui Filimon Sârbu, din perioada anilor 1940-1941, cînd el şi-a
satisfăcut stagiul militar.
În august 1940, cu toată împotrivirea maselor populare, dictatura regală a cedat
presiunii puterilor fasciste şi a acceptat dictatul de la Viena, prin care era smulsă din
trupul ţării partea de nord a Transilvaniei, cu o populaţie în majoritate românească.

În :i_:>~fida măsurilor de „liniştire" şi „pacificare" luate de guvernul Gigurtu, starea
de sp1nt _ potrivnică cedării de teritorii româneşti a cuprins atît populaţia cit şi
armata. Intregul popor îşi manifesta hotărîrea de a lupta chiar cu arma în mînă
împotriva expansiunii fasciste, pentru apărarea integrităţii teritoriale a ţării noastre.
În aceste împrejurări, gestul soldatului grănicer Filimon Sârbu, care nesocotind
ordin;-11 s~periorilor de a se retrage fără luptă a rămas pe poziţii şi a
t:as m primul soldat fascist care a încălcat graniţa, reflectă puternicul patriot~sm ?e car_e era animat tînărul muncitor revoluţionar. Acţiunea lui se înscrie în
şirul 1mpunator al protestelor poporului român împotriva ciuntirii imperialiste a teri• Vezi AIIP, 6/1957, p. 175.
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toriului ţării, în şirul acţiunilor combative pentru apărarea independenţei şi integri•
teritoriale a ţării'-. Stăpînii trădători de ţară au regizat un spectacol ruşinos.
L-au decorat pe ascuns pe temerarul ostaş patriot şi imediat l-au scos din rîndurile
camarazilor - socotindu-l un spirit incomod, ,,agitator" - mutindu-l disciplinar în
Batalionul 10 Vînători de munte, care se afla la Tîrnăveni5.
Documentul al treilea ce-l prezentăm aici este o carte poştală militară expediată
de sergentul Filimon Sârbu din Compania de depozit cu sediul în Haţeg, jud. Hunedoara a Batalionului 10 Vînători de munte. Cartea poştală (fig. 5) este expediată în ziua
de 13 martie 1941 din Haţeg, unor rude apropiate din Simeria. Studierea acestei
cărţi poştale ne-a prilejuit dezvăluirea unor date noi din viaţa lui Filimon Sârbu. Cu_
scrisul luî ordonat anunţă că ,, ... pe ziua de 10 Martie am trecut la concentrare şi
trebuie să mai fac încă 2 luni aşa că deabia pe ziua de 10 Mai voi scăpa. Cred că
\"ă ÎJl.Chipuiţi cit de bine îmi vine asta după ce am făcut 3 ani în cap ... ". (fig. 6).
Din analiza acestui text rezultă că el a fost încorporat în martie 1938. După expirarea stagiului militar, date fiind pregătirile febrile de război ce le făcea România,
burghezo-moşierească în primăvara anului 1941 împotriva Uniunii Sovietice, Filimon
Sârbu împreună cu mulţi alţi militari nu a fost lăsat la vatră, ci - după cum
rezultă din propria-i carte poştală a fost concentrat imediat pentru două luni la.
Compania de depozit a Batalionului 10 Vînători de munte la Haţeg.
După cum reiese din document, Filimon Sârbu a fost desconcentrat în mai 1941.
Cartea poştală este semnată „Liţu", nume sub care după desconcentrare va activa
în cele cîteva luni de ilegalitate de la Constanţa. Petre Iosif, în lucrarea „Filimon
Sârbu", ed. a II-a, Editura Tineretului, 1948, atribuie în mod greşit numele de „Riţu"
lui Filimon Sârbu ca denumire ilegală.
tăţii

•
Cu toată modestia lor, cele c:îteva informaţii furnizate de documentele prezentate neajută credem - să completăm biografia tînărului erou Filimon Sârbu, care a
căzut jertfă pe frontul rezistenţei antifasciste din România, la 19 iulie 1941, cînd
încă nu împlinise nici 25 de ani!
Pilda vieţii lui scurte dar minunate rămîne îndreptar pentru generaţiile de azi
şi cele viitoare.

G. BODEA.

NEW DATA CONCERNING THE ACTIVITY OF THE YOUNG
COMMUNIST FILIMON SARBU
(Summary)
Relying on some yet unknown authentic documents, the author tries to completethe biography of the young communist Filimon Sârbu.
The new data refer especially to the period of apprenticeship of the hero and
to the years he served in the army, to which Filimon Sârbu's two yet unknown
photographs are added.

• Idem p. 176,
' Ibidem.
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COLECŢIA DE MANIFESTE ŞI AFIŞE
A MUZEULUI DE ISTORIE CLUJ*

Victoria insurecţiei armate din august 1944 a marcat începutul revoluţiei populare din ţara noastră.
,,Descătuşînd energia creatoare a maselor, arăta Gh. Gheorghiu-Dej insurecţia antifascistă a dat un puternic impuls luptei poporului pentru obiective mereu
mai înalte ale progresului social, spre desăvîrşirea transformărilor burghezo-democratice şi trecerea la instaurarea puterii muncitoreşti-ţărăneşti, la înfăptuirea sarcinilor revoluţiei socialiste" 1.
Lupta. pentru realizarea acestor sarcini revoluţionare a fost condusă de P.C.R.,
care, orientîndu-se just în noile condiţii create în ţară, a stabilit nu numai directivele concrete, dar şi căile şi metodele cele mai potrivite pentru realizarea lor.

•
în formarea unităţii de luptă a clasei muncitoare, în închegarea alianţei dintre
ea şi masele de bază ale ţărănimii, în gruparea tuturor forţelor democratice în jurul
clasei muncitoare, în traducerea în viaţă a politicii partidului comunist un rol însemnat l-a jucat munca de propagandă, menită nu numai să aducă la cunoştinţa
maselor largi linia politică a P.C.R., ci şi să explice justeţea acestei linii şi să mobilizeze masele pentru realizarea ei. Munca de propagandă intens desfăşurată în perioada ce a urmat actului istoric de la 23 August, vizînd toate aspectele politicii
partidului în legătură cu situaţia internă şi externă a ţării noastre, a fost dusă prin
intermediul tuturor organizaţiilor de partid centrale şi locale, precum şi al organizaţiilor de masă îndrumate de P.C.R.
Un rol important în activitatea desfăşurată în acest sens l-au avut manifestele şi
chemările partidului şi ale organizaţiilor democratice, cuvîntările conducătorilor de
partid precum şi presa centrală şi locală de partid, care au popularizat larg programul de luptă şi lozincile P.C.R., mobilizînd masele pentru traducerea lor în viaţă.
în articolul de faţă vom prezenta cîteva publicaţii propagandistice (manifeste,
afişe) din colecţia de manifeste şi afişe a Muzeului de Istorie Cluj, editate de comitetul judeţean P.C.R. din Cluj şi de alte organizaţii locale, oglindind activitatea
acestora între anii 1944-1945 şi constituind o forţă mobilizatoare pentru masele
populare din fostul judeţ Cluj.
în manifestele şi apelurile către popor, partidul comunist a chemat clasa muncitoare, ţărănimea, intelectualii, pe toţi patrioţii, la luptă pentru consolidarea şi dezvoltarea cuceririlor obţinute prin insurecţia armată, elaborînd o linie politică corespunzătoare condiţiilor concrete existente după eliberare.
Subliniind importanţa şi urmările insurecţiei armate din 23 August 1944, manifestul în limba română şi maghiară intitulat „23 August" arată că insurecţia „a
• ln materialul de faţă prezentăm manifeste şi afişe editate de P.C.R. şi organizaţiile democratice în perioada
1944-1945, urmind ca într-un alt material să fie prezentat restul colecţiei, care se referă la anii 1946-1947.
1
Gh. Gheorghiu-Dej, A XX-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist, Bucureşti, 1984, p. 10.
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deschis calea libertăţii şi democraţiei în ţara românească ... Acest drum - se spune
în continuare - a dus la 11 octombrie la eliberarea Clujului. Trăiască România
democrată" 2 (fig. 1).
Un alt manifest editat în limba română şi maghiară arată - între altele - că
„Victoria de la 23 August a deschis drumul dezrobirii Ardealului de sub jugul lui
Hitler şi al lui Horthy ... ":i. Manifestul se încheie cu urări pentru Ardealul unit cu
România liberă si democrată (fig. 2).
în focul luptelor revoluţionare P.C.R., conducătorul şi îndrumătorul maselor muncitoare a cîştigat o bogată experienţă revoluţionară, prestigiul său crescînd tot mai
mult. O serie de manifeste exprimă sentimentele de ataşament ale oamenilor muncii
faţă de P.C.R. Iată cîteva exemple: ,,Trăiască Partidul Comunist din România, mobilizatorul şi conducătorul permanent al luptei şi victoriei forţelor patriotice asupra
dictaturii fasciste"" (fig. 3), ,,Trăiască Partidul Comunist din România" 5, ,,Trăiască
Comitetul Central al Partidului Comunist din România" (şi în limba maghiară)';_
împletirea sarcinilor primei etape a revoluţiei populare cu lupta pentru nimicirea
hitleriştilor, pentru lichidarea rămăşiţelor fasciste şi democratizarea ţării a permis
clasei muncitoare din ţara noastră, condusă de partidul comunist, să atragă întreg
poporul in lupta pentru zdrobirea celor mai reacţionare forţe, pentru instaurarea
unui regim nou, democratic.
Acordînd o atenţie primordială proletariatului ca forţă socială consecvent revoluţionară şi combativă, P.C.R. a militat neabătut pentru întărirea unităţii de acţiune
a clasei muncitoare, pentru consolidarea F.U.M., realizat în aprilie 1944.
Subliniind rolul proletariatului de a sta în fruntea întregului popor în lupta pentru libertate şi independenţă deplină, partidul comunist a luptat necontenit pentru
întărirea F.U.M., chemînd clasa muncitoare să se organizeze, arătînd că numai lupta
unită şi organizată duce la ţelul aşteptat.
Arătînd necesitatea unităţii clasei muncitoare, manifestele „Pentru unitatea întregii muncitorimi vă cheamă la luptă Partidul Comunist" 7 şi „Unitatea clasei muncitoare formează baza unităţii întregului popor. Numai prin această unitate vom asigura pacea, reconstrucţia şi democratizarea ţării ... "8 cheamă întreaga clasă muncitoare, masele populare, la unire într-un singur front de luptă (fig. 4).
Un rol însemnat în întărirea unităţii de acţiune a clasei muncitoare l-a avut
reorganizarea, la 1 septembrie 1944, a întregii mişcări sindicale. Pentru aniversarea
acestui eveniment, un an mai tîrziu, Comisia Locală din Cluj a Sindicatelor o organizat o mare festivitate. Afişul editat cu acest prilej cheamă masele pentru ziua
de 2 septembrie pe arena sportivă a oraşului, unde se va ţine marea adunare cu
ocazia împlinirii unui an de la realizarea unităţii sindicale. La această adunare - se
arată în afiş ,,muncitorimea proclamă lupta contra şovinismului, contra reacţiunii ... "9 •
Apreciind că înfăptuirea sarcinilor revoluţionare ce stăteau în faţă necesită mobilizarea maselor largi populare, P.C.R. a desfăşurat o largă activitate în vederea unirii
într-un front comun a tuturor forţelor democratice. Pentru realizarea acestui deziderat, P.C.R., căutînd cele mai indicate şi corespunzătoare forme de organizare şi
concentrare a tuturor forţelor democratice, a acţionat în direcţia creării Frontului
Naţional Democratic, care a luat fiinţă la 12 octombrie 1944 cuprinzînd: P.C.R.,
P.S.D., Sindicatele Unite, Uniunea Patrioţilor, Frontul Plugarilor, Madosz-ul şi alte
organizaţii de masă conduse de P.C.R. ,,Partidul comunist luptă pentru solidaritatea
muncitorilor, ţăranilor şi intelectualilor" 10 se arăta într-unul din afişe.
1

Manifest 23 August ... , nr. inv. IN 20.649.
Manifest Victoria de la 23 August ... , nr. inv. IN 20.648.
• Manifest Trdiascd P.C.R .... , nr. inv. IN 20.709.
1
Manifest Trdiascd Partidul Comunist din România, nr. inv. 1N 20.710.
1
Manifest Trdiascd Comitetul Central ... , nr. inv. IN 20. 725 şi 20.698.
7
Manifest Pentru unitatea lntregii muncitorimi ... , nr. inv. 1N 20.724.
1
Manifest Unitatea clasei muncitoare ... , nr. inv. IN 20.675.
: Afi~ C~siei Locale a Sindicatelor, nr. inv.
IN 20.405.
0
Afiş, nr. 1nv. IN 20.697.
1
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Acţionînd pe baza platformei F.N.D., masele muncitoare au întreprins largi acţiuni
pentru democratizarea aparatului de stat, lupta din interiorul ţării desfăşurîndu-se
în strînsă legătură cu participarea activă la zdrobirea Germaniei hitleriste.
Partidul Comunist Român, militînd pentru unirea şi mobilizarea tuturor forţelor
democratice din ţară, a dus o muncă susţinută pentru întărirea frăţiei dintre poporul
român şi naţionalităţile conlocuitoare . .,Partidul comunist cheamă împotriva şovinis
mului şi urii de rasă ... " 11 - se enunţă într-un manifest al partidului, iar în altul
în care este reprodus portretul lui Gh. Gheorghiu-Dej se subliniază „Partidul nostru
luptă deopotrivă contra revizionismului maghiar şi a şovinismului român, care prezintă două aspecte ale luptei reacţiunii împotriva democraţiei" 12 (fig. 5).
Demascînd fără cruţare în faţa maselor politica trădătoare a lui Maniu şi Brătianu
în manifeste ca: .,Jos Maniu care a trădat poporul român" 13, .,Români judecaţi voi
singuri" 1", partidul comunist cheamă clasa muncitoare la luptă pentru realizarea principalului obiectiv - cucerirea puterii politice.
Acest obiectiv a fost realizat la 6 Martie 1945, cînd a fost instaurat guvernul democratic condus de dr. Petru Groza, guvern în care reprezentanţii clasei muncitoare
deţineau majoritatea.
O serie de manifeste şi afişe exprimă simpatia şi ataşamentul poporului faţă de
guvernul dr. Petru Groza. Ca exemple se pot da manifestele „Trăiască F.U.M.,
Trăiască F.N.D., Trăiască guvernul de concentrare democratică Petru Groza, să-l
sprijinim din toate puterile noastrc!" 15 (fig. 6) şi manifestul „6 Martie să fie sărbă
toarea păcii şi a frăţiei dintre popoare. Trăiască guvernul Groza, guvernul poporului !"16 (fig. 7). Chemarea partidului comunist de a sprijini noul guvern este
redată şi în textul unui alt manifest „Muncitori! Maniu şi Brătianu v-au dat gloanţe,
Guvernul Groza libertatea de organizare. Sprijiniţi-1!" 17 (fig. 8).
Uniunea Populară Maghiară din România, în manifestul intitulat „Către populaţia maghiară a judeţului Cluj! Fraţi!", cheamă populaţia maghiară să sprijine
„din toate puterile" gu\'ernul Groza „pentru că numai astfel putem realiza frăţia
româno-maghiară şi pe această bază egalitatea naţională" 1~.
Instaurarea guvernului democrat la 6 Martie 1945 a fost rezultatul luptei revoluţionare a maselor mobilizate de P.C.R. şi a constituit o victorie însemnată în
lupta pentru desăvîrşirea revoluţiei burghezo-democratice.
După instaurarea guvernului dr. Petru Groza şi terminarea victorioasă a războiului
antihitlerist, P.C.R. a mobilizat masele largi populare la lupta pentru lărgirea cuceririlor obţinute înainte de 6 Martie, precum şi la înfăptuirea principalelor obiective:
terminarea reformei agrare, refacerea economiei naţionale, democratizarea ţării, îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale oamenilor muncii etc.
în şirul realizărilor obţinute de forţele democratice în această perioadă se înscrie
denunţarea dictatului de la Viena, reunirea nordului Transilvaniei cu România democratică. Cu acest prilej Comitetul Judeţean Cluj al P.C.R. a elaborat un manifest
intitulat „Ardealul e al nostru" în care se subliniază că „Anularea Dictatului de la
Viena şi reîncadrarea definitivă a întregului Ardeal la România, e o puternică confirmare a liniei politice şi a luptei partidului comunist. Ea - se subliniază în manifest - e o strălucită victorie a democraţiei române, a guvernului dr. Petru Groza" 111•
O altă realizare importantă a forţelor democratice a fost consfinţirea prin lege,
la 23 mai·tie 1945, a reformei agrare, ce se înfăptuise prin lupta revoluţionară a
maselor. Această măsură a legiferat desfiinţarea moşierimii ca clasă şi a împroprietărit ţărănimea muncitoare.
11

Manifest, nr. inv. IN 20.723.
Manifest nr. inv. IN 20.7~2.
" Manifest Jos Maniu ... , nr. inv. IN 20.706.
"Manifest Ron,âni judaa/i voi singuri ... , nr. inv. IN 20.726.
" Manifest nr. inv. IN 20.428.
11
Manifest 6 Martie ... , nr. inv. 1N 20.679.
17
Manifest Muncitori ... , nr. inv. IN 20.677.
11
Manifest Cdtre populaţia maghiartl . .. , nr. inv. IN 20.548.
11
:Manifest Ardealul e al nostru ..• , nr. inv. 1N 20.719.
11
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bJZtositolta zervezkedesi
zabad âgotokat.
Tâmogassâtok!
F ig.

Manifestul semnat de Frontul Plugarilor regionala Cluj conţ in e un apel călduros
adresat ţăranilor ,, . . . Plugari! S irîngeţi rîndurile şi pre gătiţi-vă cu forţe întărite să
con ti nuăm lupta pentru: d esădrşirea reformei agrare, p r in în tabularea lotului primit ... înfiinţarea în toată ţara a cooperativelor de credi t, valorificarea şi aprovizionare p en tru uşurarea v i eţii ţăranilor". Arătînd în continuare sarcinile ce stau în
faţa ţărănimii , manifestul subliniază că „ plu gărimea de asemenea are o datorie sfîntă,
a se pr egăti de pe acum ca în pri măv ar ă nici o palmă de pămî nt să nu rămînă
neînsămînţată, contri buind astfel la refacerea ţării" 20 .
Manifestul se încheie cu chemarea d e a sprijini guvernul dr. Petru Groza.
Ca urmare a luptei revoluţionare a maselor populare, în judeţul Cluj au fost
expropriate 12.000 ha pămînt, fiind împroprietăriţi 8.500 plugari21. Cu această ocazie
sublinia „Scînteia", organul central al C.C. al P.C.R.: ,,ţ ărani români şi maghiari
au împărţit pămîntul ş i în ciuda reacţiunii, aceast a a con tribuit la împăcarea şi
înfrăţirea ţăranului român cu cel maghiar"22.
în lupta pentru refacerea şi reconstrucţia ţării, alături de P.C.R. un rol important
l-au av ut şi celelalte organizaţii democratice de masă. Astfel „Apărarea Patrioti că"
a de sfăşurat după 23 August o activitate susţinută pen tru sprijinirea frontului
antihitlerist, a familiilor celor de pe front, prin organizarea de colecte de bani, îmbrăcăminte, alimente etc. Apelul C.C. al Apărării Patriotice intitulat „Cetăţeni" face
:: Man!festul Frontultti Plugari!or: Plugari . . . ,
Manifest 6 Martie ... , ru. 1nv. IN 20.622 .
a Scinteia din 24 august 1945, p. 9- 10.

ru. inv. IN 20.521.
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o călduroasă chemare tuturor oamenilor muncii. în apel se arată că „guvernul de
largă concentrare democratică face eforturi uriaşe pentru a şterge urmele nefaste
ale războiului, pentru refacerea şi reconstrucţia ţării" 23 •
Paralel cu măsurile pentru democratizarea ţării, legiferarea reformei agrare etc.
guvernul a întreprins o serie de acţiuni pentru redresarea economică a ţării, pentru
lichidarea acţiunilor de sabotaj duse de elementele reacţionare.
Manifeste ca „Muncitori, ţărani, intelectuali, munciţi, cu rîvnă pentru refacerea
ţării! Jos sabotajul şi specula!"2'i (fig. 9), ,,Partidul comunist se află în fruntea luptei
împotriva speculei şi sabotajului" 25, ,,Mai multă producţie, mai multă pîine 26 (fig. 10),
au contribuit la mobilizarea maselor populare la luptă pentru traducerea în viaţă
a măsurilor privind refacerea economică a ţării, reprimarea speculei şi a sabotajului. ,,Un nivel de trai mai bun vom putea obţine numai prin reconstruirea ţării,
sporirea producţiei şi prin lupta împotriva speculanţilor" 27 , se arăta într-un afiş
editat în limba maghiară.
La opera de refacere a ţării au contribuit şi organizaţiile de tineret şi de femei.
Manifestul intitulat „Tineret din România!", redactat în limba română şi maghiară,
reflectă politica P.C.R. de atragere a organizaţiilor de tineret şi femei în opera de
refacere a ţării. Dăm textul manifestului: ,,Tineret din România! încadrează-te în
opera patriotică de refacere a ţării! Trăiască Tineretul Progresist din România!
Femei, sprijiniţi reclădirea României democrate!
Trăiască femeile muncitoare, ţărance şi intelectuale!" 28 (fig. 11).
În mobilizarea maselor populare pentru refacerea ţării, un rol însemnat l-au avut
adunările populare şi conferinţele regionale de partid, premergătoare Conferinţei
Naţionale a P.C.R. din toamna anului 1945.
La Cluj, afişul „Tovarăşi, tovarăşe, cetăţeni, cetăţene" cheamă masele la o mare
adunare în 29 iulie 1945, adunare la care au participat şi delegaţi ai C.C. al P.C.R.
Scopul adunării - se arată în afiş - este de a „face cunoscut punctul de vedere
al Partidului ... în problema naţională şi pentru ... a arăta noile sarcini de luptă.
Reprezentanţii Comitetului nostru Regional şi Judeţean vor face comunicări importante în legătură cu munca locală a partidului" 29 •
Manifestul arată în continuare că „lupta pentru democratizarea ţării în care comuniştii au mers mereu în frunte a adus deja rezultate uriaşe. Dar se subliniază mai
departe - Partidul nostru, F.U.M., toate organizaţiile democratice, masele celor ce
muncesc, mai au multe de făcut" 3 0 (fig. 12).
Cu o lună mai tîrziu, între 13-14 august, are loc la Cluj Conferinţa Regională
Cluj a P.C.R., ale cărei lucrări au scos în evidenţă eforturile făcute de masele populare conduse de partidul comunist pentru înlăturarea urmărilor războiului, pentru
refacerea economică a regiunii.
Cu această ocazie Comitetul Judeţean Cluj al P.C.R. a editat o serie de manifeste
mobilizatoare.
Unul dintre acestea intitulat „Conferinţa Regională Cluj a Partidului Comunist
din România 13-14 august 1945" redă chemarea semnată de Gheorghe Gheorghiu-Dej,
ministrul comunicaţiilor şi lucrărilor publice: ,,Chemăm pe toţi oamenii muncii productive, toate forţele economice cinstite să se încadreze în marea bătălie pentru
refacerea ţării, pentru normalizarea vieţii economice, pentru ridicarea stării materiale şi culturale a tuturor celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea" 3 1 (fig. 13).
Din rapoartele prezentate la Conferinţa Regională s-a desprins „lupta dîrză pe
care în fruntea tuturor organizaţiilor democratice a dus-o fără întrerupere P.C.R.,
în această regiune, care a suferit atît de mult de pe urma războiului, unde plaga
u Apelul C.C. al Apărării Patriotice, Celă/eni ... , nr. inv. IN 20.618.
~ M~nifest . Muncito,i, ţd,ani, intelectuali ... , nr. inv. IN 20.650.
Afiş, nr. mv. IN 20.701.
11
Manifest, nr. inv. IN 20.720.
17
Afiş, nr. inv. IN 20.079.
11
Manifest Tine,et din România ... , nr. inv. IN 20.630.
11
Afişul Tova,dşi, tova,dşe, Cetăţeni, cetd/ene... nr. inv. IN 20.702 şi 20.705.
ID

[bidem.

11

Manifest Conferinţa Regionald Cluj a P.C.R .... , nr. inv. IN 20.707.

'
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a bîntuit cu furie, distrugînd fabrici, uzine de cea mai mare impor-

tanţă"32.

în condiţii extrem de grele s-a început acti\'itatea de refacere şi reclădire economică, administrativă, financiară a judeţului Cluj, cit şi cea a mişcării profesionale
şi politico-democratice în frunte cu organizaţiile clasei muncitoare, organizaţiile
partidului comunist - se arată în raportul regionalei Cluj a P.C.R. 1n continuare, se
subliniază că într-un timp scurt s-a reuşit să se adune în jurul partidului cele mai
hotărîte elemente ale clasei muncitoare, pornindu-se apoi la reconstrucţia întreprin,
derilor şi căilor de comunicaţie:JJ.
Cu cîteva zile mai tîrziu, aniversarea unui an de la insurecţia armată din 23 Au,
gust a constituit o sărbătoare a întregului popor şi totodată o trecere în revistă a
realizărilor importante ce au a\'Ut loc în intervalul de timp scurs.
Afişul care cheamă masele clujene la marea aniversare, intitulat „Cetăţeni, Cetă
ţene", vorbind despre importanţa acestei măreţe zile, arată că „această zi a devenit . . . o mare victorie a forţelor democratice din România, care au jertfit atîtea
vieţi în lupta contra fascismului"::". Lupta însă a continuat şi a culminat cu 6 Martie
1945, cînd „forţele democratice în frunte cu clasa muncitoare au adus la putere·
guvernul poporului, care in 4 luni a făcut mai mult decit alţii în 4 decenii" 35• Afişul
se încheie cu chemarea pentru marea adunare organizată de F.N.D. în Piaţa Libertăţii la orele 9 a.m. şi cu lozinca „Trăiască guvernul de concentrare democratică
Petru Groza, guvernul reformei agrare, gU\·ernul reconstrucţiei, să-l sprijinim din
~nate pute1·ile noastre":lG.
O importanţă deosebită in acti\'itatea de refacere a ţării şi mobilizare a maselor
populare în procesul desă\'irşirii re,·oluţiei burghezo-democratice a avut-o Conferinţa Naţională a P.C.R. din 16-21 octombrie 1945.
într-un manifest al partidului comunist editat în limba maghiară sînt redate
punctele principale din proiectul de hotărire a Conferinţei naţionale a P.C.R. ,,Pentru consolidarea României libere, democratice şi independente - se arată în manifest - este necesară:
- Intensificarea luptei duse pentru reconstrucţia ţării şi consolidarea păcii; întreţinerea luptei duse pentru consolidarea frontului unic muncitoresc şi pentru unitatea politică a clasei muncitoare; consolidarea F.N.D.; întărirea alianţei între muncitori, ţărani şi intelectuali; mobilizarea partidului împreună cu forţele democratice
colaboratoare la lupta pentru cîştigarea campaniei electorale; sprijinirea guvernului dr. Petru Groza; întărirea prieteniei cu popoarele învecinate, cu marele popor
sovietic şi cu toate popoarele iubitoare de libertate". Manifestul se încheie cu lozinca: ,,Trăiască Partidul Comunist din România! Trăiască România democratică,
şi independentă!"a7

Problemele principale analizate de Conferinţa Naţională au fost problemele economice şi politice care stăteau în faţa poporului în prima etapă a revoluţiei populare„in centrul preocupărilor Conferinţei - arăta Gheorghe Gheorghiu-Dej - a stat
... problema redresării vieţii economice şi reconstrucţia ţării" 38 •
Raportul politic al C.C., analizînd situaţia economică din ţară, a trasat căile
de refacere a întregii economii naţionale. Problemele de bază care se puneau în
această direcţie erau refacerea industriei existente şi dezvoltarea îndeosebi a industriei grele.
Cu această ocazie P.C.R. a editat mai multe afise cu ilustraţii simbolice, cuprinzînd date din raportul C.C. al P.C.R. prezentat la ·conferinţa Naţională.
u Sclnteia din 24 august !945, p. 9-10.
u Ibidem.
"' Afi~ Cel4ţeni, cel4/ene .• . , nr. inv. IN 20.430 şi 20.461.
11

11
17
11

lbitkm.
Ibidem.
Manifest al P.C.R., m. inv. IN 20.696.
Sclnteia din 5 noiembrie 194t>.
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Redăm mai jos textul unora din aceste afişe.
,,La baza acţiunii de refacere şi reconstituire a ţării - se arată într-unul din
afişe trebuie să stea refacerea şi dezvoltarea industriei grele":Jll (fig. 14).
în \'ederea asigurării mijloacelor financiare necesare producţiei se prevedea reorganizarea întregului credit. în afişul legat de această problemă se arată că „nemţii
ne-au furat bunuri în valoare de 10.000 miliarde lei, adică bugetul ţării pe mai
bine de 12 ani" 1U (fig. 15).
Prin mărirea resurselor băneşti partidul comunist n-a înţeles însă şi o mărire a
impozitelor. Dimpotri\·ă, P.C.R. lupta pentru reducerea impozitelor pe salarii. ,,Impozitul pe industrii şi comerţ - se arata într-un alt afiş - formează numai 15,70/o
din impozitele directe, cel pe salarii 66,6¾" 1•
Conferinţa Naţională a P.C.R., prin problemele discutate şi prin hotărîrile adoptate, are o importanţă deosebită în viaţa poporului şi statului, întreaga activitate
\'iitoare a partidului desfăşurîndu-se pe baza indicaţiilor stabilite de Conferinţă .

•
Am prezentat doar o parte a colecţiei de manifeste şi afişe din anii 1944-1947
aflate în posesia Muzeului de Istorie Cluj. Aceste manifeste şi afişe editate de
P.C.R. şi de organizaţiile democratice conduse de partidul comunist demonstrează
creşterea influenţei P.C.R. în rîndul maselor largi populare, capacitatea s::1. de a se
orienta just în noile condiţii create după insurecţia armată victorioasă din august
1944, de a lămuri şi a mobiliza toate forţele democratice, progresiste în procesul
de adîncire a revoluţiei populare. Colecţia de manifeste şi afişe a Muzeului de
Istorie Cluj arată că partidul comunist, elaborînd tactica corespunzătoare fiecărei
etape de dez,·oltare a revoluţiei populare, şi-a consolidat legăturile cu masele.
bazîndu-se pe acestea în toate acţiunile sale. Pe de altă parte, valul mereu crescînd
al luptelor revoluţionare, rezultatele obţinute în procesul de adîncă transformare
istorică a ţării demonstrează încrederea, dragostea şi abnegaţia maselor largi populare faţă de P.C.R., faţă de politica sa patriotică şi internaţionalistă. în anii din
care datează aceste documente, poporul român, condus de partidul comunist, a
distrus forţele cele mai reacţionare din interiorul ţării, a contribuit cu toate puterile
sale la înfrîngerea Germaniei hitleriste, a soluţionat lupta seculară a ţărănimii pentru pămînt în favoarea acesteia, a instaurat guvernul democratic condus de dr. Petru
Groza, exponentul dictaturii revoluţionar-democratice a proletariatului şi a ţără
nimii care, sprijinindu-se pe avîntul revoluţionar al maselor, ,,în 4 luni a făcut mai
mult decît alţii în 4 decenii", pregătind terenul pentru trecerea la revoluţia socialistă. Aceste manifeste şi afişe, împreună cu celelalte documente ale vremii, sînt
mărturii ale activităţii măreţe a P.C.R. pentru binele poporului român, pentru viitorul său luminos.
P. BUNTA-E. GLODARIU

AUS DEH SAMMLUNG VON MANIFESTEN UND PLAKATEN
DES MUSEUMS FOR GESCHICHTE IN CLUJ
(Zusammenfassung)
Gegenstand vorliegenden Artikels sind Manifeste und Plakate, die von der
Kommunistischen Partei dem Kommitee des Bezirks Cluj und den
lokalen demokratischen Organisationen in den Jahren 1944-1945 herausgegeben
wurden.
Rumănischen

11

..

0

Afiş
Afiş
Afiş

cu desen simbolic privind dezvoltarea industriei, nr. inv . .JN 20.732 •
cu desen simbolic privind jaful hitleriştilor, nr. inv. IN 20.733.
cu desen simbolic referitor la impozite, nr. inv. IN 20 735.
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Durch Manifeste, Plakate und Aufrufe an das Volk rief die Kommunistische
Partei die Arbeiterklasse, die Bauernschaft, die Intellektuellen, kurz alle demokratischen Krăfte, zum Kampf fi.ir die Festigung und Weiterentwicklung der, durch den
bewaffneten Aufstand gegen den Faschismus erlangten Errungenschaften auf; fi.ir
jede Stufe in der Entwicklung der Volksrevolution hatte die Partei eine politische
Linie und eine entsprechende Taktik ausgearbeitet.
Diese Manifeste und Aufrufe waren eine treibende Kraft und erbrachten gleichzeitig den Beweis fi.ir das Anwachsen des Einflusses der R.K.P. auf die Volksmassen.
Sie bewiesen auch die Făhigkeit der Partei, sich in den neuen, durch die Befreiung
geschaffenen Gegebenheiten zu orientieren und alle fortschrittlichen, demokratischen
Krăfte aufzuklăren und zu mobilisieren.
Sie spiegeln die Errungenschaften der von der R.K.P. geleiteten Volksmassen
wieder und legen, zusammen mit anderen Zeitdokumenten, Zeugnis ab fi.ir die
Tătigkeit der Rumănischen Kommunistischen Partei als W egbereiter zum Aufbau
einer neuen Gesellschaft.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

UNELE ASPECTE ALE MUNCII ŞTIINŢIFICE
lN MUZEELE DE ISTORIE

Activitatea muzeistică din patria noastră se bazează pe o veche tradiţie cu multe
elemente pregnant progresiste.
Dacă însă în trecut formarea colecţiilor şi activitatea muzeelor în general avea
un caracter sporadic, fiind lăsată în cel mai bun caz pe seama unor pasionaţi, în
zilele noastre orientarea ştiinţifică, organizarea şi dezvoltarea reţelei de muzee,
dotarea lor tehnico-materială este o problemă de stat.
Muzeele din ţara noastră desfăşurînd astăzi o activitate complexă de cercetare
l?tiinţifică şi elaborare de studii, de organizare a expoziţiilor şi a muncii culturaleducative, de continuă îmbogăţire şi de păstrare a patrimoniului muzeal, ,.au devenit centre ştiinţifice puternice cu o experienţă valoroasă" 1 fapt ce a determinat
o creştere prodigioasă a prestigiului muzeografiei nu numai pe plan intern, dar şi pe
plan internaţional. O dovadă concretă în acest sens este organizarea de către Consiliul muzeelor din Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă a primei sesiuni ştiin
ţifice pe ţară în decembrie 1964 la Bucureşti cu care ocazie suita de comunicări
prezentate de către lucrătorii frontului muzeistic prin varietatea, profunzimea şi
complexitatea problematicii abordate a risipit orice scepticism - dacă mai exista asupra procesului ireversibil de continuă dezvoltare a activităţii muzeistice din
patria noastră.
„Instituţiile muzeale arată tov. I. Moraru, vicepreşedintele Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă - îmbină armonios o multitudine de atribute menite să stimuleze cercetările ştiinţifice creatoare, să afirme talentele înzestrate, să promoveze pe
toate planurile valorile ştiinţifice şi artistice, să popularizeze aceste valori, să le
pună în situaţia de a-şi exercita puternicul rol educativ caracteristic oricărei activităţi culturale de masă" 2 •
în legătură cu rolul şi sarcinile muzeelor ca instituţii de ştiinţă şi cultură, documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. subliniază că: ,, ... o sarcină de mare însemnătate a activităţii partidului este intensificarea muncii politice de masă pentru
formarea omului nou, însufleţit de idealurile nobile ale socialismului, de principiile
moralei comuniste, cu un larg orizont cultural. în această muncă un rol important
revine organizaţiilor de masă şi obşteşti, instituţiilor de artă şi cultură care trebuie
să-şi îmbunătăţească activitatea educativă, folosind mai eficient baza materială de
care dispun":\ jalonînd astfel sarcinile deosebit de importante ale instituţiilor ştiin
ţifice-culturale.

Subliniind deci cîteva sarcini esenţiale ale ansamblului activităţii muzeistice
desprindem optica largă a muncii ştiinţifice în muzeul contemporan. Trebuie să
arătăm de asemenea că lucrătorii muzeelor de istorie au obţinut în activitatea lor
1

Revista Muzeelor, Anul I nr. 1/1964, .,Cuvînt înainte", p. 4.
I. Moraru, Cullura şi masele, în Momente ale revoluţiei culturale din România, Ed. ştiinţifică, Bucureşti, 1964,
p. 366.
1
Nicolae Ceauşescu, Raport la cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, Ed. Politică, Bucureşti,
1965, p. 88.
1
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de cercetare ştiinţifică o serie de succese, reuşind să strîngă şi să expună un bogat
materi.al care reflectă toate epocile şi domeniile de viaţă social-economică, politică.
şi culturală a ţării.
A sistematiza, a dezvolta într-o cuprindere mergînd pînă la detaliu şi a schematiza aspectele complexe ale muncii ştiinţifice în muzeele de istorie ar fi un paradox
şi un şablon. De aceea, alegem cîteva dintre problemele muncii ştiinţifice în muzeelede istorie, le vom aborda principial şi în lumina practicării lor cu succes în muzeul
nostru, fără scheme sau şabloane, pornind de la premiza necesităţii obiective a
specificului fiecărui muzeu de istorie, a personalităţii lucrătorilor săi, a aplicării
constructive, îmbunătăţite, a unor teze enunţate de noi trecute prin filtrul înţelep
ciunii colectivului respectiv bazat -pe tradiţii, pe posibilităţi locale şi pe specificul
său. De asemenea, este important ca muzeele de istorie să caute în activitatea lor
ştiinţifică proporţionarea forţelor cu mijloacele. Aceasta după părerea noastră esteun factor determinant al succesului muncii ştiinţifice în muzee.
Trecînd la concret, considerăm necesar ca lucrătorii muzeelor de istorie de la
bun început să-şi aleagă o direcţie mare de acţiune ştiinţifică. însăşi alegerea acestei
direcţii pune o serie de probleme ţinînd cont şi de faptul că mulţi din tovarăşii
noştri sînt elemente tinere. Conducerea muzeelor trebuie să ajute substanţial în cepriveşte alegerea direcţiilor de cercetare ştiinţifică ţinînd cont de o serie de elemente obiective intre care subliniem: necesităţile organizării, reorganizării sau completării expoziţiei de bază a muzeului, profilul acestuia (ce perioadă sau perioadeistorice ilustrează), posibilităţile locale (regionale, raionale) de identificare sau achiziţionare a vestigiilor materiale ale trecutului, posibilităţile de colaborare (cu altemuzee, cu institute de istorie ale Academiei, cu institute de invăţămint superior etc.)
la unele probleme, pasiunea lucrătorului pentru anumite epoci istorice, puterea sa
de muncă, nivelul pregătirii de specialitate şi ideologic etc.
O dată aleasă direcţia mare de cercetare ştiinţifică să urmărim sub ce aspectese poate prezenta ea în cadrul activităţii muzeistice şi în funcţie de acestea cum
se poate concretiza pentru fiecare din lucrătorii muzeului. Un prim aspect - estemunca ştiinţifică legată direct de expoziţia de bază în a cărei sferă largă se înscriu
o serie de importante activităţi, ca: organizarea şi efectuarea săpăturilor arheologice (aici se impune multă atenţie, deoarece unele muzee sint tentate să lucreze pe·
trei-patru şantiere, deşi nu au forţe decît pentru unul sau două) pentru descoperirea de noi vestigii ale cult urii materiale care îmbogăţesc sau aprofundează fondul
muzeistic sau pentru concretizarea unor circumstanţe istorice reieşite din studiul
documentelor referitoare la problema respectivă. Un alt aspect important al activităţii ştiinţifice legat direct de expoziţia de bază a muzeului este sistematizarea pe
baza istoriografiei de ultimă oră a obiectelor expuse, cit şi a celor ce intră în colecţiile ştiinţifice, întocmindu-se fişele ştiinţifice respective, în aşa fel încît exponatelemuzeului şi obiectele aflate în depozite să poată fi puse repede, uşor şi cu toate
datele ştiinţifice la dispoziţia cercetătorului care studiază o problemă complexă.
legată de întocmirea lucrărilor de sinteză istorică sau a celui care lucrează în
probleme compartimentate sau chiar locale şi are nevoie de o documentare ştiinţi
fică, bine sistematizată, pe care o poate găsi în muzeul de istorie fie el de profil
republican, regional sau raional.
Este imposibil ca în bătălia pentru realizarea expoziţiei de bază şi a adiacentelor ei, muzeograful pasionat de problematica complexă a istoriei să nu găsească.
probleme concrete asupra cărora să se refere în special în ce priveşte adunarea.
sistematizarea, prelucrarea ştiinţifică a materialelor şi aducerea ostenelilor sale la
cunoştinţa tuturor lucrătorilor frontului istoric şi a tuturor interesaţilor prin articolede o bună ţinută ştiinţifică.
Clipa în care procesul activităţii colective legată de munca ştiinţifică a constituirii şi completării expoziţiei de bază a muzeului trece într-un proces mai restrîns„
mai individualizat, acela al cercetării ştiinţifice personale sau de mic colectiv pep~obleme con~rete, trebuie surprinsă de conducerea muzeului, pentru a îndruma şi
aJuta substanţial munca muzeografului.
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Conducerea muzeului cunoscînd problemele legate de expoziţia de bază, planificînd şi conducînd săpăturile, poate şi trebuie să prevadă elementele noi cu care fie
că nu s-a operat ştiinţific pînă atunci, fie că au apărut cu ocazia săpăturilor (desigur
aici cu un procentaj de reţinere acordat neprevăzutului). Prin urmare, cu tot coeficientul imponderabilului, muzeul poate planifica şi îndruma cercetarea ştiinţifică
a lucrătorilor săi în afară de munca ştiinţifică legată de expoziţia de bază.
în plus, planificarea făcută cu maturitate de gîndire din timp bazată pe urmă
rirea evoluţiei unui proces în toate etapele istorice, înlătură supraîncărcarea lucră
torilor, le deschide larg orizontul cercetărilor, îi specializează pe probleme creind
în muzee forţe ştiinţifice de mare pondere.
Procedînd astfel, colectivul muzeului de istorie din Cluj a reuşit, în scurtul interval al existenţei sale, să-şi creieze specialişti pe probleme, al căror randament ştiin
ţific s-a făcut cunoscut prin comunicările prezentate cu ocazia sesiunii ştiinţifice
pe ţară organizată de Consiliul Muzeelor din C.S.C.A. în luna decembrie 1964 la
Bucureşti la care personalul nostru a participat cu următoarele comunicări:
„Săpăturile arheologice la Mugeni (r. Odorhei) în 1960 şi 1961" (Şt. Ferenczi şi
G. Ferenczi).
„Cu privire la unele probleme ale neoliticului final şi ale începutului epocii
bronzului în Transilvania" (N. Vlassa).
,,Castrul roman de la Buciumi. Rezultatele cercetărilor arheologice din 1963-1964"
(M. Macrea, V. Lucăcel, E. Chirilă şi C. Pop).
,,Aşezarea daco-romană de la Noşlac, r. Aiud (rezultatele săpăturilor din 19631964)" (I. Mitrofan).
,,Cercetările arheologice de la Dăbîca" (Şt. Pascu, M. Rusu, V. Pintea, P. Gyulai).
„Legăturile Transilvaniei cu Polonia în timpul lui Ştefan Bathory. Contribuţii de
istorie monetară" (I. Winkler şi Fr. Pap).
,,Un tipar de sigiliu din secolul al XVI-lea. Inedit" (M. Bunta).
,,Colecţia de istorie a farmaciei a Muzeului de Istorie din Cluj" (E. Crişan).
,.1.Despre problema desfiinţării prestaţiilor cu caracter feudal ale curialiştilor, prin
legea agrară din 1896" (I. Kovacs şi M. Mirel).
,,Bătălia de pe Mureş o contribuţie de seamă a luptei poporului nostru împotriva hitlerismului" (G. Protopopescu).
,,Greva de la fabrica ◄<Phoebus„ din Oradea din 1927" (P. Bunta) 4•
Pregătirea şi maturitatea ştiinţifică a colectivului muzeului nostru se reflectă şi
în articolele apărute în Anuarul Muzeului „ACTA MVSEI NAPOCENSIS" precum
şi în organizarea expoziţiei de bază a secţiei de istorie a evului mediu.
Conducerea muzeului a observat cu ocazia sesiunii pe ţară unele deficienţe de
ordin general în ce priveşte rezultatele cercetării ştiinţifice a lucrătorilor noştri.
Astfel, atacarea unor probleme minore, nesemnificative sau opusul: atacarea unor
probleme prea vaste ce depăşesc potenţele lucrătorilor, tratarea unor probleme prea
îngust, neconvingător, timiditatea în susţinerea comunicărilor sau în participarea la
discuţii. Ţinînd cont de faptul că şi la noi majoritatea lucrătorilor sînt tineri entuziaşti, posesînd o bună bază de pregătire ştiinţifică, dar încă fără experienţă,
conducerea muzeului a luat o serie de măsuri. Astfel, am întocmit un plan prin
care fiecare lucrător singur - puţine cazuri - sau în cadrul unor mici colective
(două-trei persoane) a primit o temă de cercetare pentru acest an, temă legată de
expoziţia de bază şi oglindind probleme cu aspect local, transilvănean, văzute
printr-o optică de conexiune legică cu celelalte părţi ale ţării noastre (Moldova şi
Ţara Românească). Deci, lucrătorul respectiv duce o muncă colectivă ştiinţifică,
legată strîns de expoziţia de bază şi din acest cadru îşi desprinde o părticică, insuficient sau deloc bătătorită pînă acum de paşii istoriografiei, în cadrul căreia îşi
aduce aportul său constructiv pe baza cercetărilor sale personale, completînd astfel
chiar expoziţia de bază, cu alte cuvinte mărind ponderea stiinţifică a activităţii
muzeistice. Totul se petrece în sfera largă a muzeisticii, prin· urmare munca ştiin
ţifică de formare şi dezvoltare a expoziţiei de bază, a colecţiilor ştiinţifice, a cerce• Prima sesiune de comunicări a Muzeelor ştiinţifice din R.P.R., ln Revista Muzeelor, Anul U
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conţinut

ale sferei muzeisticii
Muzeul contemporan din ţara
atribut de bun plac al coleceste o instituţie ştiinţifică, o
instituţie de cultură cu un rol bine definit de statul nostru în ce priveşte educarea
partinică, patriotică a maselor de oameni ai muncii. Munca dusă pentru realizarea
sarcinilor muzeului contemporan este prin excelenţă ştiinţifică. Să luăm un singur
şi modest exemplu; aranjarea obiectelor într-o vitrină a muzeului. Operaţiunea comportă: cunoaşterea aprofundată a obiectelor (ce este fiecare, cine le-a lucrat, unde
s-au descoperit, căror epoci aparţin etc.), aranjarea într-o ordine cronologică a
obiectelor, crearea unui estetism pentru vizitator, etichetarea etc. Prin urmare, ca
să cunoască toate aceste lucruri, lucrătorul muzeului trebuie să le cerceteze, să le
studieze, să se consulte cu alţi tovarăşi, deci munca sa este o muncă ştiinţifică.
Am ales intenţionat un exemplu „mic", ca să spunem aşa, renunţînd la numeroasele
exemple „mari" - întocmirea tematicilor, conducerea şantierelor arheologice, articolele ştiinţifice etc. -, tocmai pentru a demonstra că privind chiar din cele mai
puţin importante unghiuri optica pregnantă a activităţii muzeistice rezidă în munca
îşi demonstrează astfel caracterul său ştiinţific.
noastră nu mai este o instituţie liniară şi opacă, un
ţionarului pasionat sau al snobismului diletantic, el

care

ştiinţifică.

Odată planul de cercetare întocmit, avîndu-se în vedere cele precizate mai sus,
muzeul nostru a trecut la organizarea unor şedinţe lunare de comunicări ştiinţifice.
La aceste şedinţe, lucrătorii muzeului prezintă fie secvenţe importante sau care
sînt dificil de abordat din problema pe care o au de cercetat sau chiar problema
în întregime. lntregul colectiv ştiinţific al muzeului prin întrebările puse şi mai
ales prin discuţiile purtate pe marginea comunicării prezentate ajută substanţial
la clarificarea tezelor majore şi deci la îmbunătăţirea de ansamblu a lucrării ştiin
ţifice respective, orientind autorul sau autorii spre adincirea unor probleme sau
abordarea unor teze mai precis, mai profund.
Din cele arătate mai înainte, reiese cu claritate un principiu imuabil care stă la
baza activităţii noastre şi anume: forţa colectivului. Deşi munca are un aspect mai
individualizat în perioada de cercetare şi frămîntare a problemei ştiinţifice tocmai
cu scopul de a crea lucrători bine pregătiţi, pregătire care solicită individual: studiu,
cercetare, sistematizare, sinteză, redactare, munca îmbracă aspect colectiv în această
a doua etapă concretizată în şedinţele de comunicări lunare, cind maturitatea de
gindire, experienţa, orientarea de ansamblu a întregului colectiv ajută substanţial
la îmbunătăţirea muncii, mai ales că, aşa cum arătam mai înainte, şi majoritatea
personalului nostru, ca de altfel al tuturor muzeelor este formată din tineri şi în focul discuţiilor poate şi trebuie să-şi asimileze experienţa celor cu state de activitate ştiinţifică
mai îndelungate, în primul rind a conducerii muzeelor, a şefilor de secţii şi a muzeografilor. Noi am extins forţa colectivelor participante atrăgind la aceste şedinţe
lunare cercetătorii de la Institutul de istorie al Academiei, lucrători de la alte
muzee clujene, personal didactic din învăţămîntul superior etc., tocmai cu scopul
de a lărgi cercul de păreri, a mări competenţa acestora, a întregi deci ajutorul pe
care-l dăm lucrătorilor noştri în munca ştiinţifică pe baza unui schimb de păreri
şi de experienţă cit mai larg, mai profund ştiinţific, mai obiectiv. Opiniem pentru
folosirea acestei metode în muzeele de istorie, cu atît mai mult cu cit în toate
oraşele cu muzee de istorie se pot constitui colective puternice din personalul ştiin
ţific al muzeelor, profesorii de istorie de la şcolile medii, activiştii culturali cu
studii de specialitate etc.
In afară de cele arătate, noi am mai folosit încă o metodă şi anume aceea a
ţinerii de comunicări ştiinţifice anuale în cadrul muzeului, cind lucrătorii noştri
ştiinţifici îşi prezintă rezultatele muncii lor. Colectivul larg de participanţi aduce
o contribuţie substanţială la elucidarea unor probleme, la sistematizarea altora, la
îmbunătăţirea stilului de prezentare.
Iată dar un nou aspect al metodologiei folosite cu scopul de a ajuta cit mai
eficient munca ştiinţifică a lucrătorilor noştri, a le crea un cit mai larg orizont
ştiinţific, a-i familiariza cu această muncă.
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Am lăsat intenţionat la urmă abordarea unei probleme de maximă importanţă
care condiţionează reuşita muncii ştiinţifice în muzeul de istorie contemporan şi
anume: problema ideologică.
Autorii tratatului de Istoria României, vol. I, arată că: ,,În opoziţie radicală cu
istoriografia burgheză care nu recunoaşte caracterul obiectiv al legilor de dezvoltare
a societăţii omeneşti - deoarece aceasta ar însemna recunoaşterea inevitabilei pră
buşiri a capitalismului pentru noi, istoria este o ştiinţă care se întemeiază pe
cunoasterea si studierea legilor de dezvoltare a societăţii umane. La baza alcătuirii
lucrării noastre au stat principiile materialismului istoric, singura concepţie ştiinţi•
fică, care a dat răspuns la problemele teoretice şi metodologice fundamentale pe
care le ridică cercetarea şi interpretarea ştiinţifică a fenomenelor social-istorice,
transformînd astfel istoria într-o ştiinţă în adevăratul înţeles al acestui cuvînt" 5•
Reiese cu deosebită claritate în evidenţă faptul că lucrătorul muzeului de istorie
contemporan trebuie să posede un înalt nivel de pregătire ideologico-politică. Necesitatea deci a unui înalt nivel de pregătire ideologică este demonstrată în primul
rînd de faptul că condiţionează eficienţa muncii ştiinţifice în problemele de istorie,
iar în al doilea rînd pentru că condiţionează înseşi toate aspectele muncii generale
muzeografice.
Pentru a întări afirmaţia noastră vom lua cîteva exemple. Astfel, tovarăşii
P. Bunta şi E. Glodariu se ocupă cu cercetarea colecţiei de manifeste şi afişe editate
de P.C.R. şi organizaţiile democratice în perioada 1944-1947 aflate în muzeul nostru,
tovarăşul N. Cordoş se ocupă cu studierea unor date noi privind ecoul războiului
de independenţă (1877-78) în Transilvania, tovarăşul Fr. Pap cercetează o problemă
legată de tradiţiile tipografiei româneşti din Transilvania în sec. XVIII, tovarăşul
N. Vlassa cercetează problema prezenţei şi evoluţiei etapelor tîrzii ale culturii Tisa
în Transilvania etc.
Studiile şi lucrările ce se întocmesc de către toţi componenţii colectivului nostru
dovedesc maturitate ştiinţifică şi un pregnant profil ideologic-politic format
printr-un studiu şi o îndrumare temeinică.
în orice caz, problema înaltului nivel ideologic-politic al lucrătorilor din muzee,
asa cum s-a subliniat, este coloana vertebrală, factorul determinant al muncii
muzeistice, ştiinţifice, de calitate.
Pentru crearea înaltului nivel ideologic-politic al lucrătorilor muzeului de istorie
se impune un complex de măsuri şi acţiuni. Vom alege din acest complex cea mai
importantă verigă învăţămîntul de partid. Astfel, trebuie să arătăm că la muzeul
nostru, cu sprijinul organelor de partid, s-a iniţiat şi activează din plin în cadrul
învăţămîntului de partid un cerc teoretic de istoria patriei. Studiul în cadrul acestui
cerc bazat pe cunoaşterea aprofundată şi la zi a documentelor Partidului Comunist
Român şi pe ample discuţii principiale şi constructive dă posibilitate tuturor lucră
torilor noştri ştiinţifici să se orienteze just din punct de vedere ideologic în toate
problemele profesionale şi totodată să ştie să abordeze în munca ştiinţifică, muzeistică, toate problemele principial de pe poziţii marxist-leniniste.
însuşirea la cel mai înalt nivel şi aplicarea consecventă în practica muzeistică
a ideologiei marxist-leniniste este o condiţie „sine qua non" a succesului muncii
ştiinţifice.

Muzeul nostru datorează mult acestui principiu şi a dus şi duce acţiuni susţinute
pentru realizarea lui.
în concluzie la cele arătate în prezenta notă vom evidenţia cîteva probleme esenţiale, fără pretenţii de şablonizare, care ar putea fi folosite în muzeele de istorie, ele
fiind rezultatul practicii noastre muzeistice recente. în primul rînd, munca în muzeul de istorie contemporan este o muncă prin excelenţă ştiinţifică, în orice compartiment am privi-o şi din orice direcţie am aprecia-o. De aceea, lucrătorul muzeului de istorie contemporan, fiind om de stiinţă în mare măsură, trebuie să răspundă
la cel mai înalt nivel acestui deziderat.' De aici sarcina de a se pregăti continuu,
nu numai într-o direcţie generală, ci şi într-o direcţie de detaliu, de a fi la zi cu
1

lstRom. voi. I, Ed. Academiei R.P.R., 1960, p. VIII.
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toate lucrările apărute, de a cunoaşte în profunzime muzeul în care lucrează, de a
depune pasiune şi dragoste deosebită în munca sa. în al doilea rind, pentru a
răspunde cu cinste sarcinilor arătate în prima concluzie, lucrătorul de muzeu trebuie
să posede un înalt nivel de pregătire ideologico-politică. Să citească continuu, să
cunoască ultimele documente ale partidului nostru, să ştie a aborda cu uşurinţă
problemele internaţionale.
în al treilea rînd, lucrătorii muzeelor de istorie împletind cunoştinţele profesionale precise cu cele ideologice şi cu o aleasă cultură generală din care nu trebuie
să lipsească la cel mai înalt nivel cel puţin cunoştinţele literare, să treacă cu curaj
şi iniţiativă justă la cercetarea ştiinţifică, la elaborarea şi publicarea unor lucrări
de înaltă ţinută ştiinţifică şi ideologică, ce să reflecte specificul muzeului respectiv
şi să oglindească astfel aportul general pe care muzeele noastre de istorie, răspun
zind entuziast sarcinilor puse de partid şi de stat în faţa lor, îl aduc la adîncirea
procesului de cunoaştere istorică a vieţii şi luptei duse de poporul nostru de-a
lungul veacurilor pînă în epoca actuală - epoca socialismului înfăptuit.

G.A.PROTOPOPESCU

EINBLICKE IN DIE WISSENSCHAFTLICHE ARBEIT
DEH MUSEEN FUR GESCHICHTE
(Zusammenfassung)
Von der Feststellung ausgehend, in Rumănien beruhe die Tătigkeit der Museen
auf langjăhriger Uberlieferung, zeigt der Verfasser, dass erst in unseren Tagen scit das Problem der Museen ein Staatsproblem geworden ist die wissensehaftliche Orientierung, die Anlage und der Ausbau eines Netzes von Museen und
ihre technisch-wirtschaftliche Ausstattung einen besonderen Aufschwung genommen
haben.
Der Verfasser erlăutert konkret, an Hand wichtiger Gegebenheiten, dass die
Musecn in unserem Lande heute durch ihre vielfăltigen Forschungen und deren
Auswertung, durch die Veranstaltung von Ausstellungen, sowie durch die Organisicrung der kulturellen Erziehungstătigkeit, durch stăndige Bereicherung und
Erhaltung der Museumsbestănde, zu bedeutenden wissenschaftlichen Zentern mit
wert\'oller Erfahrung erstarkt sind. Diese Tatsachen haben ein ausserordentliches
Ansteigen der Geltung der rumănischen Museumskunde, sowohl im In- als auch im
Auslande zur Folge.
Im Rahmen seiner Ausfuhrungen bezieht sich der Verfasser auf eine Reihe von
Massnahmen und Versuchen, die mit Erfolg im Museum fiir Geschichte in Cluj
zur Anwendung kamen und die - im Rahmen eines umfassenden Austausches von
Erfahrungen zur Hebung der wissenschaftlichen Arbeit - auch von anderen Museen
angewendet werden konnten.
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DIN ACTIVITATEA MUZEULUI DE ISTORIE
CLUJ (1963-1965)

Pe baza Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 1377 din 31 decembrie 1962 a luat
fiinţă Muzeul de Istorie din Cluj, care ·este una din mărturiile grijii deosebite a
Partidului Comunist Român şi a statului socialist pentru înflorirea ştiinţei şi eul•
turii în patria noastră.
Muzeul de Istorie din Cluj continuă vechi tradiţii muzeistice. Nucleul său l-a
constituit Muzeul de Arheologie de pe lîngă Institutul de Istorie şi Arheologie al
Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj, moştenitor, la rîndul său,
al tradiţiilor vechiului muzeu ardelean dinainte de primul război mondial şi ale
Institutului de Studii Clasice al Universităţii din Cluj dintre cele două războaie
mondiale. Muzeul de Arheologie şi-a cîştigat un loc de seamă printre instituţiile
de specialitate din ţară, fiind cunoscut şi în cercurile de specialitate din lume datorită colecţiilor sale bogate, activităţii ştiinţifice susţinute a unui colectiv de cercetă
tori experimentaţi condus de acad. C. Daicoviciu. Se impunea însă ca, pe lîngă oglindirea aspectelor vieţii omeneşti pe teritoriul Transilvaniei în perioada străveche şi
veche, muzeul să dea şi o imagine a dezvoltării societăţii în epocile mai recente ale
istoriei, pînă în zilele noastre. Astfel s-a născut ideea Muzeului de Istorie care să
îmbrăţişeze aspecte ale dezvoltării forţelor de producţie, ale trudei şi luptei maselor
în cursul istoriei noastre străvechi, vechi, medievale, moderne şi contemporane.
Avînd la dispoziţie şi un material special de istorie a farmaciei, s-a preconizat şi
crearea unei asemenea colecţii permanente. De asemenea, Muzeului de Istorie i-a
fost încredinţat şi un vechi şi de seamă monument istoric, ,,Bastionul croitorilor"
:lin colţul de sud-vest al oraşului medieval, urmînd a fi amenajat tot în scop de
expoziţie. Prestigiul ştiinţific şi experienţa îndelungată a conducerii Muzeului de
Istorie din Cluj a constituit de la început o garanţie a ţinutei ştiinţifice a instituţiei nou create. Muzeul s-a bucurat şi se bucură în continuare şi de sprijinul specialiştilor din cadrul Institutului de Istorie al Academiei Republicii Socialiste România
Filiala Cluj şi al Universităţii Babeş-Bolyai din localitate, cu care s-a statornicit
o strînsă colaborare atît pe şantierele arheologice, cît şi în domeniul muzeistic.
I. Probleme organizatorice
Muzeul de Istorie din Cluj a fost organizat pe cinci secţii şi o colecţie specială
;ist fel:
1. Secţia de istorie a comunei primitive îmbrăţisează istoria Transilvaniei din cele
mai vechi timpuri pînă la apariţia orînduirii sclavagiste.
2. 'Secţi_a de istorie a epocii daco-romane şi a perioadei prefeudale înfăţişează
~poca ce mcepe de la apariţia germenilor orînduirii sclavagiste, parcurgînd răstimpul
1stori~ a! D_aciei ~Hn~intea stăpînirii romane şi al Daciei romane pînă la retragerea
aureha11;a ş1 contmumd, peste perioada migraţiunii popoarelor, pînă la primele începuturi ale feudalismului. Secţia dispune şi de o bogată colecţie de monumente
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romane (inscripţii, reliefe funerare, sculpturi, reliefe votive, miliarii etc.), expuse
separat în lapidarul roman, precum şi de o colecţie de cărămizi stampilate, ţigle,
olane alcătuind tegulariul.
3. Secţia de istorie medie prezintă dezvoltarea societăţii din Transilvania în epoca
feudală, de la formarea poporului şi limbii romăne pînă la revoluţia din 1848. De
această secţie aparţine şi lapidarul feudal, conţinînd un bogat material arhitectonic în stil romanic, gotic, Renaştere şi baroc din Transilvania.
4. Secţia de istorie modernă va ilustra perioada capitalistă, cuprinsă între revoluţia din 1848 şi desăvîrşirea statului naţional român în 1918.
5. Secţia de istorie contemporană are menirea de a ilustra dezvoltarea forţelor
de producţie, aspectele istoriei economice, politice şi sociale, lupta revoluţionară a
maselor populare sub conducerea Partidului Comunist Român, începînd cu actul
istoric din 1 decembrie 1918 pînă în zilele noastre.
6. Colecţia de istorie a farmaciei - situată în localul primei farmacii clujene
prezintă aspecte ale dezvoltării farmaciei în Transilvania, din evul mediu pînă la
începutul secolului nostru.
Dat fiind că în momentul înfiinţării Muzeului de Istorie secţiile de istorie a,
comunei primitive şi a epocii daco-romane erau singurele în funcţiune, expoziţia
lor permanentă bucurîndu-se de interes în rîndurile vizitatorilor, prima problemă.
care s-a pus a fost pregătirea expoziţiei permanente a secţiei de istorie medie.
Concomitent cu rezolvarea, în cursul anului 1963, a problemelor organizatorice privind completarea personalului ştiinţific cu cadre de specialitate pentru toate secţiile, precum şi angajarea unui corp administrativ şi de serviciu potrivit, s-a început munca de pregătire a expoziţiei permanente a secţiei de istorie medie. Aceasta
a constat în primul rînd din întocmirea unui plan tematic, urmat de un plan de
expoziţie. Operaţiunea de selecţionare a exponatelor din materialul existent şi de
procurare a altor materiale destinate expoziţiei - ce a succedat - a necesitat muncă
îndelungată. Pentru a expune obiectele într-un cadru potrivit, a fost solicitată întreprinderea de Stat „Decorativa" din Bucureşti, care s-a achitat în chip onorabil de
această operaţiune, terminînd la finele anului 1965 montarea expoziţiei medievale.
Paralel cu aceasta, în secţiile anterior existente s-au făcut unele reorganizări:
expoziţia secţiei de istorie a comunei primitive a fost regrupată, iar expoziţia secţiei daco-romane extinsă cu o sală. S-a regrupat şi materialul aparţinător perioadei,
prefeudale şi a feudalismului timpuriu, acesta din urmă fiind mutat în secţia nou
creată, pentru a se putea ilustra într-un chip cit mai adecvat procesul de dezvoltarea societăţii în aceste perioade istorice.
Totodată, s-a început munca de adunare a materialului şi la secţiile de istorie
modernă, contemporană şi la colecţia de istorie a farmaciei. Pe cînd la primele două.
se ducea mai mult o activitate de întocmire a planului tematic şi de expoziţie, de
alegere de materiale din cadrul patrimoniului muzeal şi de investigaţii pentru materiale noi procurate din altă parte, la colecţia de istorie a farmaciei munca de
pregătire a expoziţiei a fost terminată încă în cursul anului 1964, expoziţia secţiei
fiind pusă la dispoziţia publicului vizitator.
În cursul anului 1965, beneficiind de fondurile alocate de Comitetul de Stat
pentru Cultură şi Artă, s-a început şi recondiţionarea subsolurilor clădirii muzeului, pentru a se putea instala depozite moderne bine organizate. La sfîrşitul acestui
an, partea de construcţie şi unele amenajări (iluminat etc.) sînt terminate, iar
lucrările continuă în anul 1966.
Astfel în prezent în cadrul Muzeului de Istorie din Cluj sînt deschise două secţii
şi o colecţie: secţiile de istorie a comunei primitive şi a epocii daco-romane, precum şi colecţiile de istorie a farmaciei. De asemenea, la parterul clădirii este pus.
la dispoziţia publicului lapidarul roman şi feudal. Secţia de istorie medie, instalată„
se află în pragul deschiderii, iar secţiile de istorie modernă şi contemporană sînt
în curs de pregătire a expoziţiei lor permanente.
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NOTE

II.

Achiziţii

îmbogăţirea
ţiile de istorie

patrimoniului muzeal în perioada 1963-1965 s-a făcut, pentru sec•
a comunei primitive şi a sclavagismului, în cea mai mare parte prin
preluarea materialului scos în săpăturile arheologice efectuate sub egida sau cu
contribuţia muzeului, iar pentru celelalte secţii, mai ales prin cumpărături şi prin
cîteva donaţii.
Secţiile de istorie a comunei primitive şi a epocii daco-romane s-au îmbogăţit
în anii 1963-1965 cu 13.224 piese inventariate. în afară de cca. 300 obiecte intrate
ca donaţii (ceramică, unelte etc.) şi un depozit de bronzuri cumpărat, descoperit la
Crişeni-Berchieşu, restul materialelor inventariate provine din săpături şi periegheze executate în şantierele: Soporul de Cîmpie, Lechinţa de Mureş, Cipău, Căpuşul
Mare, Moldoveneşti, Someşeni, Turda, Rudele, Porolissum, Ciumbrud, Tărtăria şi
altele. în afară de aceste materiale, au fost inventariate cca. 2.000 piese provenite
din marele complex al cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei. Au fost aduse la muzeu
şi materialele descoperite în anii 1963-1965 la şantiere arheologice aparţinînd
Muzeului de Istorie sau săpate în colaborare cu membrii Institutului de Istorie şi
cu alte muzee din Transilvania, ele urmînd a fi inventariate pe măsura prelucrării
lor, astfel: materialul din epoca neolitică şi a cuprului găsit la Dăbîca (r. Gherla),
materialele din epoca neolitică pînă la cea romană, scoase la suprafaţă în şantierul
Noşlac (r. Aiud), ceramica, obiectele de podoabă şi obiectele de metal de uz gospodăresc descoperite la Căpîlna (r. Sebeş), materialul găsit în săpăturile efectuate la
complexul cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, ceramica, monedele, obiectele de
factură romană găsite la castrul roman de la Buciumi (r. Zălau) etc. Aceste materiale sînt în curs de restaurare şi prelucrare, după care o parte din ele vor intra în
proprietatea muzeului.
După cum s-a menţionat, cele două secţii s-au îmbogăţit şi prin cumpărături şi
donaţii. în anul 1963 au fost cumpărate: depozitul de bronzuri amintit, un tezaur de
82 monede de argint dacice de tip „Călăreţ cu creangă", de la Filip II; în anul
1964 - 118 monede greceşti din Apollonia Dyrrhachium, scoase din pămînt
la Dragu-Voievodeni (r. Huedin) şi un tezaur din sec. V-VI de la Cluj-Someşeni,
ce conţine obiecte de aur şi pietre semipreţioase1, iar în anul 1965 un depozit de
bronzuri descoperit la Ghirişul Român (r. Gherla), 59 monede greceşti de argint din
tezaurul de la Dragu-Voivodeni şi o colecţie de opaiţe, fibule şi monede romane
provenite de la Porolissum. Donaţiile făcute secţiilor de istorie a comunei primitive
si daco-romană constau din cele 300 obiecte amintite si un monument funerar roman
găsit la Zam (r. Huedin).
·
Patrimoniul secţiei de istorie medie s-a îmbogăţit mai ales cu obiecte destinate
expoziţiei permanente a secţiei. Astfel, săpăturile de la cetatea din Dăbîca (r. Gherla)
au scos la iveală material prefeudal şi din timpul feudalismului timpuriu, intrat în
posesia muzeului, constînd, în afară de ceramică, din unelte de producţie şi obiecte
de podoabă din care o parte au fost expuse.
În anul 1964, secţia a achiziţionat prin cumpărături următoarele obiecte şi colecţii,
din care unele au fost selecţionate pentru expoziţie: o copie manuscrisă a Istoriilor
lui Wolfgang Bethlen, în limba latină, o colecţie de 163 documente din veacul trecut
privitoare la scaunul Săliştei, 16 documente (hărţi, stampe din veacurile XVI-XIX).
8 vase din seria de ceramică neagră de la Batiz, ediţia princeps din 1664 a operei
lui Ioan Bethlen De rerum Transylvanicarum şi un Acatist din 1801, Chiriacodromionul ?e la Bălgrad din 1699, precum şi 8 documente de la Baia Mare. în anul
1965 seria cumpărăturilor a continuat cu achiziţionarea a 56 documente din secolele
XVI!I-~IX, a două vase pictate şi datate din veacul XVII-XVIII, a 22 cărţi româneşti dm secolele XVII-XIX si a două tezaure monetare medievale (lara 612
piese, Panticeu - 655 piese). în afară de aceste cumpărături, o preţioasă colecţie
1

Achiziţionat

prin intermediul

Băncii Naţionale

a Republicii Socialiste România.
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de picturi pe sticlă româneşti din veacurile XVIII-XIX, donată muzeului în 1964
de prof. Ion Muşlea, vine să completeze patrimoniul secţiei de istorie medie.
Secţia de istorie modernă s-a îmbogăţit şi ea prin cumpărături şi donaţii. Cumpă
răturile făcute sînt: în anul 1964 19 documente cu caracter politic şi stampe, o
carte descriind războiul pentru independenţă din 1877, contemporană cu evenimentul, precum şi o parte dintr-o colecţie de artă grafică, o medalie comemorativă
Gheorghe Bariţiu, un pistol, 6 cărţi din veacul trecut, 8 alte cărţi privitoare la istoria
modernă. Preţioase donaţii au fost făcute secţiei: în 1963 un număr de 15 hărţi,
4 stampe, 3 fotografii, 6 documente cu caracter economic, bani de hîrtie emişi în
timpul revoluţiei din 1848; în 1964 - o veche maşină de cusut, o sabie, două documente privitoare la mişcarea muncitorească şi 8 documente de natură culturală şi
politică; în 1965, s-au donat 3 documente din domeniul cultural şi politic, precum
-şi un document cu caracter economic.
Secţia de istorie modernă a avut de preluat o parte a materialului muzeistic aflat
la bastionul croitorilor, şi anume 58 obiecte şi arme folosite în revoluţia de la 1848.
De asemenea, au ajuns în posesia muzeului prin transfer un număr de 22 documente
si obiecte de la Muzeul Brukenthal din Sibiu.
· Secţia de istorie contemporană şi-a îmbogăţit patrimoniul cu materiale importante,
mărturii mai ales ale mişcării muncitoreşti dintre cele două războaie mondiale şi
de după cel de al doilea război mondial. 1n 1964, secţia a achiziţionat prin cumpă
rături o colecţie de 340 manifeste şi afişe din anii 1944-1946 şi o copie a tabloului
,,Griviţa 1933", iar în 1965 o colecţie de 199 manifeste, ziare, broşuri din anii 19201940, o colecţie de 240 tablouri, ziare ilegale, manifeste, calendare muncitoreşti şi
contracte colective din anii 1920-1946, o parte a colecţiei de artă grafică deja menţionate. Donaţiile care au îmbogăţit patrimoniul secţiei au fost: în anul 1964 un
act de proprietate dat după reforma agrară din 1945 şi o broşură antifascistă; în
1965 - 131 fotocopii după ziarul „Adevărul". Secţia a primit un număr de exponate
-şi prin transfer, şi anume: materialul expoziţiei privitoare la greva din 1933, constînd
din 70 fotocopii şi sirena cu care s-a dat semnalul grevei, preluate în 1964 de la
Atelierele C.F.R. Cluj, 220 piese (obiecte, documente, fotografii) care au constituit
patrimoniul secţiei de istorie contemporană de la Muzeul Brukenthal din Sibiu - preluate în 1965.
în sfîrşit, patrimoniul colecţiei de istorie a farmaciei a crescut prin cumpărarea
în anul 1965 a 13 standuri farmaceutice, a unui vitraliu, a ediţiei I-a din 1863 a
lucrării „Farmacopeea română" şi a cărţii Dr. J. Ranke „Der Mensch", vol. I, Leipzig, 1888 şi vol. II, Viena, 1890.
III.

Săpături

arheologice

şi

munca de cercetare

ştiinţifică

Muzeul de Istorie din Cluj a efectuat săpături fie singur sau în colaborare cu dife-rite muzee regionale sau raionale, fie împreună cu Institutul de Istorie şi Arheologie
al Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj.
Şantierele arheologice mai vechi sau nou deschise - care au funcţionat între
anii 1963-1965 cu participarea sau sub conducerea membrilor personalului stiinţific muzeal sînt:
·
1. Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (responsabil acad. C. Daicoviciu): s-a continuat săparea complexelor religioase şi a zidului de incintă al cetăţii.
2. Buciumi (r. Zălau; responsabil prof. M. Macrea, în colaborare cu Institutul de
Istorie şi Arheologie Cluj şi Muzeul raional Zălau): s-a continuat dezvelirea castrului
roman.
3. Noşlac (r. Aiud), responsabil în 1963 M. Rusu: s-au săpat aşezări succesive din
·epoca neolitică pînă în cea romană, un cimitir din sec. V-VII, o aşezare şi un
cimitir din sec. VIII-IX. Din 1964 săpăturile continuă în punctul „Şumughi" (responsabil I. Mitrofan), unde s-a dezvelit o aşezare daco-romană din sec. 11-111.
4. Sărăţel (r. Bistriţa; responsabil N. Vlassa, în colaborare cu Muzeul raional BisJ:riţa): au continuat săpăturile în aşezarea fortificată din epoca hallstattiană şi dacică
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5. Satu Mare (r. Odorhei; responsabil Şt. Ferenczi): s-a dezvelit o aşezare fortidin prima vîrstă a fierului.
6. Sava (r. Gherla; responsabil Şt. Ferenczi): s-a găsit o aşezare neolitică de tip
Tisa.
7. Sic (r. Gherla; responsabil Şt. Ferenczi, în colaborare cu Muzeul raional Gherla):
s-a săpat într-o aşezare din sec. III-IV.
B. Băile Homorod (r. Odorhei; responsabil Şt. Ferenczi): s-au descoperit două burgus-uri romane.
9. Sighişoara - ,,Podmoale" (responsabil I. Mitrofan, în colaborare cu Muzeul de
Istorie Sighişoara): s-au efectuat săpături în castrul şi aşezarea romană.
10. Turda - ,,Dealul Zînelor" (responsabil prof. M. Macrea, în colaborare cu Muzeul raional Turda): s-au executat săpături de salvare în cartierul meşteşugăresc
al Potaissei.
11. Dăbîca (r. Gherla; responsabil prof. Ştefan Pascu): s-a descoperit, pe lîngă un
bogat material neolitic, o cetate feudală timpurie de mari proporţii.
12. Vîrşag (r. Odor hei; responsabil Şt. Ferenczi): s-a scos la suprafaţă o cetate
feudală din sec. XI-XIII.
13. Cluj, str. P. Groza 6-8: I. Mitrofan a efectuat săpături pentru a scoate la
iveală o porţiune din zidul de incintă al oraşului Napoca din epoca romană.
În afară de cele enumerate, s-au efectuat periegheze pentru cunoaşterea sistemului de apărare de pe culmea Meseşului (Şt. Ferenczi), precum şi sondaje în centrul oraşului Cluj pentru identificarea sistemului de galerii subterane secrete medievale (V. Pintea).
În afară de munca de fiecare an de pe şantierele arheologice, membrii personalului ştiinţific al muzeului desfăşoară şi o susţinută activitate de cercetări individuale
Personalul muzeului ia parte la manifestările ştiinţifice şi muzeistice de specialitate,
ca: sesiunile ştiinţifice anuale pe ţară ale muzeelor, şedinţele de comunicări organizate în cadrul muzeului.
În răstimpul scurs de la înfiinţarea Muzeului de Istorie din Cluj, membrii personalului ştiinţific au elaborat articole, studii apărute în publicaţii de specialitate. Pentru a crea şi mai sigure posibilităţi de publicare, cu sprijinul Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă, muzeul editează publicaţia sa proprie, cu apariţie anuală,
Acta Musei Napocensis, al cărui prim număr apărut (pe anul 1964) valorifică cercetări referitoare la toate epocile istorice.
O trecere în revistă a activităţii ştiinţifice a personalului muzeului ilustrează
preocuparea sa permanentă pentru această valorificare a cercetărilori.
ficată

G. A. Protopopescu, director adjunct:
1. Activitatea de îndrumare în muzeele de istorie, în Revista Muzeelor, 1955, nr. 4.
2. Din istoria Clujului, în Flacăra, 1965.
3. Din istoria Clujului, în Românul american (S.U.A.), 9 iunie 1965.
4. Aspecte ale muncii ştiinţifice în muzeele de istorie, în ActaMN, II, 1965.
5. Aspecte ale contribuţiei României la războiul antihitlerist, comunicare prezentată

la prima sesiune

ştiinţifică

a muzeelor, dec. 1964.3

6. Aspecte ale dezvoltării ştiinţei, culturii şi artei în regiunea Cluj în perioada
1960-1965, comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor,

dec. 1965.
7. Unele aspecte ale muncii ştiinţifice în muzeele de istorie, comunicare
la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.

prezentată

1
Nu menţionăm în cadrul acestei treceri în revistă activitatea ştiinţifică a directorului muzeului acad. C. Daicoviciu, precum şi a cadrelor didactice universitare care deţin funcţii onorifice ln cadrul Muzeului de istorie (prof. dr.
docent Mihail Macrea, şef de secţie, prof. dr. docent Ştefan Pascu, membru corespondent al Academiei Republicii
Socialiste România, şef de secţie, conferenţiar universitar Iosif Kovâes, şef de secţie), ea fiind prezentată în alte
materiale publicate.
•. Rez~te ale tuturor _comunicărilor ţinute la sesiunea pe ţară a muzeelor din anul 1964 au apărut ln numărul
special din 1965 al Revistei Mureelor, dedicat acestei sesiuni şi vor fi publicate integral sub auspiciile C.S.C.A. în
cursul anului 1966.
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de istorie a comunei primitive:

Ferenczi, şef de secţie:

1. Săpăturile de salvare de la
în ActaMN, I, 1964.

Doboşeni

1955-1956 (în colaborare cu G. Ferenczi),

2. Cîteva consideraţii asupra problemei cetăţilor de pămînt din Transilvania şi
din părţile mărginaşe, în Apulum, V, 1964.
3. Contribuţii la cunoaşterea aşezării întărite din epoca hallstattiană de la Someşul Rece, în ActaMN, I, 1964.
4. Urme autohtone din epoca romană şi postromană, în Tribuna, 1964, nr. 372.
5. Cimitirul „scitic" de la Ciumbrud (partea l-a), în ActaMN, II, 1965.
6. Sondaje arheologice la Huedin - ,.Bolic", în ActaMN, II, 1965.
7. Săpături arheologice la Mugeni în 1960 şi 1961. 1. Aşezarea din epoca cuprului,

comunicare

prezentată

la prima sesiune

ştiinţifică

a muzeelor, dec. 1964.

B. Un nou monument epigrafie la Sînpaul, comunicare prezentată la prima sesiune
ştiinţifică

a muzeelor, dec. 1964.

9. Săpături arheologice la Mugeni în 1960 şi 1961. 11. Aşezarea autohtonă din
sec. 111-JV, comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor,

dec. 1965.
10. Contribuţii la problema limesului de vest al Daciei (partea a II-a), comunicare
prezentată în cadrul seriei de comunicări a muzeului în anul 1964.
Nicolae Vlassa, muzeograf principal:

1. Chronology of the Neolithic in Transylvania, in the Light of the Tărtăria Settlement's Stratigraphy, în Dacia, N.S., VII, 1963.
2. Două descoperiri monetare post-aureliene în Transilvania, în SCIV, XV/1964,
nr. 1.
3. Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztur în Transilvania, în SCIV,

XV /1964, nr. 3.
4. 1n legătură cu neoliticul timpuriu de la Dirţu-Ceahlău, în ActaMN, I, 1964.
5. Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria) în Muzeul de Istorie din Cluj,
în ActaMN, I, 1964.
6. O pătrundere din vest a dacilor pe teritoriul fostP.i provincii Dacia, în secolul
al JV-lea e.n., în SCIV, XVI/1965, nr. 3.
7. Un monnînt de inhumaţie aparţinînd culturii Criş timpurii din Transilvania,

în Apulum, V, 1965.
B. Quelques problemes de chronologie du Neolithique de la Transylvanie a la
lumiere de la stratigraphie de l'etablissement de Tărtăria, în Atti del VI Congresso

Internazionale delie scienze preistoriche e protostoriche, vol. II, Firenze, 1965.
9. Descoperiri arheologice în regiunile Mureş Autonomă Maghiară şi Cluj, în
ActaMN, II, 1965.
10. Sabia feudală timpurile de la Ernei, în ActaMN, II, 1965.
11. Cu privire la unele probleme ale neoliticului final şi ale începutului epocii
bronzului în Transilvania, comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a mu•
zeelor, dec. 1964.
12. Aşezarea neolitică de la Dăbîca (în colaborare cu V. Pintea), comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
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Secţia daco-romană:
(şef

de

secţie:

prof. dr. docent M. Macrea)

Ioan Mitrofan, muzeograf principal:

1. Date vechi şi noi despre oraşul Napoca, în Tribuna, 1963.
2. Cercetări arheologice pe teritoriul comunei Hăpria (r. Alba), în Apulum, V, 1964.
3. Contribuţii la cunoaşterea oraşului Napoca, în ActaMN, I, 1964.
4. Descoperiri arheologice în Cluj şi împrejurimi, în ActaMN, 11, 1965.
5. Aşezarea daco-romană de la Noşlac - raionul Aiud (rezultatele săpăturilor din
1963-1964), comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.

6. Castrul roman de la Sighişoara (în colaborare cu D. Ignat), comunicare prela cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
7. Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda) (în colaborare cu C. Pop), comunicare prezentată la simpozionul organizat de muzeu în cinstea celei de a 20-a aniversări a eliberării patriei.
zentată

Constantin Pop,

îndrumător:

1. Monumente sculpturale din Dacia

romană

în

legătură

cu cultul lui Liber Pater

(în colaborare cu Z. Milea), în ActaMN, II, 1965.
2. Castrul roman de la Buciumi. Rezultatele

cercetărilor

arheologice din 1963-1964

<în colaborare cu prof. M. Macrea, V. Lucăcel, E. Chirilă), comunicare prezentată
la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.
3. O tăbliţă votivă închinată lui Liber Pater, comunicare prezentată la cea de a
doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
4. Descoperiri arheologice la Potaissa (Turda) (în colaborare cu I. Mitrofan), comunicare prezentată la simpozionul organizat de muzeu în cinstea celei de a 20-a aniversări a eliberării patriei.
Secţia
(şef

de

secţie:

de istorie medie:

prof. dr. docent Şt. Pascu, membru corespondent
al Academiei R. S. România)

Magdalena Bunta, muzeograf principal:

1.
2.

Contribuţii

la istoria destrămării breslelor din Cluj, în ActaMN, I, 1964.
Cluj în a doua jumătate a sec. XV II I şi prima

Situaţia şi lupta calfelor din
jumătate a sec. XI X, în ActaMN, II,

1965.
3. Un tipar de sigiliu din sec. XVI, ActaMN, II, 1965.
4. Clujul medieval în stampe, gravuri şi hărţi, comunicare
.a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.

prezentată

la cea de

Vasile Pintea, muzeograf:

1. Cercetările arheologice de la Dăbîca (în colaborare cu prof. Şt. Pascu, M. Rusu,
P. Gyulai), comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.
2. Aşezarea neolitică de la Dăbica (în colaborare cu N. Vlassa), comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
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Francisc Pap, muzeograf:

1. Regulamentul provizoriu din 1857 pentru servitorii agricoli, în ActaMN, I, 1964.
2. Legăturile Transilvaniei cu Polonia în timpul lui Ştefan Bathory. Contribuţii
de istorie monetară (în colaborare cu I. Winkler), comunicare prezentată la prima
sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.
3. Unele date despre activitatea tipografiei blăjene în secolul XV lll, comunicareprezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.

Paul Gyulai,

îndrumător:

1. Despre istoricul parcului orăşenesc (în colaborare cu E. Muradin), în Korunk.
1963, nr. 1.
2. Evoluţia plugului în ţările române în epoca feudală (în colaborare cu N. Edroiu).
în ActaMN, II, 1965.
3. Un inventar iobăgesc din anul 1676, în ActaMN, II, 1965.
4. Cercetările arheologice de la Dăbîca (în colaborare cu prof. Şt. Pascu, M. Rusu.
V. Pintea), comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.

Secţia
(şef

Nicolae

Cordoş,

de

de istorie

secţie:

modernă:

conf. univ. I. Kovacs)

muzeograf:

1. Unele aspecte ale ecoului războiului de independenţă din 1877-1878 în Transilvania, comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec.
1965.

Maria Mirel,

îndrumător:

1. Despre problema desfiinţării prestaţiilor cu caracter feudal ale curialiştilor prin
legea agrară din 1896 (În colaborare cu conf. I. Kovacs), în Studia, 1965, nr. 1.

2. Un rezumat al articolului de la pct. 1, comunicare
a muzeelor, dec. 1964.

prezentată

la prima sesiune-

ştiinţifică

3. Date privind condiţiile de salarizare şi revendicările minerilor de pe domeniul
Zlatnei în perioada 1849-1867 (în colaborare cu L. Vajda), comunicare prezentată la
cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
Ana Maria Ardos, îndrumător:

1. Greva generală din 10 octombrie 1907 în Transilvania, comunicare prezentată
ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.

la cea de a doua sesiune
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Secţia

Dr. Petru Bunta,

şef

de

de istorie contemporană:

secţie:

l. Determinarea productivităţii muncii în industria medicamentelor şi preparatelor
farmaceutice, în Revista de statistică, 1963, nr. 11.
2. Pregătirea profesională şi productivitatea muncii în Fabrica de medicamente·
,,Terapia" Cluj, în Igazsag, 23 februarie 1964.
3. Insurecţia armată din august 1944 - cotitură istorică în viaţa poporului român,

în ActaMN, I, 1964.
4. Revoluţia populară din ţara noastră - necesitate istorică, în ActaMN, I, 1964.
5. Dezvoltarea reţelei de muzee în ţara noastră, în Korunk, 1965, nr. 5.
6. Tactica P.C.R. pentru închegarea unui larg front democratic în perioada 23 august 1944-6 martie 1945, în ActaMN, II, 1965.
7. Din colecţia de manifeste şi afişe aflate la Muzeul de Istorie Cluj (în colaborare cu E. Glodariu), în ActaMN, II, 1965.
8. Greva muncitorilor metalurgişti de la Fabrica „Phoebus"-Oradea din mai-iulie
1927, comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.
9. Din colecţia de manifeste şi afişe editate de P.C.R. şi organizaţiile democratice,
aflate la Muzeul de Istorie Cluj, comunicare prezentată la cea de a doua sesiune
ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
10. Unele observaţii privind tematica muzeelor de istorie, comunicare prezentată
la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
11. Date privind organizarea şi înfăptuirea insurecţiei armate din august 1944,
comunicare prezentată la simpozionul organizat de muzeu în cinstea celei de a 20-a
aniversări a eliberării patriei.
Eugenia Glodariu, muzeograf:

l. Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial, în
ActaMN, II, 1965.
2. Din colecţia de manifeste şi afişe aflate la Muzeul de Istorie Cluj (în colaborare
cu P. Bunta), în ActaMN, II, 1965.
3. Din colecţia de manifeste şi afişe editate de P.C.R. şi organizaţiile democratice,
aflate la Muzeul de Istorie Cluj (în colaborare cu P. Bunta), comunicare prezentată
la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
Eleonora V asiloschi, îndrumător:

l. Aspecte din lupta maselor populare, conduse de Partidul Comunist Român,
pentru refacerea economică a regiunii Cluj în anii 1944-1945 (În colaborare cu

M. Popovici), comunicare
dec. 1965.

prezentată

Colecţia

la cea de a doua sesiune

ştiinţifică

a muzeelor,

de istorie a farmaciei:

Eva Crişan, muzeograf:

1. Un craniu trepanat din necropola scitică de la Cristeşti, în ActaMN, I, 1964.
2. Colecţia de istorie a farmaciei a Muzeului de Istorie din Cluj, comunicare prezentată la prima sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1964.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

736

ŞI

DISCUŢII

3. Contribuţie la istoricul manufacturii de ceramică fină de la Batiz (vase f armaceutice),

comunicare

prezentată

la cea de a doua sesiune

ştiinţifică

a muzeelor,

-dec. 1965.
Secţia

de restaurare:

Iosif Kor6di, şef de secţie:
1. Restaurarea şi conservarea unui coif celtic, în Revista muzeelor, 1965, nr. 4.
2. Tehnica vidului în serviciul conservării obiectelor muzeistice, comunicare prezentată la cea de a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, dec. 1965.
în această prezentare nu am inclus lucrările în curs de apariţie la diverse periodice de specialitate sau aflate deocamdată în manuscris, aparţinînd membrilor per·
sonalului ştiinţific.

IV. Alte

activităţi

1. Sectoare auxiliare ale muncii muzeistice şi ştiinţifice. Un foarte preţios ajutor
în munca de expunere muzeală, de cercetare ştiinţifică, a dat secţia de restaurare a
muzeului. Secţia a restaurat şi conservat în decursul celor trei ani de activitate un
mare număr de obiecte scoase în săpăturile arheologice (vase şi fragmente de vase,
obiecte de fier, bronz, argint şi alte metale), de materiale aflate de mai de mult în
patrimoniul muzeului, folosind în multe cazuri metode speciale, experimentate pentru prima oară în ţara noastră, pe baza studierii celei mai competente literaturi
de specialitate, sau chiar metode inedite (\'ariante ale metodei reducerii electrolitice
folosite la restaurarea şi conser\'area obiectelor metalice, metoda conservării în vid
etc.). Secţia a executat şi lucrări pentru alte muzee, şi anume pentru Muzeul regional Baia Mare, pentru muzeele raionale de la: Turda, Zălau, Bistriţa, Dej, Miercurea
Ciuc. De asl'menca, ea a a\'ut schimburi de experienţă cu secţia de restaurări de
la Muzeul Militar Central.
Un aport de seamă la prezentarea cercetărilor în periodice sau în comunicările
ţinute la diferite sesiuni l-a adus şi munca laboratorului fotografic şi a graficianei
muzeului, sectoare permanent solicitate în activitatea muzeistică şi ştiinţifică.
2. Personalul ştiinţific al muzeului a înţeles necesitatea pe de o parte de a-şi
îmbogăţi mereu cunoştinţele de specialitate şi din domeniul ştiinţei materialististorice, de a-şi lărgi orizontul ideologic şi politic, iar pe de alta, de a participa la
munca culturală de masă. Pentru a ţine pas cu dezvoltarea ştiinţei istorice, pentru
a-şi făuri o bază teoretică marxist-leninistă, în cadrul invăţămîntului ideologic
membrii personalului ştiinţific organizează lunar şedinţe ale cercului lor teoretic. În
anul de În\'ăţămînt 1964-1965, cercul a dezbătut probleme legate de lupta de clasă
în orînduirile sociale care s-au succedat pe teritoriul ţării noastre.
Specialiştii din cadrul muzeului au acordat atenţie şi răspindirii cunoştinţelor în
mase, popularizării marilor e\'enimente din istoria patriei, a cuceririlor ştiinţei istorice. Astfel, G. A. Protopopescu a prezentat conferinţe cu temele: Eliberarea Clujului,
la simpozionul organizat în cinstea celei de a 20-a aniversări a eliberării Clujului,
23 August, cea mai mare sărbătoare a poporului român, la un simpozion organizat
la Zălau, în cinstea celei de a 20-a aniversări a eliberării României, Cea de a 95-a
aniversare a naşterii lui V. I. Lenin, ţinută la Universitatea serală de marxismleninism şi cursul de propagandişti, 20 de ani de la victoria asupra fascismului,
expunere făcută la Casa Armatei Cluj. N. Vlassa a susţinut o conferinţă la Universitatea populară din Cluj, cu tema Noi descoperiri arheologice pe teritoriul R.P.R.
şi a luat cuvîntul în cadrul unui simpozion organizat la Casa Armatei Cluj. De
asemenea, în cadrul ciclului de conferinţe organizat de S.R.S.C. în anul 1965, V. Pintea a vorbit despre Importanţa şi natura cercetărilor arheologice de la Dăbîca. Co-
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-

laboratorii muzeului au popularizat prin recenzii şi scurte articole Muzeul de Istorie,
Anuarul muzeului şi alte publicaţii de specialitate. Astfel, G. A. Protopopescu şi
C. Pop au făcut prezentarea muzeului în Revista Muzeelor nr. 3 din anul 1964, E. Crisan a scris despre colecţia de istorie a farmaciei în Revista Muzeelor nr. 3 din 1965.
Primul număr al Anuarului muzeului a fost prezentat publicului în revista Korunk
(M. Bunta), în revista Tribuna (N. Cordoş), în ziarul Făclia (E. Glodariu), în ziarul
Jgazsrig (P. Bunta). Membrii personalului ştiinţific au publicat şi recenzii ale altor
periodice, astfel numerele revistelor Lupta de clasă şi Analele Institutului de Istorie
a Partidului de pe lingă C.C. al P.C.R. sînt recenzate pe măsura apariţiei lor în
ziarul Jgazsrig (P. Bun ta) iar numărul V al revistei Studii şi cercetări de istorie medie
a fost prezentat -în revista Korunk (P. Gyulai). În revista Tribuna a apărut şi o
prezentare a primei sesiuni ştiinţifice a muzeelor din anul 1964 (G. A. Protopopescu).

*
An de an creste interesul de care se bucură muzeul în rîndurile maselor dornice
de a cunoaşte aspecte din trecutul nostru istoric. Acest interes este sugestiv ilustrat
prin confruntarea a două date statistice: dacă în anul 1964 totalul vizitatorilor muzeului a fost de 13.497, în anul 1965 acest total se ridică la 14.581 persoane. Preocuparea pentru trecutul istoric al patriei oglindit în exponatele muzeale este deosebit
de intensă în rîndurile tineretului şcolar. Grupurile de elevi sînt oaspeţi obişnuiţi ai
muzeului nostru. La începutul anului 1965, muzeul a fost vizitat de conducători ai
partidului şi statului, în frunte cu tov. Ion Gheorghe Maurer, care au apreciat pozitiv
rezultatele obţinute. Expoziţia permanentă a secţiei de istorie medie, care va fi în
scurtă vreme deschisă publicului vizitator, va spori şi mai mult interesul pentru
Muzeul de Istorie din Cluj, în continuă îmbogăţire, datorită grijii permanente a
partidului şi guvernului nostru, prin sprijinul material şi moral dat de Comitetul de
Stat pentru Cultură şi Artă. Cele cîteva aspecte ale activităţii muzeistice, prezentate
în rîndurile de faţă, reflectă şi ele această grijă.
FR. PAP

ASPECTS DE L'ACTIVITE DU MUSEE D'HISTOIRE DE CLUJ
(1963-1965)

(Resume)
L'article s'occupe de l'activite du Musee d'histoire de Cluj, fonde en 1963 sur Ies
bases de l'ancien Musee d'archeologie de !'Institut d'histoire et d'archeologie de la
Filiale Cluj de l' Academie de la Republique Socialiste Roumanie. Le Musee est
organise avec cinq sections et une collection speciale, notamment: Ies sections prehistorique, daco-romaine et prefeodale, du Moyen-Age, d'histoire moderne et d'histoire contemporaine, aussi que la collection d'histoire de Ia pharmacie.
Apres avoir expose quelques aspects de l'organisation du musee, l'auteur presente
les acquisitions qui ont enrichi le musee entre 1963-1965, dues aux fouilles archeologiques en Transylvanie, aux achats et donations. Le chapitre suivant presente les
fouilles archeologiques entreprises aux annees 1963-1965 et Ies resultats de l'activite
scientifique individuelle du personnel specialiste. On mentionne aussi la contribution
des d~fferents compartiments techniques (section de restauration, laborateur photograph1q1;1e, '.3-telier de graphique) au travail scientifique et museologique, aussi que
les pubhcations ou conferences de science populaire presentees par les museologues.
L'auteur conclut en montrant l'interet des visitateurs pour le Musee d'histoire de
Cluj illustre par quelques dates statistiques.
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Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania,
Cluj, I (1926-28), II (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
Acta antiqua, Budapest.
ActaAnt
Acta Archaeologica, Budapest, 1(1951) şi urm.
ActaArchBp
= Acta Musei Napocensis, Cluj, I (1964) şi urm.
ActaMN
Din activitatea ştiinţifică a l\Iuzeului Raional Mediaş, 1(1953)-3(1956).
ActMed
Din activitatea muzeelor, Cluj, 1955, 1956.
ActMuz
Archaeologisch-epigraphische :\Iitteilungen, Wien, I (1877) - XX(l896).
AEM
Als6fehermegyei torteneti, regeszeti es termeszettudomânyi egylet evkonyve,
AFEvk
1(1888) - XVIII (1917).
AFl\I
Als6feher vârmegye monografiâja, Aiud, 1901.
AIIC
Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj. I (1958) şi urm.
AIIP
= Analele Institutului de Istorie a Partidului, Bucureşti, I. (1955) şi urm.
AISC
= Anuarul Institutului de Studii Clasice, Cluj, I (1928) - V(l949).
AnnEp
= Annee Epigraphique, Paris.
AnMuzEtnTrans = Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj.
AnzWien
Anzeiger der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, PhilosophischHistorische Klasse, Wien.
Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia, 1(1939-19--13). II(1943-1945),
Apulum
III(1947 - 1949), IV (=Studii şi comunicări,
Acta Musei Regionalis
Apulensis, (1961), V(1965).
AR
Archeologicke rozhledy, Praha, 1919 şi urm.
ArchAnz
Archăologischer Anzeiger, Berlin, 1(1889) şi urm.
ArchErt
Archaeologiai Ertesito, Budapest, 1869 şi urm.
ArchHung
Archaeologia Hungarica, Budapest, 1(1926) şi urm.
ArchKozl
Archaeologiai Kozlemenyek, Budapest, 1(1859) -XXII (1899).
ArchOest
Archiv fiir Kunde Oesterreichischer Geschichtsquellen, Wien.
ArhOlt
Arhivele Olteniei, Craiova, 1(1920) - XVIII (1939).
ARS
Analele româno-sovietice, Bucureşti.
AVSL
Archiv des Vereins fiir Siebenbiirgische Landeskunde, Sibiu.
Banner, RegBibl = A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliogrâfiâja, I (1954), II(l961).
BCMI
Buletinul Comisiunii Monumentelor istorice, Bucureşti, 1(1908) - XXXVIII
(1945).
BCTH
Bulletin archeologique du Comite des Travaux Historiques.
BerRGK
Bericht der Romisch-Germanische Kommission, Frankfurt a/M.
BpR
Budapest regisegei, Budapest, 1(1889) şi urm.
BSH
Bulletin de la Section Historique de !'Academie Roumaine, Bucureşti, I
(1914) şi urm.
BSNR
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti, 1(1904) XXXVI (1942).
Bu!Geogr
Buletinul Societăţii Geografice Române, Bucureşti.
ACMIT
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CIL
CNA
Cohen
DA
Dacia
DACL
DissPann
DolgCluj
DolgSzeged
EDR
EgyPhilKozl
EmlKel
EmlSzM
ErdMuz
ErdMuzE,·k
Erd:\[uz\'and
ErdRep
ESA
Ethn
f:TTK
FMIL
FolArch
HistAug
HRTE
IGR
ILS
IstRom
Istros
JOAI
JRS
KozlCluj
Lex~Iyth
Materiale
MCC
MIA
Mionnet
MittAnthr
MittBruk
MK.E
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Corpus inscriptionum Latinarum, Derlin.
Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti, I (1920) şi urm.
Description historique des monnaies frappees sous l'empire romain ...
(Henry Cohen), ed. II. Paris-Londra, 1(1880)- \'III (1892).
Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionna;re des Antiquites, Paris, I - V,
1877-1919.
Dacia, recherches et decou,·ertes archeologiques en Roumanie, Bucureşti,
1(1924) - XII (1948), K.S., Revue d'archeologie et d'histoire ancienne,
Bucureşti, I (1957) şi urm.
Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie (Cabrol - Leclercq), Pari~,
1(1924) şi urm.
Dissertationes Pannonicae, Budapest.
Dolgozatok az Erdelyi Kemzeti :\luzeum Erem -es Regisegtarab61, Cluj,
1(1910) - X(l919).
Dolgozatok a M. Kir. Ferencz Jozsef Tudomanyegyetem Archaeologiai
Intezetebol, Szeged, I (1925) - XIX (1943).
Ephemeris Daco-Romana, Roma, 1(1923) - X(l943).
Egyetemes Philologiai
Kozlony, Budapest, I(l871) şi urm.
Emlekkony,· Kelemen Lajos sziiletesenek nyolcvanadik evfordu16jara,
Cluj, 1957.
Emlekkony,· a Szekely Nemzeti !lh'1zeum otveue,·es jubileumăra (Csutak Vilmos), Sepsiszentgyorgy. 1929.
Erdelyi :\luzeum, Cluj, I (1860) - L(l945).
Erdelyi Muzeum Evkonyve, Cluj.
Az Erdelyi :\[uzeum Vando~gyiîlcseinek Emlckkonyve, Cluţ.
Erdely regeszeti repert6riuma. I. Oskor (Thesaurns antiquitatum Transsilvanicnrum, Tom. I, Praehistorica) (Roska Marton), Cluj, 1942.
Eurasia septentrionalis antiqua.
Etnographia, Budapest I (1890) şi urm.
Ertekezcsek a torteneti tudomanyok korebol, Budapest.
Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Braşov, 1838-1865.
Folia Archaeologica Budapest, I (1939) şi urm.
Scriptores Historiae Angustae, ed. E. Hohl, Leipzig, I-II, 1927.
A Hnnyadmegyei Tortenelmi es Regeszeti Tarsulat EYki,nyve, Budapest - Deva, I(l882) - XXII (1914).
Inscriptiones graecae ad res roma1:as pertinentes, I - IV, Paris.
Inscriptioues Latinae selectae, ed. H. Dessau, I-III, Berlin, 1892-1916.
Istoria României, Bucureşti, I (1960),
II (1962), III (1964), IV(l964).
Istros, Re,·ue roumaine d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucureşti,
1(1934).
J ahreshefte des Osterreichischen Archaeologischen Instituts, Wien, I
(1898) şi urm.
Journal of Roman Studies, Londra, 1(1911) şi urm.
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem - es Regisegtărabol,
Cluj, 1(1940) - IV(l944).
Ausfiihrliches Lexikon der griechischen und romischen Mythologie (W.
H. Roscher), Leipzig,
1(1884) - VI (1937).
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti, I
(1953) - VIII (1962).
Mittheilungen der k.k. Central-Commission znr Erforschung und Erhaltung
der Baudenkmăler, Wien, I (1856)Materialy i issledovanija po arheologii SSSR, l\foskva-Leningrad.
Description des medailles antiques, grecques et romaines ... (T.E. Mionnet),
I(l806) - VI (1813), Supplement I(l818) - IX(l837), Recueil des
planches (1837).
Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft, Wien.
Mitteilungen aus dem Baron Brukenthalischen Museum, Sibiu, I-XII
Muzeumi es Konyvtări Ertesit6, Budapest, 1(1907) - XII (1918).
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Muzeul de Istorie din Cluj (MAC, MIC).
Muzeul Regional Tg. Mureş.
Numizmatikai Kăzlony, Budapest, 1(1902) şi urm.
Numismatische Zeitschrift, Wien.
D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1942, ed. II. 1958.
Omagiu lui Constantin Daicoviciu cu prilejul împlinirii a 60 de ani,
Bucureşti, 1960.
Osterreichische Blătter fiir Literatur und Kunst, Wien.
Probleme de muzeografie, Cluj, 1960, 1964.
Real-Encyclopedie der classischen Altertumswissenschaft
(Pauly- Wissowa), Stuttgart, 1893 şi urm.
Revue roumaine d'histoire, Bucureşti, I (1962) şi urm.
H. 1\fattingly - E.A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, London, 1(1923) - V(1933), IX (1951).
Revista istorică română, Bucureşti.
Sovetskaja arheologija, Moskva.
Sargetia, Buletinul Muzeului Regional Hunedoara, Deva, 1(1937), Il(1941),
IIl(=Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, 1956), IV (1966).
Studii şi cercetări de istorie med"e, Bucureşti, II ( 1950).
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, I (1950) şi unu.
Studii şi cercetări de numismatică, 1(1957) - III (1960).
Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj,
1(1950) - \'III (1957).
Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi, 1(1950) şi urm.
Sitzungsberichte der Osterreichische Akademie der
\Vissenschaften,
Phil.-Hist. Klasse, Wien.
Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti, I (1956) - \' (1962).
Studii Clasice, Bucureşti, I (1959) şi urm.
Untersuchungen zur rămischen Reichsprăgung des zweiten Jahrhunderts
(P. I. Strack), Stuttgart, 1(1931)- III(19:n).
Studii, revistă de istorie, Bucureşti, I (1948) şi urm.
Tărtenelmi es Regeszeti Ertesito, Timişoara, 1(1885) - XXXIII (1917).
C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucureşti, ed. I, 1938,
ed. II (germ. şi ital.), 1943, ed. III, 1945.
Vestnik drevnej istorii, Moscova, 1(1946) şi urm.
Zeitschrift fur Ethnologie, Berlin, I (1869) ş; urm.
Zeitschrift fur Numismatik, Berlin, 1(1874) şi urm.
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