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UN SFERT DE VEAC DE LA ELIBERAREA PATRIEI

Cu un sfert de secol în urmă, în august 1944, poporul nostru, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, a păşit pe calea transformărilor revoluţionare, a adevăratei suveranităţi şi independenţe a ţării,
pe calea construirii celei mai drepte orînduiri sociale. Intre acel August
de început al revoluţiei populare din ţara noastră şi August în care s-au
desfăşurat lucrările celui de al X-lea Congres al partidului comunist este
cuprinsă o epocă de aur a istoriei poporului român. ,,Acest sfert de veac se arată în Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea
al partidului - a marcat cele mai profunde transformări social-politice
din istoria societăţii româneşti, împlinirea idealurilor de libertate naţio
nală şi socială, de bunăstare materială şi spirituală a maselor".
ln anii revoluţiei populare, începută prin victoria insurecţiei armate
antifasciste din august 1944, au fost pentru totdeauna lichidate clasele
exploatatoare şi exploatarea omului de către om; socialismul, în numele
căruia şi-au dat viaţa nenumăraţi martiri ai clasei muncitoare, ai întregului popor, a triumfat definitiv pe pămîntul patriei noastre. ln cel de-al
25-lea an al existenţei sale libere, România socialistă se prezintă cu un
bilanţ bogat de realizări în toate domeniile vieţii economice şi sociale;
patria noastră se situează în rîndul ţărilor cu cea mai avansată orînduire
socială şi politică, înaintează cu paşi siguri pe drumul progresului şi civilizaţiei socialiste, al bunăstării materiale şi spirituale a poporului.
lnfăptuind cu elan patriotic politica P.C.R., poporul român a asigurat
creşterea continuă a forţelor de producţie, consolidarea bazei tehnice-materiale a socialismului. Ţara noastră dispune astăzi de o industrie puternică şi modernă baza dezvoltării multilaterale a societăţii. Industria
României socialiste realizează astăzi o producţie de peste 14 ori mai mare
decît în 1938, anul cel mai prosper al vechii orînduiri. Cooperativizarea
agriculturii a schimbat profund viaţa ţărănimii, situînd agricultura pe linia modernizării continue, a mecanizării şi chimizării, asigurării avîntului
continuu al acestei ramuri a economiei· naţionale. lnvăţămîntul, ştiinţa,
arta, literatura şi cultura în general s-au dezvoltat pe un drum ascendent,
'inregistrînd succese remarcabile care au dus la înflorirea vieţii noastre
spirituale, sporind aportul ţării noastre la patrimoniul culturii universale.
ln procesul revoluţiei culturale, activitatea muzeistică, bucurîndu-se de
o permanentă îndrumare din partea partidului şi a statului, precum şi
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de un substanţial sprijin material, a înregistrat o dezvoltare neîncetată,
mai ales sub raportul conţinutului ştiinţific. Au fost radical transformate
şi îmbogăţite un număr de muzee vechi, au fost organizate numeroase
muzee noi, iar colecţiile s-au îmbogăţit cu milioane de pi,ese valoroase.
Prezentînd la nivelul cerinţelor muzeografiei actuale istoria naturii şi a
societăţii, dezvoltarea culturii, bogăţia şi varietatea creaţiei artistice a poporului, viaţa şi activitatea unor personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii din ţara noastră, lupta poporului român, a clasei muncitoare şi a
partidului ei de clasă pentru eliberarea socială şi naţională, pentru progrC'sul patriei, - zecile de muzee de pe întreg teritoriul ţării au devenit
importante centre ştiinţifice şi cultural-educative. Astăzi există muzee in
toate centrele judeţene, iar în numeroase oraşe au fost înfiinţate sau reorganizate muzee cu profil unic şi muzee mixte. Anual trec pragul muzeelor noastre peste 8 milioane de vizitatori.
Ca rezultat al creşterii continue a potenţialului economic, al valorifică
rii susţinute a resurselor materiale şi spirituale ale ţării, s-au obţinut succese însemnate în ridicarea nivelului de viaţă al poporului. Creşterea sa!ariilor, sporirea veniturilor ţărănimii cooperatiste, mărirea simţitoare a
consumului şi a vînzărilor de mărfuri, amploarea cheltuielilor efectuat<'
<le stat pentru învăţămînt, ocrotirea sănătăţii, dezvoltarea construcţiei de
locuinţe sînt o dovadă elocventă că tot ceea ce se realizează astăzi în Republica Socialistă România este destinat omului, bunăstării şi fericirii lui.
U 11a dintre marile realizări ale acestui sfert de veac este rezolvarea pe
baza marxism-leninismului a problemei naţionale, întc'irirea prieteniei fră
ţeşti dintre poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare. Naţiunea noastră socialistă puternic sudată prin comunitatea ţelurilor şi intereselor
tuturor oamenilor muncii, indiferent de naţionalitate - înfloreşte şi se
(lezvoltă viguros în fiecare zi ce trece.
Dezvoltarea democraţiei socialiste, perfecţionarea relaţiilor sociale asigură manifestarea deplină a energiilor creatoare ale maselor, afirmarea
liberă, multilaterală a personalităţii umane. Coeziunea indestructibilă a
forţelor sociale şi politice ale ţării, unitatea trainică a poporului în jurul partidului, deplina adeziune la politica sa marxist-leninistă constituie
un nesecat izvc,r de forţă şi progres al orînduirii noastre socialiste. ,,Politica
Just<'i promovată de Partidul Comunist Român - arată tovarăşul Nicolae
Ceauşescu - , modul în care el a reuşit să soluţioneze problemele fundamentale de care depindea progresul social al României au dus la creşte
rea autorităţii şi vrestigiului său în masele oamenilor muncii. Poporul ve-.
dea în partidul comunist singura forţă politică în stare să asigure satisfacerea revendicărilor sale vitale, înaintarea ţării pe calea făuririi unei
1 •ieţi libere şi independente, a dezvoltării economice şi social-politice".
lmplinirea în acest an a unui sfert de secol de la eliberarea patriei a
conferit celui de al X-lea Congres al P.C.R. valenţe noi; făcînd bilanţul
realizărilor obţinute pe linia înfăptuirii hotărîrilor Congresului al IX-lea
in domeniul economiei, ştiinţei, culturii şi perfecţionării vieţii social-politice, al X-lea Congres al partidului a demonstrat prin prezentul României
socialiste, justeţea politicii marxist-leniniste a P.C.R., capacitatea sa de
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a-şi îndeplini misiunea istorică de conducător al destinelor poporului pe
drumul progresului şi prosperităţii. Istoricul Congres al X-lea al P.C.R.
reprezintă încoronarea strălucită a sfertului de veac ce a trecut din istoria
contemporană a României.
Pornind de la cerinţele şi realităţile ţării, ale etapei actuale de dezvoltare, prevederile cuprinse în documentele Congresului al X-lea se întemeiază pe legităţile şi principiile fundamentale ale dezvoltării economiei,
ştiinţei şi culturii noastre socialiste. Realizarea măsurilor înscrise în documentele Congresului va asigura ridicarea la un nivel calitativ superior a
vÎ<!ţii economice, dezvoltarea ascendentă şi în ritm accelerat a tuturor
sectoarelor economiei naţionale, ceea ce va avea implicaţii asupra întregii
vieţi sociale, asupra nivelului de trai al întregului popor.
lnfăptuirea programului Partidului Comunist Român de dezvoltare economică-socială şi politico-culturală a ţării în deceniul viitor va deschide
în faţa poporului român noi şi însufleţitoare perspective de progres şi
prosperitate, va apropia mult România de nivelul ţărilor mai dezvoltate
clin punct de vedere economic şi va prezenta o ·importantă contribuţie a
poporului nostru la întărirea forţelor socialismului şi consolidarea păcii
în lume.
23 august 1944 a fost începutul unei perioade istorice eroice. Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român a ilustrat vitalitatea şi dinamismul de viaţă a naţiunii noastre socialiste, liberă şi străbătută de capacitatea constructivă. Opera de un sfert de veac a poporului, condus de>
partidul comunist, ne apare astăzi ca o certitudine şi o chezăşie a viitorului nostru luminos.
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CULTURA STARCEVO I. Descoperiri arheologice

CRIŞ

ÎN BANAT*

Starcevo-Criş

în Banat

ln dorinţa de a trata diversele aspecte legate de evoluţia culturii Starpe teritoriul Banatului, am adunat în prezentul articol toate
de suprafaţă şi săpăturile sistematice referitoare la această cultură, în măsura în oare au fost accesibile 2 • ln oele oe urmează sînt prezentate looalităţi cu desoorperiri de material arheologic (fig. 1):

cevo-Criş1
cercetările

1. -

Beba Veche (jud.

Timiş). Aşezarea

se

află

la locul numit de loca,lnici

lişte"3.

„s~•-

2-5. - Beşenova Veche (azi Dudeştii Vechi, jud. Timiş): Hunca Mare, un tel1
cu diametrul de 200 m situat la 150 m nord de sat la ~ntretăierea văii Gor,nea-Aranca
cu vechiul curs al Mureşului; a doua aşezare este Îlil locul numit de localnici „Izlaz":
celelalte aşezări sînt două movile (telluri) în cîmpia Bucovei, între Beşenova şi
Sînnicolaul Mare 4•
6. - Berzovia (jud. Caraş-Severin). Cu ocazia săpăturilor din 1962 de fa castrul
roman, au fost descoperite citeva fragmente ceramice cu pleavă 5 •
7. - Cenad (jud. Timiş): cîteva fragmente ceramice, greutăţi pentru plasa de
pescwt şi un fragment de idol 6 •
8. - Comloşul Mic (jud. Timiş): fragmente ceramice şi o cupă cu picior7 •
9. - Cruceni (jud. Timiş): ceramkă 8 •

* Prezentul articol este sinteza unui studiu mai amplu, cu aceeaşi temă, prezentat în lucrarea de diplomă sub conducerea prof. dr. doc. K. Horedt, căruia îi
aducem mulţumiri pentru îndrumările date; de asemenea: directorului conf. Marius
Moga şi cercetătoarei Hortansa Radu de la Muzeul din Timişoara care ne-au pus
la dispoziţie pentru studiu întreg materialul existent în 'C.'Olecţiile muzeuh.tl; colegilor
de la Bucureşti (Petre Romarn şi Alexandru Păunescu), Iaşi şi Craiova care ne-au
înlesnit accesul la un mater,ial selecţionat pentru studiu şi comparaţii.
t Adoptăm termenul de Starcevo-Criş pentru teritoriul Banatului, deoarece aici
această cultură cunoaşte o evoluţie identică cu cea din regLU1I1ile înveoinate.
J Am studiat materialul existent în „Colecţia Nagy" din Muzeul Timişoara şi restul materialului inedit de la Giuil.văz, Dejani, Cenad, precum şi material selecţionat
de la Ostrovu Golu (aşezarea centrală) şi Dubova (Cuina Turcului şi Sacoviştea
Mare).
3 B. Milleker, în TortRegE:rt, VII, 1891, fasc. IV, p. 3-5; I. Kutzian, în DissPann,
ser. II, nr. 23, 1944, p. 26 şi urm.
4 Gy. Nagy, în ArchE:rt, XXIV, 1904, p. 417-421; XXVII, 1907, p. 266-279; XXIX,
1909, p. 146-154; XXXI, 1911, p. 147-164; I. Kutzian, op. ci.t., p. 25-26.
G Materialul se află în Muzeul judeţean Caraş-Severin (Reşiţa).
6 B. Milleker, op. cit., p. 14.
7
Materialul se află în Muzeul din Timişoara; inedit.
8
Aşezarea este situată pe malul Timişului, inform. M. Moga.
https://biblioteca-digitala.ro
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10. - Dejani (corn. Stamora Moraviţa, jud.. Timiş). Aşezarea este situată la cca
2 km nord-est de sat9•
11-14. - Dubova (corn. Ogradena, jud. Mehedinţi). Cele patru aşezări sînt:
Cuina Turcului - un uriaş adăpost în stincă avînd trei ,nivele de locuire într-un
strat de cultură gros de 1,5-2 m; Peştera lui Climente; Peştera Veterani şi Sacoviştea M•aret 0 •
15. - Giulvăz (jud. Timiş): săpături efectuate de Muzeul Timişoara 11.
16. - Gornea (corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin): citeva fragmente ceramice cu
pleavă şi pictate 12 •
n. - Liubcova (jud. Caraş-Severin). Aşezarea este situată la 800 m vest de sat,
:n locul numit de localnici „Orniţa" 13 •
18. - Moldova Veche (jud. Caraş-Severin). Aşezarea se află la 150 m nord cllr
km 102 al şoselei Orşova-Baziaş 1 ".
19-20. - Ostrovu Golu sau Ostrovu Banului (ostrov pe Dunăre în dreptul satului Gura Văii, jud. Mehedinţi). O aşezare este sibuată în partea centrală a insulPi,
o altă aşezare spre capătul vestic al ostrovului, pe plajă 15 •
21. - Pojejena de Sus (jud. Caraş-Severin). Aşezarea se află pe terasa mijlociP
a Dunării, la 400 m nord de ruinele feudale de aici 16 •
22. - Schela Cladoi;ei (suburbie a oraşului Turmu Severin). Aşezarea este situată
la mijlocul localităţii pe malul Dunării 17 •
Afară de aşezările pomenite mai SlliS, în vechea iliteratură de speci:alitak
au nmi fost menţionate ~ezăr:i oare necesită ,o verifircare pentru o altribuirv
sigtură. Amintim în treacăt aşezările rde lia Bănia pe Nera (jud. Caraş-Seve
rin), Cenei (jud. Timiş) şi Şuşca (juid. Oa.raş-Severin) 18 . Aşererea de la
Bocşa trebuie exclusă de pe aroum 19 •

II. Cultura materială şi spirituală de tip Starcevo-Criş în Banat
Valorificarea ştiinţifică a materialului arheologic întîmpină mari greutăţi din lipsa unor studii sistematice 20 • Pentru a putea expune cite-va con9
B. Milleker, op. cit., p. 16-17; M. Moga în 1945 efectuează aici un sondaj.
Materialul a rămas inedit. Cîteva fragmente ceramice se păstrează la muzeul din
Reşiţa, fiind donate de Al. Veto, colaborator al muzeului.
10
D. Tudor şi colaboratorii, în SCIV, XVI, 1965, p. 395-406: C. S. Nicolăesc-uPlopşor şi colab., în SCIV. XVI, p. 407-411.
11 Sondaj executat de M. Moga şi M. Anogy în 1959; in<'dit.
12 Inf. I. Dragomir, directorul muzeului satului Gornca.
13
E. Comş.a, in SCIV, XVI, 1965, p. 545-551; XVII, 1966, p. 355-361; Comunicâri,
seria Arheologie, III, Craio:va, 1967, p. 4.
1~ B. Milleker, op. cit., p. 69; bibliografia recentă supra nota 10.
1a C. S. Nicolăescu-Plopşor, în Comunicări, seria Arheologie, IV, Craiova, 1968,
p. 23-26; la Ostrovu Golu, aşezarea centrală a fost săpată de P. Roman, iar a,;;ezarea de pe plajă de V. Boroneanţ.
16 Cf. notele 10 si 13.
17
M. Da:videscu; în RevMuz, IV, 1966, p. 547-548.
18
B. Milleker, op. cit., p. 3, 14; cf. nota 13 pentru Şuşca.
19
Aşezarea este pomenită de: B. Milleker, op. cit., p. 6-13; I. Kutzian, op. cit.,
p. 44. In urma sondajelor executate de colectivul muzeului din Reşiţa sub conducerea prof. O. Răuţ, în 1960-1963, şi a diverselor periegheze, aşezarea de aici
trebuie exclusă din viitoarele repertorii, materialul arheologic aparţinînd altor epoci.
20
Lipsesc studii de sinteză asupra materialului arheologic din Banat, a";>a cum
sînt pentru alte regiuni: Tramsilva:nia, N. Vlassa, în ActaMN, III, 1966, p. 9-47:
Moldova, M. Petrescu-Dîmboviţa. în AciArchBp, IX, 1-4, 1958, p. 53-GB; Muntenia.
V. Teodorescu. în SCIV, XIV, 196::i, p. 251-274; Ungaria, I. Kutzicin. op. cit.; Iugoslavia, D. A. Garafanin. Starcei:acku Kultura, Ljubljana, 185-1.
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sideraţii asupra materialului arheologic,
comparaţia cu materiale din aşezări siau

permit o mai

strînsă

încadrare

vom f oLo.si oa metodă de Lucru
complexe bine d:aitate sau care

cronologică 21 .

A. Uneltele. Unellele din piatră cioplită sînt din silex şi, mai rar, din obsidiană.
Prin tehnică şi forme ele amintesc de epocile premergătoare sau dovedesc influenţe
noi. La Dubova (Cuina Turcului) trapezul găsit la baza nivelului „Criş I" dovedeşte convieţuirea cu vechii locuitori ai adăpostului de sub stîncă2:!. Silexurile de
la Ostrovu Golu (aşezarea centrală) dovedesc puternice influenţe vinciene în tehnica de lucru~-:1. Alte forme întilnite sînt: răzuitoarele, lamele triunghiulare sau cv
secţiune trapezoidală, aşchiile etc.; ele se cuno.sc de la Beşenova 2 \ Dubova şi Schela
Cladovei~\
Topoarele din piatră şlefuită au diverse forme şi variante: topor plat de formă
trapezoidală (Beşenova, fig. 2/7, Ostrovu Golu26 , Dubova 27 ); topoare in formă de
calapod (Beşenova, fig. 2/2. 6, 8); topor-măciucă şi topor cu gaură de înmănu.şare
(Ostrovu Golu 28 ) cu analogii la Balta Sărată 29 şi mai îndepărtate, în cultura Sesklo30 .
Alte categorii de unelte sînt: rîşniţele, zdrobitoarele sferice sau cilindrice şi frecătoarele (Beşcnova. fig. 2/10 11. Ostrovu Golu: 11 şi Dubova-1~).
Uneltele de os sînt mai des întîlnite ~n fazele tîrzii ale acestei culturi. După scopul în care erau folosite se împart în: unelte pentru olărit şi unelte pentru confecţionatul îmbrăcămintei. Pentru olărit se foloseau: spatule cu miner rotund sau oval
in secţiune, cilindric sau conic după fonnă (Beşenova, fig. 3/1 - 8, 10 - 12, 14),
lustruitoare (Beşenova, fig. 3/13); pentru confecţionatul îmbrăcămintei se foloseau
ace, împungătoare (Beşenova. fig. 3/9, 15-42, 44) şi răzuitoare 33 pentru îndepărtatul
_cră.simii de pe pieile de animale. Pentru uneltele de os se găsesc analogii în ţară
şi în regiunile învecinate din Iugoslavia:¼ şi Ungaria 35•
Din lut ars sînt lucrate un număr mare de unelte pentru tors şi ţesut (Beşenova,

~, Intrucît problemele sînt cunoscute din bibliografia de specialitate, indicăm
pentru urmărirea încadrării cronologice a aşezărilor la care ne referim lucrările
lui Vl. Milojcic şi D. Garasanin.
22 C. S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., p. 23; SCIV, XVI, 1965, p. 409.
23 Inf. P. Roman şi Al. Păunescu.
~,, Gy. Nagy, în Arch.Ert, XXIX 1909, p. 154, fig. 1-6.
"1h C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., loc. cit.; E. Co~a, în SCIV, XVI, 1965,
p. 545; M. Davi.descu, op. cit., p. 548.
ir. în săpăturile lui P. Roman, sectorul B. Sccţiunt'a II, caroul 17. adîncimca 0,80 m.
~'7 C. S. Nicolăcscu-Plopşor, loc. cit.
::t1 în săpăturile lui P. Roman, sectorul A, secţiunea XII, adîncimea 1,5 m; St'c'torul B secţiunea III, aceeaşi adîncime.
~'!I Prin bunăvoinţa tov. Liviu Groza am văzut exemplarele de aici provenite din
c·crcetări personale.
:io F. Schachermcyr, Die ăltesten K.ulturen Griechenlands, Stuttgart. 1965, fig.
11/4, 7; V. G. Childe, L'aube de la civilisation europeenne, Paris, 1949, p. 118.
:n ln săpăturile lui P. Roman, secţiunea I-a.
:ii în săpăturile lui Al. Păunescu de la Cuina Turcului, nivelele Criş II şi Criş III.
:~• Muzeul Timişoara, .,Col. Nagy", inv. 3716/2, 4.
:v. J. Nestor, în SCIV, II, 1. 1951, p. 56-57, fig. 5; D. Berciu, în SCIV, III, 1952,
p. 168; K. Horedt, în Materiale, II, 1956, p. 739; N. Vlassa, op. cit., p. 19; la Bastine,
B. Bruckner, în RadVojvMuz, IX, 1960, p. 110-111, text sîrb. p. 88; pentru spatule pi.
III/3-5; ace, pl. III/7-8, 10-12; la Tecic, R. Galovic, în BerRGK, 43-44, 1962-1963.
p. 1-29; la Starcevo, D. Garafanin, op. cit., pl. 152, pl. 1/2; II/3-4; la Vinca,
\'. G. Childe, op. cit., p. 112.
:i,, J. Gaul, în BASPR, 16, 1948, pl. XVI/9, 12.
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Vig . 2 C o mloşul

J

Beşeuo v a (l - 8, 11 - 12, 32 Nlovila ivlare ; 9 islaz ; 10, 20, 28 - 30 ivlovila I V ) :
Mic (13 - 14, 21 - 23) ; Cen:i.d (15 - 16, 26 - 27, 31, 33). [Nr . 18 omis de autor. l
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fig. 2/17, 29-30); pentru pescuit şi vînătoare există greutăţi de plasă simple sau
10,ate (Beşenova, fig_ 2/13-16, 18-22), proiectile pentru praştie şi eventual citeva
piese -cruciforme folosite la bolas (Beşenova, fig. 2/23-28, 31-33); analogii se găsL"sc
în complexele Starcevo-Cniş tîrzii 36•
B. Ceramica. 1. Factura. Ceramica de uz comun are ca degresant pleavă sau
material organic. Uneori (la Dejani şi Ostrovu Golu) predomină nisipul, avind
urme slabe de materie organică. Arderea este relativ bună, pasta avînd o culoan'
gălbuie. roşie sau roşu-brun, excepţie făcînd doar ceramica de la Dubova (Sacoviştea Mare), arsă slab, de ,ou1oare negru-brun_ Ceramica fină este foarte bine•
arsă, avînd ca degresant nisip cu bobu1 fin sau pleavă bine tocată. Uneori nisipul
conţine paiete de mică (Liubcova 37 şi Ostrovu Golu). Ceramica fină este cîteodată
pictată cu o culoare roşie (red-ware)3 8 , iar alteori este bine lustruită, avînd o culoare
roşie sau neagră (burnished)3 9 ; bsemenea ceramică s-a descoperit la Beşenova, Cenad
şi Comloş.

2. Ornamentele se realizează pri,n mai multe feluri. Inciziile apar în toate fazele
acestei culturi. Cele de forma unor zig-zaguri sau triunghiuri haşurate (fig. 4/19-:!:!)
sint ,caracteristice pentru fazele tirzii, avînd analogii la Podul Iloaiei-laşi, Valea
Lupu1ui, Perieni"0 şi Leţ" 1 ; ciupiturile simple sau duble, răspîndite pe suprafaţa
vasului, apar de asemenea în toate fazele cu1turii Starcevo-Criş (fig. 4/1). Ornamentele dispuse sub forma unor şiruri, dar mai ales cele în formă de „spic de
griu" (Beşenova, fig. 4/2-9, 14) cu analogii în Banatul iugoslav şi în regiunile învc'cinatc din Ungaria" 2 ; precum şi ornamentul în „fagure" (Ostrovu Golu, fig. 4/32, ;l(i;
Dejani) cu analogii în ţară" 3 sînt caracteristice pentru fazele tîrzii ale acestei culturi; ornamentele stampilate. constind din cercuri făcurte cu trestia sau un tub de
os (Beşenova, fig. 4/37-38), îşi găse~ corespondenţe la S:tarcevo, Vinca, Zelenikovo.
Vîdnik III şi Olinth4'i; ornamentul constînd din triUJnghiuri stampilate (Dejani) aI"l'
analogii la Nandru Vale" 5 ; pliseurile şi canelura, ornamente strins legate evolutiv
unul de celălalt (Beşenova), au analogii la Leţ--1 6 , Drăghiceanun, Bonţeşti, Bruclu-

:m B. Bruckner, op. cit., p. 103, fig. 30b; Gy. Gazdapusztai, în ArchErt, 84, I.
1957, p. 12-13.
:17 E. Comşa, op. cit., p. 54G.
38 J. Makkay, în ActaAntArch, VIII, Szeged, 1965, p. 9; D. Ber('.iu, lnsemnă,·i
arheologice, I, 1940, p. 14; R. Galovic, op. cit., p. 26; V. Teodorescu, op. cit., p. '.2(i4.
267; E. Zaharia, în Dacia N.S., VI, 1962, p. 34 şi urm.
~n .J. Makkay, op. cit., p. 9; Vl. Milojcic, Die wichtigsten Frac;en cler Koros-Starcno-Periocle. Heidelberg, 1967, p. 9.
,,o I. Nestor, op. cit., p. 58; IVI. Petrescu-Dimboviţa, în Materiale III, 1957, p. 65-îD.
pi. 5,'7-8.
,,, N. Vlassa, op. cit., p. 23, fig. 5/1-2, 4; 7'/17; 1/6; 5/12.
"~ E. Krccsmarik, în ArchErt, XXXII. 1912, fig. 55-8B; D. Ucrciu, Contribuţii la
problemele neoliticului în România în lumina noilor cercetări, Bucureşti, 1961, p. :n:
Vl. Milojcic, în Reinecke Festschrift, Mainz. Hl50, p. 108-118; I. Kutzian, op. cit..
pl. XII/7; XIV/17-18, XXIX 7, 13. 20; XVJII;l5; Gy. Gazdapusztai. op. cit., p. 1~.
pl. IV /1; O. Trogmayer, op. cit., fig. 71 7; 10/2, 5.
1,:1 M. Davidescu, loc. cit.
,.,. R. Galovic, op. cit., p. 26-27; în Ungaria la Maroslele Pana (0. Trogmayer.
op. cit., p. 66, fig. 9/4),
,,:; J. Banner, în DolgSzeged, XII, 1936, p. 31, fig. 5/2; Fr. Schachermeyr, op. cit.,
p. 59, fig. 5j5, 10; G. J. Gaorgiev, în L'Europe ci la fin de l'âge de la pierre, Praga.
1Q54, pl. VI-VII; O. Trogmayer. op. cit., fig. 9/1.
1,,; E. Zaharia, op. cit„ p. 28, 45, 56; pl. V/1-5; N. Vlassa, op. cit., p. 2:1, fig. 5/3, 5--G.
7
" Al. Păunescu, în Dacia, N.S. VIII, 1964, p. 394.
https://biblioteca-digitala.ro
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Pig. 4 - Beşenov a (1 - 8, 13 - 14, 27, 37 -38, 42 - 43 Movila Mare ; 9 -10, 15 - 16, 20
Movila T V); Ostrovu Golu (11 - 12, 17-19, 21-26, 28-36, 39-41 aşezarea centralii.).
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leasa" 8, Starr,evoli 9, Tecic 50 şi Basti-ne''l apar în fazele tîrzii, trainsmiţîndu-se culturilor
ulterioare; barbotina, împrăştiată sau orgainizată (Giulvăz; Beşenova, fig. 4/42-43;
Uubov,a - Cuina Turcului etc.), cunoaşte o anumită evoluţie deosebindu-se mai ales
în fazele tî.rzii 52 ; ornamentele în relief, ,de obicei aplicate, constau din briuri
(fig. 4/11-12), creste (fig. 4/3) sau spirale. După formă brîurile sîrnt: semicirculare,
în formă de rozetă (fig. 4/10, 15), sau în formă de „S" culcat (Ostrovu Golu,
fig. 4/17), avînd analogii la Tecic 53 , Gla1dnica 54 , Bastine 5-\ Hodmez6vasarhely 51 i ş1
Perieni 57 . Spiralele sint mai rare (fig. 4/13, 16, 20) şi împreună cu brîurile sînt un
ornament tipic pentru fazele tîrzii ale culturii Starc.evo-Criş'>S.
3. Formele. Bogatul material ceramic, întreg şi întregibil, poate fi grupat în
cîteva categorii: a) rase de provizii cu următoarelP variante: vas asimetric
de purtat pe spate (Beşenova, fig. 5/1), oare prin formă rne aminteşte de vasele
antropomorfe „Venus de Gorsza" şi „Venus de Szentes", avind analogii ce merg pînă
la identitate în Ungaria 59 şi Iugoslavia00 , vas-butoi (fig. 5/3; Ostrovu Golu6t şi Schela
Cladovei), cu analogii în regiunile Îlnveoinate şi chiar mai îndepărtate62 ; vas semisferic (Beşenova, fig. 5/'2); b) străchini cu următoarele variante: strachină tronconicei
()rnamentată cu barbotină împrăştiată (Beşenova, fig. 7/11) şi strachină plată, simplă
{Dejami şi Dubova - Peştera Veterani) 63 , c) cupe cu următoarele variante: cupă
conică (Ueşenova, fig. 7/14, 17), cupă semisfericei cu piciorul scurt (Bc;;cnova, fig. 7_/ 12).
cupă semisferică cu piciorul scurt şi gol, cu pereţii uşor arcuiţi (Beşenova, frig. 7il5),
rupă cu profil în ,,S" (Beşenova, fig. 7/13, lG), cupă bitronconică cu partea inferioară
puternic arcuită (Beşenova, fig. 7/18), cupă bitronconică cu piciorul înalt (Beşenova,
fig. 7/19; acest din urmă tip apare în faza a III-a a cuiturii Startevo-Criş, derivinc.1
din străchinile bitronconice printr-o evoluţie a piciorului şi a corpului6li; în cursul
acestui proces se naşte Upul de la Comloşul Mic, care stă la baza cupelor din culturile ulterioare); cupă cu picior cruciform (Beşenova, fig. 7/9-10), de asemenea o
formă tirzie în cultura Starcevo-CrişG:;; d) bolurile. O încadrare cronologică sigură
a acestora nu există. Formele cunoscute în Banat sînt bolul globular (fig. 6/17-18)
-;;i bolul tronconic (fi~. G/15-IG); e) vasele cu corp sferic şi cilindric se pot grupa
in următoarele variante: vase cu fundul mai mic <lecit gura (fig. 6/1-5, 7, 9--12).
r,~

V. Teodorescu, op. cit., p. 266.

'•!' D. Garafanin, op. cit .. p. 160-162.
50

R. Galovic, în ZborNM, Beograd, 1960-1961, p. 37-38, pl. IIL3.
M. şi D. Garafanin, în Starinar, N.S., III-IV, 1952-1953, p. 124-126, fig. 25/3;
B. Bruckner, op. cit., p. 96, fig. 13, 14.
~2 VI. Milojcic, Die wichtigsten Fragen, p. 8; D. Berciu, op. cit., p. 33.
53 R. Galovic, op. cit., p. 37, fig. 3/2; 6/7.
r,1i I. Glisic, în GlasMKiM, I, Prstina, 1957, p. 225, fig. IV /2.
:.& B. Bruckner, op. cit., p. 92, fig. 15 a-b, c.
,i6 Gy. Gazdapusztai, op. cit., p. 12, pl. 111/11, 13. 1:i-16.
7
'' M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 69, fig. 5'/1.
58
I. Kutzian, op. cit., pl. XXII/4a-b; VII/2, 5, 7, 9, 12; XXXVII/9; XXXVIII/2, 3;
XLVI/2b.
59
I. Kutzian, op. cit .. pl. XXV/6a-b; XXIIl/2-3; 1/lla; XIII/15a-b; XXIV 1 5;
IX la-b; Gy. Gazdapusztai, op. cit., p. 12-13, fig. 1/1; II/1-2.
00 M. şi D. Garasanin, op. cit., fig. 19; B. Gavela, în St.arinar N.S., VII-VIII.
1957-1958, p. 266-268, fig. 51.
61 Vasele de la Ostroviu Golru tind spre această formă.
62 N. Vlassa, op. cit., p. 20; E. Zahooia, op. cit., p. 45; E. Comşa, în SCIV, XVU,
1966, p. 356; B. Bruckner, op. cit., fig. 9; O. Trogmayer, op. cit., fig. 6/5; 13/2;
J. Kutzian, op. cit., pl. LXI/3, 5, 7; LXIV/3; XXI'/3; XIV/1.
ti3 D. Garasanin, op. cit., p. 159-160; V. G. Childe, op. cit., p. 86; M. PetrescuDîmboviţa, ÎTI ActArchBp, IX, 1958, p. 61, fig. 4/3-4; I. Nestor, op. cit., p. 56-58,
fig. 6, 9; D. Berciu, Contribuţii ... , p. 33; SCJV, III, 1952, p. 153, fig. 17/2; E. Zaharia, op. cit., p. 19, fig. 8; I. Kutzian, op. cit., pl. XV'/10-11.
1
Vi O. Trogmayer, op. cit., fig. 7/8; 12/2; 4/8.
05 J. Makkay, op. cit., p. 7.
51.
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cu guca cilindrică şi îngustă (Dubova, fig. 6/6), cu corpul uşor turtit tinzind spre ~ele
bitronconice (fig. 6/13-14) şi i-n formă de pară (fig. 6/8). Aceste forme îşi găsesc
analogii în Ungaria 66 şi Iugoslavia67 ; f} vasele cu picioare. Inzestrarea vaselor cu
mai multe picioare este un fenomen tîrziu în cultura Starcevo-Criş68 • ,După forma
corpului vasele cu picioare au următoarele variante: vas cu corp sferic (fig. 7/1, 4)
strachină bitronconică (fig. 7/3), strachină bitronconică cu buza răsfrîntă (fig. 7/2),
ou analogii în Ungaria 69 ; g) altarele se pot grupa în două variante: cu patru picioare
şi cu partea superioară terminată în formă de cupă (Beşenova, fig. 8/1-9) cu analogii la Vucedol7°, Gladnica7t şi Te~icn; cu trei sau patru picioare şi cu partea superioară terminată în forma unei măsuţe sau tigăi (Ostrovu Golu, fig. 8/9-15), avînd
analogii în Moldova 73 şi Bulgaria la Karanovo şi Kremikovţî7".
4. Ceramica pictată. Din cele opt a5E"zări Starcevo-Criş săpate, în cinci au ieşit
fragmente ceramice pictate, iar în una ceramica pictată a fost găsită la suprafaţă.
Pasta pe care se pictează este în .r::eneral din lut fin bine frămîntat, avînd ca dPgresant nisip Un sau pleavă tocată mărunt. Lustruirea şi pictarea sînt în general
bune, excepţii întîlnindu-se numai în ultima fază a culturii Starcevo-Criş75 •
.
La Dubova, afară de ceramica pictată amintită în lucrări 7 G, avînd ca motive benzi
pictate în spirală sau reţea, există încă două fragmente: unul cu motive de culoare
alb-albăstruie, dispuse în formă de benzi şi ghirlande. şi altul pe care se mai vede
locul pictat (fig. 9/10-11). Ceramica pictată de la Dubova, prin culorile albăstrui.
prin pictura în reţea sau spiralică, se poate încadra în a doua jumătate a faz.e1 a
doua, dar mai ales in a treia fază a culturii Starcevo-Criş 77 .
Ceramica pictată de la Giulvăz, prin motivele constînd din cîrlige spiralice şi
benzi paralele verticale pictate cu o culoare brună (fig. 9/1-3) pe un fond roşu
portocaliu, are analogii in lugoslavia 78 • Fragmentul de cupă pictat cu benzi paralek
(fig. 9/4) are analogii tot în Iugoslavia79• Fragmentul de vas de provizii pictat cu
spirală (fig. 9/5) se aseamănă cu cel de la Ostrovu Golu, avînd analogii la Zclenikovo, Tecic şi Vinca80•
Pictura de la Ostrovu Golu este de proastă calitate: pasta e ame5tecată cu pleavă.
~i e arsă slab, avînd unele straturi superficiale care parţial s-au desprinsst. Motivele
ornamentale sînt benzi rectilinii sau uşor curbate şi spirale (fig. 9/6-8), avtnd aceleaşi analogii ca exemplarele de la Giulvăz. Prin motive şi caracteristici, această
pictură aparţine însă fazei a IV-a a culturii Starcevo-Criş.
66

O. Trogrnayer, op. cit., fig. 4; 8.
R. Galovic, op. cit., p. 26; D. Garasanin, op. cit., pl. Vllî/20; IX/33; B. Gavela,
loc. cit., fig. 46.
68 D. Berciu, Contribuţii ... , p. 33; R. Galovic, loc. cit.
69 I. Kutzian, op. cit., pl. IV/10-12; XX'/4; XXXII/9, 11; XXXIV/1-3, 8-9, 11-13;
XXXUli8; V/4-8, 10.
70 R. Schmidt, Die Burg Vutedol, Zagreb, 1945, fig. 19/2-3.
7l I. Glisic şi B. Iovanovic, op. cit., p. 38-39, pl. If/6; Vlll/7-8.
72 R. Galovic, op. cit., p. 38-39, pl. 11/6; VIII/7-8.
73 Piesele sînt expuse în Muzeul Naţional de Antichităţi, Bucureşti.
7" I. Gaul, op. cit., pl. II.
;s Vl. Milojcic, Chronologie der jilngeren Steinzeit Mittel- und Siidosteuropas, Berlin, 1949, p. 72; BSA, XLIV, 1949, p. 264-265; Reinecke Festschrift, p. 110.
76 C. S. Nicolăescu-Plopşor şi colab., op. cit., p. 409.
71 Vl. Milojcic, în BSA, XLIV, 194.9, p. 262; Reinecke Festschrift, p. 110.
78 E. Zaharia, op. cit., p. 27, nivelul Leţ III, pl. 12/9; B. Bruckner, op. cit., p. 94,
pl. V/4, 7-8; D. Garasanin, op. cit., pl. XII; XIV/2-3; XVIII; M. Grbic, în Starinar,
NS, V-VI. 1954-1955, p. 24-27, fig. 3/8-11; AJA, LXI, 2, 1957, p. 141-144; R. Galovic, în ZborNM, III-IV, 1960-1961, pl. X/1, 3, 5; XIII/5; 43-44 BerRGK,
1962-1963, pl. 9'/1, 4, 6.
79 B. Br:uckner, op. cit., p. 93, pl. IV/1-6, 8; R. Ga<lovic, op. cit., p. 15-16; D. Garasanin, op. cit., pi. XVI/1-2; M. Grbic, op. cit., p. 47, fig. 3/8-11.
80 M. Grbic, loc. cit; R. Galovic, op. cit., pl. XII/3, 5; IX'/3.
fit In săpăturile lui P. Roman, secţiunile X şi XII.
fr1
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Materialul pictat de la Liuboova şi Schela Cladovei a fost încadrat de autorii
în faza Starcevo II-b82 .
Fragmentele ceramice de la Gomea, prin pictura de culoare brulllă şi motivele
liniare, au analogii în ceramica de la Giulvăz şi Liuboova, încad.rirndu--se în faza
a III-a a culturii Starcevo-Criş.
Tot în legătură cu ceramica pictată trebuie amintită şi o pintaderă de lut descoperită la Beşenova (fig. 9/9), care prin motivele în zig-zag din sigiliu are analogii pe
o arir întinsă 83 •
5. Plastica. Din săpăturile vechi şi reoent.e provine o bogată plastică antropo- şi
zoomorfă. Tipologic şi evolutiv, plastica existentă se poate grupa în cîteva variante
a) idoli în formă de coloană (fig. 10/1-2), cu gîtul foarte lung, cu faţa redată printr-o mască triunghiulară, o proeminenţă ce indică nasul şi două incizii ce reprezintă ochii. Părul este redat prin incizii adînci pe creştet şi spate. Pentru această
variantă se găsesc analogii la Kopâncs-Zsoldos, Kotacpart-Vatatanya8\ Zelenikovo 8'
şi Pavlovac86; b) idoli cilindrici (fig. 10/2 a-b, 3, 4 a-b, 5), scurţi, groşi, cu două
incizii ce indică ochii şi părul redat cu incizii pe creştet şi spate; au analogii la
Kopâncs-Kovâcs 87 ; c) idoli cilindrici cu talpă (fig. 10/7-8; 11), care au în partea
inferioară o talpă şi cite o proeminenţă (fig. 10/7, 11); d) idoli cu steatopigie (fig.
10/6 a-b, 9), avînd analogii la Hodmezovâsârhely, Kotacpart-Vatatanya, TiszaughTopart şi Kopâncs-Zsoldos88, iar după felul de redare a feţei (fig. 10/13-14) la
Karanovo 89 ; idoli făcuţi din pereţi de vase (fig. 10/12) cu analogii ii.a Vinca90 ; idoli
cu tendinţe de modelare a braţelor şi picioarelor (fig. 10/10 c), care stau la baza
plasticii din cultura Vinca.
6. Plastica pe vase este un fenomen caracteristic pentru faza a IV-a a culturii
Starcevo-Criş 9 1. Căpriorul de pe vasul de provizii de la Beşenova (fig. 12/4) are
analogii la Csepe, Szentes, Kopâncs-Zsoldos, Szarvas-Szapanos, Kopâncs-Kovâcs tanya
şi Vinfa 92 • Figuri schematizate de oameni redate în relief prin aplicare pe suprafaţa
vasului (Beşenova, fig. 12/1-3) au analogii la Szentes-Jaksorpart, Szarvas-Szapanos.
Kotacpart-Vatatanya 9\ Valea Lupului9' etc. Altarul ou capete de animal are analogii doar în cultura Vinca 95.
C. Aşezări şi locuinţe. O trăsătură caracteristică a tuturor aşezărilor Starcevo-Criş
din Banat este amplasarea lor în imediata apropiere a apelor, fapt ce se explică
prin ocupaţiile legate de pescuit şi vinătoare. Terasele inferioare sau mijlocii ale
Dunării au fost locuite extensiv (Pojejena, Moldova Veche, Gornea, Liubcova şi
Schela Cladovei), în vreme ce aşezările din regiunea joasă a Banatului (Beşenova),
situate pe grinduri, au fost locuite iintensiv, din care oa.,uză azi se prezintă sub
formă de tel1. Erau locuite de asemenea peşterile (Dubova-Peştera lui Climente şi
Peştera Veterani), ostroavele (Ostrovu Golu) şi adăposturile de sub stîncă (Dubova Cuina Turcului).
săpăturilor

~2
83

E. Comşa, op. cit., p. 4; SCIV, XVII, 1966, p. 358.
M. Petrescu-Dimboviţa, op. cit., p. 73-75, fig. 7j15-17; I. Kutziân, op. cit ..

pl. XLVIII/la-b; D. Berciu, op. cit., p. 31-32; D. Garrasanin, op. cit., pl. III/8; V. G.
Childe, op. cit., p. 119; Vl. Milojcic, Chronologie ... , p. 53; R. Galovic, în ZborNM.
196~1961, p. 40, pl. XI/4; fig. 3.
8-li I. Kutziân, op. cit., p. XLIV/9, XLIII/7; XLIV/2.
w, R. Galovic, i:n 43-44 BerRGK, 1962-1963, p. 27.
ll6 Vl. Milojcic, în BSA, XLIV, 1949, p. 264.
87 I. Kutzian, op. cit., pl. XLIII/5.
88 Ibidem, pl. XLIII/3.
89 G. I. Georgiev, op. cit., p. 64, fig. 3; I. Glisic şi B. Iovanovic, op. cit., pl. V/:L
!IO I. Kutziân, op. cit., pl. LXIII/3-4.
!11 VI. Milojcic, Die wichtigsten Fragen, pl. 10; A. Niţu, în SCIV, XIX, 1968.
p. 392.
9:1 I. Kutzian, op. cit., pi. 11/1; VIl/1; XX'/1; XLI/9, 6; LVIII/1; B. lovanovic, î.n
Starinar, NS, XIII-XIV, 1962-1963, p. 19-25.
ro J. Banner, în DOlgSzeged, VIII, 1932, p. 31-48, pl. XVIII/1-2.
9
" A. Niţu, în SCJV, 19, 1968, p. 387-392, fig. 1.
95 Reprezentări de acest gen sînt numeroase în fazele vechi ale culturii Vine.a_
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IN BANAT

Tipurile de locuinţă sînt bordeiul de formă rotundă sau ovală% şi locuinţa cil·
La Ostrovu Golu, în aşezarea centrală. au fost săpate citeva complexl·
ele piatră deosebit de interesante, ce serveau ca bază unor locuinţe de suprafaţă 11 ~.
Pentru acestea se cunosc analogii în aşezările- de la Leţ!Jii şi Schela Cladovei!Y.I
D. Credinţe şi obiceiuri. Descoperirea unor morminte la Beşenova ne oferă uncll'
date de.spre ritul de inmormintare din această perioadă. Mortul era aşezat ÎIIl pozi\il·
chircită, avînd uneori în jurul capului ocru roşu. Inventarul este foarte sărac sau
lipseşte cu desăvirşire. Din cele nouă morminte descoperite la Beşenova doar mormintele I, IV, V pot fi atribuite cu siguranţă culturii Starcevo-Criş 100 , avrnd con>.-;pondenţe în aşezări contemporane din TransilV1ania 101 , Ungaria 102 şi Iug06lavia 10;:_
Plastica antropomorfă prin steatopigia ei ne aminteşte de cultul fecundităţii )i
al fertilităţii. Redarea sexului feminin la unele figurine 10" (fig. 10/6 a-b) credt·m
că este o dovadă a accentuării importanţei divinităţii feminine. Diferenţierile se vor
accentua în culturile ulterioare, cînd alături de divinitatea feminină apare .;;i divinitatea masculină sau cuplul divin al reproducerii ,or,_
Reprezentarea amănunţită a părului la unele figurin~ (fig. 10,·1, :~ b, 4 b, 5), în
contrast cu schematizarea feţei şi a corpului (braţele şi picioarele sînt 111eglijal<•), o
considerăm ca o dovadă •a atenţiei deosebite ce se acorda părului ea atribut al divinităţii feminine sau avînd un rol magic.

suprafaţă.

III. Cronologia culturii

Starcevo-Criş

în Banat

Legăturile Hpologice stabili.te la ,analiza materialului arheologic cu ~L·zări a căror poziţie cronologică şi stratigrarfiică a fosit predzată, alături dL•
cercetările recente, ne ViOr sewi ca j,ailoaine -la ·întocmirea unei schcml'

cronologice a evoluţiei cuiliturii Starcevo-Criş pe teritoriul Banatului. În
vederea precizării acestei evoluţii vom accepta sistemul cronologic al lui
Vl. Milojcic 106 •
Faza I. Cu anumite rezerve - determinate de caracterul restrîniS al
oeroe-t.ărilor -- atribuim acestei faze doar a:şezarea de la Dubova ,(Saooviş
tea Mare). Factura ceramicii de aici are analogii în -aşezările Starcevo J.
Pentru aceeaşi încadrare ,pledează şi lipsa ceI18/ffiicii ,,.red-ware" 107 , ,tehnic[1
ce apar~ .aibLa în faza a II-a a acestei <lulturi. Un caz asemănător nu întîlnim în nici o altă aşezare, iar acolo unde ceramica ,,red-ware" lipscştl·
E. Comşa, în SCIV, III, 1952, p. 355-356; C. S. Nicolăescu-Plopşor -:;i colab ..
Comunicări, seria Arheologie, IV, Craiova, 1968, p. 23-26.
97 In săpăturile 1ui P. Roman, secţiunea 1-'8, .nivelul II.
ns E. Zaharia, op. cit., p. 14.
irJ Sondaj executat de V. Boroneanţ în anii 196G-l!lH7, cu care prilej au lo~L

9G

op. cit., p. 409;

secţionate cîteva complexe de piatră
100 E. Com.<;a, în OmD, p. 84-85.
101 N. Vlassa, op. cit., p. 18; SC/V,

similare.

X, 1959, p. 293-295.
L Kutzian, în ArchAustr, 40, 1966, p. 251; M. Garasa.nin. in 39BerRGK, p. :l-li.
D. Garasanin, op. cit., p. 154; I. Banner, in ArchErt, VII-IX, H14fi-4B.
p. 30-41; D. Berciu, lnsemnărl ... , p. 15 sqq; J. Vidal. în Science et Vie, fii 4.
noiembrie, 1968; B. Iovanovic, în Starinar, NS, XVIII, 19<i7, p. 19-20.
104 Ne referim la cele d:i:n perioada tîrzie a oulturii Starcevo.
,o~ Vl. Dumitrescu, în SCIV, VII, 1956, p. 95-115.
lUG VI. Milojtic, în BSA, XLIV, 1949, p. 264 sqq; M. Grbic, in Starinar. NS, IX-X.
1058-1::!59, p. 17.
107 Idem. in AJA XLI, 2, 1957, p. 137-139; Starinar, V-VI, p. 24-27; Vl. Dumitrescu, în Dacia, NS, II, 1958, p. 40: Vl. Milojcic, Chronologie . .. , p. 70.
lO'J
103
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sînt a1te elemente tîrzii, ce nu permit o asemenea atribuire. In resrtul terit:oriului ţării - după ICUm 1.Sînt prezentate deocamdată lucrurile în literatu:ra de specialitate - nu ,considerăm că VTieo aşezare poate fi atribuită
acestei faze. Încercarea de a, paraleliza Leţ I cu Sbarcevo !1°8 nu pare posibilă deoarece înseşi caracteristicile pe oare le dă ceocetătoarea fazei I
de la Leţ: pictarea cu alb, picbairea pidoare1or de ,cupă, prezenţa picioarelor de cupă goale în interior etc. 109 , sint proprii fozelor următoare ale
culturii Sta.rcevo-Criş 110 , avind ialll3logii în complexe similare din Bulgiaria111.

Faza a II-a. Coill.Siderăm că pînă în prei;ent - aşa cum siînt prezentate
lucrurile în publicaţii şi după cum reiese d1n materiJalul ce ne--a fost accesibil - lips~te material arheologic oare să poată fi atribuit cu siguranţă în prima jumătate a acestei faze. Pentru încadrarea în a doua jumă
tate a fazei a II-a pledează ana1ogii:le găsite pentru aşezările de la Dubiova
(Cuina Turcului, nivelul Criş I) şi Schela Claidiovei, unde se cunoaşte o
ceramică pictată cu alb, pictură cu culori închise, motive spinaJ.ioe, în
reţea şi timide elemente spiraliere 112 •
Faza a III-a. Inca.driarea aşezărilor de J.a Dubova şi Liuboova în această
fază ia fost făcută de autorii săpăturilor cu suficiente ,airgumente 113• Atribuirea ceramicii piciJarte de 1a Giulvăz nu întîmpină mari greurtăţi deoarece
caracteristicile picturii şi analogiile găsite par •a fi suficiente. Tot aici
trebuie încadrată ceramica ,pictată de 1a Gornieia. 114 . Maiteriailele provenite
de la Beşenova: viasele globulare, străchinile semisferice, cupele conice,
cupele semisferice şi cupele cu profil în „S" au 01Illalogii în ~ezări ce
aparţin acestc-i faze. Formele ,a,mintite, luate singurie, nu pot fi consid~artc
ca elemente sigure de datare, dar urmărind diverseLe v,wiante şi evoluţia
lor se poate opera tipologic şi cu acestea. Pe bam 1or atribuim acestei
faze o parte 115 din materialul provenit de la Beşenova (Gornja-Aranoa),
BeşenoV'a (Izlaz) şi poate altarul din moviLa IV. Ornamerutele cu coocuri
concentrice de la Beşenova şi din ialrtă parte, din a1oeastă z,onă, trebuie
atribuite fazei următoare, iar nu cum plede~ă analogii1e găsite, deoia:riecc
ele pot ajunge aici mai tirziu decît aoolo unde au fost semnalate, un fenomen simi1ar petrecindu-s,e şi în sud 116 •
108

E. Zaharia, op. cit., p. 46-47.
E. Zaharia, op. cit., p. 36, fig. 10/3; p. 23, fig. 7/3-4.
VI. Milojcic, în Reinecke Festschrift, p. 109; Die wichtigsten Fragen, p. 12-13;
D. Garasanin, op. cit., pi. IV/6; XV/6.
11 1 J. Gaul, op. cit., p. 23, fig. 14.
t 12 VI. Milojcic, în Reinecke Festschrift, p. 111-113; C. S. Nicolăescu-Plopşor, în
109
110

Comunicări,

loc. cit.
Davidescu, op. cit., p. 547-548; E. Comşa, în Comunicări, loc. cit.; SCJV,
XVII, 1966, p. 360; C. S. Nicolăescu-Plopşor, loc. cit.
11 4 Nu ne pronunţăm cu o mai mare exactitate deoarece studierea materialului
descoperit în cursul anului 1968 va putea aduce noi dovezi.
1 15 Pentru valorificarea integrală a materialului arheologic sint necesare încă
analize ale condiţiilor de descoperire după însemnările Jui Gy. Nagy, azi probabil
dispărute, precum şi după noi cercetări sistematice.
1 16 R. Galovic, în 43-44.BerRGK, 1962-1963, p. 26-27.
113 M.
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Faza a IV-a. Acestei faze îi pot fi atribuite un număr mai mare de
nivele. Elemente care să permită în nord o asemenea atribuire
sint: wsele mari de provizii, vase1e cu .patru sau mai mullt:e picioare, cupele cu picior cruciiform, ,cupe1e bitronoonice ou p1cior înaJrt: şi gol, precum
.c;;i une1e ornamente cum sint. om:amentll'l în „spic die griu", briurile p1astice, cercurile concenJtrice, spir:a•lele cu alveole, spiralele în relief, spiralele
pictate, o parte din pLastică, pwas,tioa pe V18lSJe etc. Pe baza acestora atribuim
unele nivele de 1a Beşenov,a (aşe:z;area de la Izlaz, Gornja-Aranca şi din
movilele IV-VI), Comloşul Mic, nivelul superior de la GiuJ.văz şi aşeza
rea de la Dejani.
În sud'llll Banatului, acestei faze ii pU!tem altribui cu mai miare siguranţă
o parte din -ma,terialul provenit din nivelul inferior de la Ostrovul Golu
(.aşe2Jarea centrală) şi nivelul superior de atei. Nu putem preciza în ce
măsură ,atinge iaceaisită fază nivelul III de 1a Dubova (Cuina Turcului); cert
este însă că o anumită oaitegorie de barbotină de aici are trăsăturile caracteristice acestei faze 117 • Elemente oare pledează pentru încadrarea
aşezării de la Ostrovu Golu în fa0a a IV-a sînt: oemrnioa de prOlaStă
-calitate cu pictură, numărul mic de fragmente ceramice cu pictură roşie,
·ba,1-botina specifică, ornamentele cu briuri. plastice, caracterul vinciian al
uneltelor de silex şi oera,mioa 1ucr1aJtă în tehnică s:tarireviană, dar orna.mentată cu elemente viinciene. Mai mult, caracteristicile ce['!amicii (factura,
ornamentele, plastica) ne am.tă că nu ma;i avem de-a face cu o cultură
Starcevo-Criş pTlopriu-zisă, ci cu un p:rioces de decăd~ a unor elemente
şi de formare a altora noi. Puţine elemente ca varietate dar multe ca
număr ne ar.ată că există încă o cu1tură de tip Starcevo-Criş. De aceea,
nu sintem de acord cu a'tribuireia acestei aşezări fazei A a culturii Vinca,
aşa cUIJil :reiese din unele studii 118 •
aşezări şi

IV.
A.

Consideraţii
Legături

generale asupra culturii

Starcevo-Criş

în Banat

culturale

ln Banat, oa şi în 11egiumile inveciniate (Serbia, Voievodina. şi Transilvanra), în ul,tima etapă de dezvoltare a culturii Starcevo-Criş se constată
prezenţa unor elemente, de asemenea de origină sudică, ,aparţinînd culturii
Vinca 119• Prezenţa unor elemente de origină vindană pe fragmente de
factură starceviană (Beşenova, fig. 11/1-2; Ostrovu Golu, fig. 11/4-o)
şi a unor importuri Vinca (Beşenova, fig. 11/3) precum şi dăinuirea
unor elemente vechi Starcevo-Criş 120 , sînt dovada unei convieţuiri şi a
unor influenţe reciproce. Nu insistăm asup:r,a originii culturii V,inca, dar
117
118

VI. Milojcic, Chronologie ... , p. 72: BSA, XLIV, 1949, p. 264-265.
C. S. Nicolăescu-Plopşor, loc. cit., şi în special tabelul cronologic.
119
Vl. Milojcic, în Reinecke Festschrift, p. 112-113; D. Sreiovic, în Starinar,
XVIII, 1968, p. 19-20.
120
La Zorlenţul Mare (jud. Caraş-Severin), încă din nivelul I se pot constata
elemente de

tradiţie Starcevo-Criş.
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rolul culturii Starcevo-Criş la formarea culturii Vinca precum ~i dive.rs1•k
elemente care au fost preluate, nu se pot nega.
Semnificative din acest punct de vedere sint: plastica de la Ostr1ovu
Golu (fig. 11/10, 7), care din punct ele vedere tipologic stă la baza viitoarei
plastici din cultura Vinca de- la Balta Sărată (fig. 11/9 a-b) 121 , Parţa 12 ~.
Ruginosu 123 şi Zorlenţul Mare 12 ~; altarele de cult de forma unor măsuţe 12 ;;;
plastica pe vase 126 şi pictura de culoare brună, ce se transmite fazl'i A
a culturii Vinca 127 •
Atragem atenţia asupra termenului de Cultura Banatului, inrtrat în literatura de s,pedalitatc, dar folos1t în chip diverigent dP către cercetători 1 "H·
La Oszentivan VIII şi Coka sub acest termen au fost cuprin'ic- ekm<'nk
amest>eoate aparţinînd culturii Starcevo IV, Vinca A, Vinfa B 1 şi ckm<.'nhde sinteză între cul.itUI"a Tisa şi Vinoai12 9 . La Parţa şi Zorilenţ lucrurik
sînit pe cale ,de a se clmifioa. 130 . Materialul de la Lipova este de ast.--rnl'nt'a
:riezultatul unui proces de sinteză, dar păstrăm deooamdlată rezerve atit
asupra componenteLor, dt şi asupra poziţiei cronologice 131 .
Legăturile cu cultura ceramicii liniare vechi, cu toate că materiah.·k
ce ne stau la dispoziţie sint ,puţine, pot fi schiţate în fol'IJI1a unor inf,luenk
directe şi reciproce. De ,la Beşenova se cunosc cîteva fragmente ceramicL'
(fig. 11/11-16), care prin tehnică sint de origină starceviană, clar a căror
ornamente au un caracter ,liini1ar 132 • Precizarea; acestor legături necesită
şi anumite dovezi stratigm!fiice pe care deocamdată nu le avc'l'Tl. Ne gîndim
La varianta liniarului din şesul Tisei.
B.

Poziţia

Banatului în cadrul culturii

Starcevo-Criş

Banatul, prin aşezarea sa geografică în calea străvechHor drumuri din
TheS'S!ailia peste Maoodorua, Se:r,bia, pe valea Dunării pînă în bar.cinul
pannonic, a fost leagăruul în care străvechile civilizaţii de origine sud-vsSondaj executat în 1962 de Sever Dumitraşcu şi Liviu Grom; inedit.
I. Miloia, în Analele Banatului, IV, 2, 1!)31, p. 171-186.
m Sondaj executat de colectivul muzeului dtn Reşiţa condus de prof. O. Răut.
12
" Să-pătw·i executate de muzeul din Reşiţa în colaborare cu Muzeul Timişoara;
inedit.
125 Ne referim la altarele de cult în formă de măsuţă. intîlnite în aria răsări
teană a culturii Starcevo-Criş şi oare s-au găsit în număr mare la Gorm-a.
..
126 Este un fenomen caracteristic pentru cultura Starcevo IV Yinca A, întilnindu-se deopotrivă la Zorlenţ, Gornea, Parţa etc.
127 La Gornea, în bordeiul săpat în toamna anului 1968, au ieşit la iveală două
fragmente ceramice pictate atribuite de noi fazei A a culturii Vinca. O comunic.are
despre aşezarea de aici a fost prezentată ,1a. sesiunea ştiinţifică a muzeelor din Hlufl.
123 N. Vlassa, în ActaMN, IV, 1967, p. 408; SCIV, XV, p. 351-366; ActaMN. III,
1966, p. 34; D. Berdu, în JstRom, I, p. 42.
129 Ou ocazia unei alte comunicări susţinute la sesiunea cercurilor ştiinţifil'e studenţeşti din amul 1966, am sesizat diferenţele dintre fazele respective.
130 E. Comşa şi O. Răuţ, în SCJV, XX, 1969, p. 3--15; la Parţa M. Moga considl'1·[1
că materialele aparţinînd aşa-zisei „Culturi a Banatului" apar în nivele mai tîrzii
121
121

de ,aci .
1
. 1~ Mulţumesc tov. M. Rusu care mi-a pus la dispoziţie schiţe şi desene cu matcnal provenit de la Lipova.
1:12 I. Kutzian, în ArchAustr, 40, 1966, p. 255, 260.
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tică aru găsit condiţii prielnice de dezvoltare. CUiprins înJtre hota:rie naturale
Dunăre, Tisa, Mureş şi Carpaţii meridionali, avirui un relief variat, cu
lunci largi presărate cu grinduri, cu o floră şi faună bogate, cu riuri bogate in peşte, pămînturi şi ,păşuni grase, Baw.tul ,a oferit străvechilor
locuitori posibilitatea de a ,praotioa diverse ocupaţii (pescuit, vinătoa.re,
creşt:€rea vitelor, agricultură etc.).

Primii purtător{ ai vieţii neolitice aduc cu ei o civilizaţie dezvoltată,
cu ocupaţii variate, cu credinţe şi obkei:uri complexe, ce fac ca regiunea
în care se aşează să intre în scena culturii în Uimă ,cu cinci milenii şi
jumătate. Această primă civilizaţie a fost cultura Starcevo-Criş oare înc:adrindu-se în marele complex Presesklo-Starcevo-Kremikovţî-Koros--Criş,
a suferit în mare aceeaşi evoluţie, '8!oeleaşi influenţe şi a contribuit în
aceeB.'li măsură la cristalizarea şi decăderea im.a.Telui complex. Evoluţia
acestei culturi cunoaşte pe teritoriul Banatului un colorit looal mai accentuat, cu deosebire în fazele tîrzii. In sudul şi mai ailes în nordul teritoriului sînt create unele elemente ce apar ca fiind proprii acestor regiuni,
existind însă şi deosebiri intre materialul celor două ~one. ln norduJ. Banatului, în faza tîrzie ia naştere o frumoasă ceramică ornamentată cu
„spic de griu", brîuri şi rozete cru alveole, spirale şi o plastică zoo- şi
antropomorfă pe vase. In sudul Banatului descompunerea culturii Starcevo-Criş este mai rapidă, începmd mai de timpuriu, sub influenţa culturii Vinca.
GH. LAZAROVJCI

DIE STARCEVO---CRIŞKULTUR IM BANAT
(Zusammenfassung)
Im vorliegenden Artikel versucht der Verfasser, die Starcevo-Crişkultur im Banat
monographis(?h zur erlăutern.
Das 1. Kapitel bringt eine Liste von sicher festgestellten Funden mit StartevoCriş-Material.

Im 2. Kapitel wird, auf Grund des gesamrnelten und veroffentlichten Fundmaterials eine Analyse cler Sach- und Geisteskultur versucht.
Das 3. Kapitel bringt eine Periodisierung der Starcevo-Crişkultur fur das Banat,
indem im Norden die innere Entwicklung auf Grund der Typologie, im Silden
hingegen nach stratigraphischen Befunden verfolgt wird.
Das letzte Kapitel zeigt die Beziehung der Starcevo-Crişkultur zu den Kulturen
Vinca und Linearkeramik. Der Verfasser bezweifelt die Richtigkeit der Bezeichnung
„Banater Kultur". Er kommt zu der Schlussfolgerumg, dass die Entwicklung der
Starcevo-Crişkultur im Banat sich în den grossen Komplex Prăsesklo-Starcevo
Kremikovc-Koros-Criş, mit ortlich betonten Besonderheiten filr die spăten P'1asen,
einpasst.
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AŞEZAREA

NEOLITICA DE LA DABlCA

ln vara anului 1964 au început - sUlb ,auspiciile Muzeului de istorie
Cluj şi ale Institutului de istorie şi arheo1ogie din Oluj - săpături la ce. ta,tea de La Dăbîca (jud. Cluj). Avînd drept scop principal cercetarea
obiectivelor cuprinse între cele pc.tru incintte fortificate, eşalonate in timp
între secolele IX--XVI, săpăturile au d.ait la iveală, din ~trart:urile profunde,
şi un extrem de bogat •mate-rial 1a:parţinînid neolirti,aului tîrziu şi perioadei
de tr.a:nziţie spre epoca bronzului, mai precis: iculturHor Tisa tîrzie şi Coţofeni.

Articolul nostru îşi propune prezentarea aşezării neolitice şi analizarea
citorva din ~oblemele lega,te de ea, umnînd ca aşezarea Coţofeni să con. . :. titu.ie subiectul unui eventuial viitor articol.

•
lnaiJnte de ri d!i:carea fortificaţiilor feud.ale ,timpurii, locul denumit astă6i
,,Cetate" de la Dăbica se prezenta ca un promontoriu-pinten triunghiular, orientat N-S, închizînd aproape complet accesul pe valea strîmtă a pîrîului Lonei. Uşoara îndiruare a platoului promonltoriului de la S spre N,
precum şi pantele de E şi V, extrem de abrupte, ale aioestui:a, oa şi înăl
ţimea sa relativă de peste 40 m, ofereau o apărare naturală excelentă,
o largă vizibilitate, factori ce au şi determinat îniiripa!"'ea aşezării neolitice. Bogăţi1 a de izvoare de la poalele promontoriu.lui va fi fost un motiv
în plus.
1

Stratigrafia
Corobol"înd date1e stliatigrafice oferite de săpăturile din 1964 şi 1965,
putem afirma că oamenii aşezării Tisa tîrzii s-au stabilit pe „Cetate"
într-un moment cîntd aoeas1:Ja eria 1aiooperită de un foarte subţire strat de
humUtS steril, sub el urmînd un strat gros, loess·oid-nisipos, g1arben 1a culoare, steril din punct de v:edere arheologic. ln mod obişnuit, sub acest
itrat ,apare stînoa dezagregată, calcaroasă, a promorntoriului.
Menţionăm, mai muJ.t cu titlu -de curiozirtate, că în două dintre secţiu
nile noastre a a.părut, spre baza stI'latului galben-loessoid, un subţire strat
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negricios, cu asped de humus îngropat, fosil, care ar ,putea aparţine ca epocă -- paleoliticului. Din păcate, nici 0 urmă de cultură materială
n-a apărut din el.
Deasupra stratului Tisa a putut fi sesizat, .pe ailocuri, un foarte subţire
strat aparţinînd culturii Coţofeni. Lipsa Ulllui strat distinct Coţof.eni în
cele mai multe dintre secţiuni se dart:oreiază faptului că el a fost, ffn primul
rind, afectat de vastele lucrări şi ·răvăşiri stra.rtigrafice din întreaigia perioadă feudală, cind ridicarea fortificaţiilor de ,pămînt a deranjat profund
stratigrafia preistorică. ( ~ se explică, de altfel, şi faptul că multe materiale aparţinînd culturilor Tisa şi Coţofeni aipar in valurile de pă.mînt
ori în straturile epocii medievale. Amintim şi desfiinţarea completă, în anumite porţiuni, a stratigrafiei preistorice în răstimpul secolelor IX-XVI).
Apariţia cîtorva cioburi Wietenberg în curnul săpăturilor e de pl.lls în
legătură cu ~ezările aparţinătoare acestei culturi, aflate nu departe de
„Cetate"; ele nu marchează - stratigrafic vorbind un moment de
locuire a promontoriului.
1

Aşezarea aparţinind

culturii Tisa tîrzii

Săpătw·H.e din anii 1964 şi 1965 sînt suficiente pentru a
c·ă aşezarea aparţinătoare culturii Tisa e :rel.iativ limitată ca

putea preciza
întinder,e. Urmele ei se masează mai ales pe botul triunghiular al promontoriului, în
spaţiul denumit convenţional „prima incintă a cetăţii feudale•'. Intre
prima şi a doua linie de fortificaţie feudală urmele culturii Tisa se răresc,
pE'ntru ca dincolo de „incinta a doua·' şi pînă la „incinta a patra" să apară
doar răzleţe cioburi Tisa (fig. 1).
Remarcăm, în treacăt, că urmele aşezării Coţoifeni, mai puţin ooncentrate decî,t ale aşezării Tisa, ocupă un spaţiu mai mare, nesuprapun'indu-sc
exact şi depă4ind aria aşezării Tisa.
Cea m.ai clară stratigrafie referitoare La aşezarea Tisa tirzie, precum şi
cel mai concludent material au apărut in isecţiunile S.1/1964, S.I b/1964,
S.II/2 (1965), S.II/3 (1965), dar mai ales în Caseta A/I (1965) (fig. 2 şi fig. 3).
În celelalte secţiuni stratul Tisa a apărut răvăşit sau chiar total desfiinţat,
materialul ,afl:îndu-se în poziţie stratigrafică secundară.
Observaţiile str-atigrafic-e convergente ale celor doi ani de săpături arată
că aşezar,ea Tisa de la Dăbica are două niveluri de locuire, deoo.ebite şi
prin tipul locuinţelor. Nivelul inferior se caracterizează prin locuinţ('-bor
<lde şi gropi, pe cînd nivelul superior are - fap,t la care nu ne-am fi
aşteptat locuinţe de suprafaţă de tipul platformelor de chirpic, cunoscute pînă acum din aria cu1turiloc Ari~d-Cucuteni şi Petreşti. Obs.Prvaţii
stratigrafice conclUJdente s-au făcut în S.1/1964 şi în Caseta A/I (1965).
Insistăm în mod deosebit asU1pria consta.tării că malteri.alul celor două
nivelmi ale aşezării Tisa este absolut unitar, neexistînd nici un criteriu
de diferenţiere tipologică a Lui. Această unitate a materialului ne şi îndreptăţeşte să-l tratăm împreună în paragraful referitor la tipologia ceramicii apărute în cele două niveluri.
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Pentru a termina cu p11oblemele de st11a:tigrafie, precizăm încă un lucru:
cum r:ezultă clar din profilul secţiunii S.I/19G4. precum şi clin planul
mizontal şi un profil al Casetei A/I (1965) (fig. 4-5), ibo:rideie şi gropi Coţofeni ulterioare în timp aşezării Tisa au de11anjat parţial p1atf ormeiL' dL'
chivpk a:le nivelului superior Tisa, ,antrenînd bucăţi din ,chiripicul ,pl:atformelor disitruse, pe verticală, pînă la adinciimea atinsă de aces.te bor:deiL'
şi gropi Coţofeni. (1n paranteză fie zis, aceasta este şi explicaţia aflării
unor materiale Coţofeni în conexiune cu ceramică Tisa. di.nd iluzia. la o
mai puţin art:entă abserva~e, că am ,avea de-a face cu un c-omplL'X cultural
de mixtură, Tisa -- Coţofeni).
duipă

Materialul

aşezării

Tisa

Încă ,înainte de a trece la analiza matteriaile~or ivite din cuprinsul aşe
neolitice, remarcăm sărăda şi puţinătatea lui. Într-adevăr, dacă facem

zării

abstracţie de categoria ceramicii, restul obiectelor neolitice descoperite la
Dă:bîca nu depăşeşte numărul de două-trei duzini de aşchii şi lame de silex
fumuriu şi obsidiană, un mic nuc1eu şi un răzuitor pe fragment de lamă,
ele asemenea -clin obsi!diană, o dăltiţă şlefuită, precum şi trei săpăiligi lu-

crate ,din corn de cerb. Dintre obiectele de lut ars, altele dcdt vasele.
aminrttim un mic idol zoomorf înfăţişînd un bovideu, ca şi două fr;agml'nh'
ele pandantive de lut.
În legătură cu platformele de ·chirpic ale 'locuinţelor niveluJ.ui superior
Tisa, in.si;stăm în mod deosebit asu.pra un:ei observaţii menite să aduca
un :8.il"gument per,emptoriu in considerarea acestora d!1ept podine de locu inţe, nu pereţi prăbuşiţi. Pc o bucată mare de chirpic din mijlocul platformei ivite <În caseta A/I (1965) se vede amprenta netă a labei unui picior urrw.n. Evident, este ilogic ca ca să provină dintr-un perete vertical
al 1ocuinţei. Păstrarea aimp:renJtei credem că se dato~ază f,aptului că individul călcase pc podina moale, foarte ,~obabil după o '1.ipitură proaspătă a acesteia, iar La un interval atît de scurt încît urma n~apucase să
i se şteargă a S11TIVenit incendiul care - întărind lutul pod'inei - i-a păs1rat-o peste veacuri. Elemente care ar pleda pentru suspendarea podind
pe stîlpi sau piloni nu s--1au sesiZJat în săpătură.
1

Ceramica
Aspectul tehnologic. T,oată 1 olări,a aşezării Tisa de la Dăbica este lucrată
cu mîna. Covîrşttoariea majorirbate a viaisolor -sînt l!ucriate dintr-o pas.tă fină,
omogenă şi foaTte bine ,arisă. Ceramica grosolan lucrată, în a cărei pastă
<Hiu folosit ca degr,es,ant pietricele mărunite, este rfoorte redusă numeric.
Cu excepţia cîitorva duzini de cioburi arse oxidant. avînd culoarc,a roşk
sau brun-cărămizie, restul ceramicii neolirtic2 pr,ezintă o gamă de nuanţe'
ceniuşii, rezlllltat al arderii reducătoare. înafara cazurilor pc care le vom
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semnala în mod special, toate va~e,le Tisa de la Dăbîoa au suprafaţa 11.llitruită cu îngrijire.
Forme. Starea extrem d.e fragmentară a crnaiteriaJ.ului ,c,eramic nu ia permis decît reconstituirea unui număr au totul redus de vase. Acestea, precum şi fragmentele din porţiuni tipice ale altora, sînt suficiente în5ă pen-.
tru a ne da seama că ceramica aşezării neolitice de la Dăbîca cuprinde
aproape întregul repertoriu de forme caracteristice culturii Tisa tîTzii.
lntilnim tipicele vase cu picior cilindric prevăzut cu găuri, castroanele,
capacele, paharele, cupele .şi bolurile, cunoscute toate din aşezările ace-·
lciaşi culturi, din Crişana, nordul Banatului şi Oîmpiia Tisei (fig. 6-11).
Fiecare tip de vas este prezent prin infinite variante, deosebite numai
prin mici detalii ale profilului şi o gradată variaţie a dimensiunilor.
Decorul ceramicii neolitice de la Dăbica se reduce ia foarte puţine motive ornamentale şi la o surprinzătoare repetare a unor proeminenţe
plastice. Majoritatea aib.solută a doeeorului (avînd, în parte, şi l\.ln rol
funcţional) o formează proeminenţele (perforate sau neperforate) de tipul
,.ciocului de pasăre", alcătuind o serie ce merge de la dimensiuni minuscule (circa 5 mm) pînă la mărimea de 7-8 cm. Aceste proeminenţe k
înttlnim pe toate tipurile şi formele de vase, iar dispunerea lor nu ţinc
întotdeauna seama de simetrie şi de tectonica vaselor (fig. 12-14).·
La un număr mulit mai rest:riîns de vase găsim barbotinarea (fig. 15)
ori gropiţele imprimate, dispuse în unul sau mai multe şiruri, ornament
caracteristic şi el culturii Tisa tîrzii (fig. 16). Amintim cîteva fragmenh'
ceramice decorate cu incizii, precum şi şapte doburi cu un decor pictat,
moştenire dintr-o fază mai timpurie a aceleiaşi culturi (fig. 13/5).
In fino, ,amintim cazurile de „pseudoomamenrtare" neintenţionată a mor
funduri de vase, care în.a.irutea arderii au stat pe :r,ogojini, împletituri saiu
ţesături textile, acestea imprimindu-se în pasta moale. In două cazuri
vasele :au fost aşezate pe frunze lare de brusture (Lappa maior), ce şi-au
lăsat şi ele clar amprenta (fig. 17).
Morminte

In Cascta A/I (1965) au fost aflate două morminte, parţial răvăşite, în
cadrul stratului neolitic. Credem că raparţin tipului de înmorrnîntări izolate, lipsite de inventar, cunoscute şi din ,alte aşezări Tisa tîrzii, şi nu
unui cimitir propriu-zis.
Scurte concluzii
Legăturile şi analogiile materialului neolitic de La Dăbîca arată că ace-a
c:omunitate de oameni ce se stabilise rpe „Oetarte" :aparţinea fazei tîrzii a
culturii Tisa care, în mod curent, poamă num ele de cultura. Tiszaipolgar.
1n acest sens, mate.riaiLuil. din Crişana şi Cîmpia Tisei oferă nu numai 0.Sl '.1
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mănări, ci chiar identităţi de forme şi decor, punîncl mai presus de orice
di.sauţie înoaidrarea culturală şi tipologică a materialului nostru 1 •
lntrucît mai avusesem in al.rtă parte o~ia 1dJe-a discuta căile de pătrun
dere ale •culturii Tisa spre interiorul Transilvaniei2 , de această dată rcma.reăm numai faptul că pentru aşezarea de la Dăbîca ar trebui avute
în vedere - drept căi de pătrundere - ,în primul nîncl văile Crasnci şi
Eriului, Agrijului şi Almaşului, eventuad. valea Someşului. (De altfel, distanţa jn linie aeriană î.nitre aşezarea eponimă a culturii Tiszapoogar ~i
Dăbîca e în jur de 250 km).
Pentru o pătrundere relativ timpurie pledează următoardc obsenraţii.
menite să delimiteze şi etaipa cronoilogică în care se plasează aşezarea
noastră:

- Oamenii oulturii Ti's1a tirzii sînt primii locuitnri ai ,.Cetăţii";
- MaiteriiaJul ceramic iail aşezării ppezintă un pronunţat caracter „arhaic", aisemăniînidu-se matediâl!ului celor mai vechi aşezări Tiszapolgar din
Oîmpiia Tisei (de pildă, v1ase1e de ,ti,p „bol" sau piriforme, prevăzu:te cu
picioa:rie scunde, cu mari p2r1forări d:rioo1'aire, aspectu!l gener,aJ. neevoluia.it al
ceramicii, sărăcia ornamentaţiei, supravieţuirea picturii etc.);
- Nu se observă in materiah..cl. ,de 1a Dăbîca nici cea mai slabă tend~nţu
c-volutivă spre cultU11a Bodrogkeresztur, fapt atît de ca:riaoteristic pent ru
o mllllţime de aşeză.ri Tiszaipolgar clin Crişana şi Cîmpia Tisei, precum ~i
la :m.ateria1Ju1 si.ng,.Lrei aşezări 'I'isz·aipolgar din Transilvania, silstematk
săpată pînă acum, cea ,de la Deva-,,Ciangăi" 3 • Această ,constatare
presupune desprinlderea timpurie a grupului de la Dăbka din tulpina evolutivă a culturii Tiszaipolgâr, precum şi o durată nu prea Lungă a m;;ezării.
carie nu ajunge să ,evolueze spre mianifeistări die cultură materială ,oe ar
prefigura etapa cronologică următoare ia corn.plexului culturail Tisa, a,nume
cultur.a Bodrogke,re-sztur. O altă explicaţie ar fi -- şi, personal, înolinăm
mai ,de grabă pentr:u aceasta - că materiailul neolitic ,de l,a Dăbfoa preziintă stagnarea şi inchistarea specifică unei aLŞezări relativ izolate, lu,încl
aspectul de „focies" 1'ocal.
In orice ,caz, pa.Te mai mult decit priababiJ că sfîrşitul aşezării neoliticL'
de pe „Cetate" e de plasat într-o etapă sensiibil anterioară culturii Coţo
feni. Intr-aidevăr, dacă poo,tru o contemporaneitate int11e culturile Bodrogker.esZJtur şi Coţofeni se ,pot aduce dovezi, atît din România4, cit şi de p<:'
teritoriul Ungariei5, în s chimb este greu de i:maginiat un pa:r,alelism (,ohiar
şi parr-ţi,al) între cultuma Tiszapolgar şi -cultura Coţofeni, mai ales cind
1

1

1

1

1 Pentru a nu lungi lista trimiterilor bibliografice. cf. numai J. Banner I. .lnkabffy, A Kozep-Dunamedence regeszeii bibliogrcificija a legregibb idoktol a XI.
szcizadig, Budapesta, 1934, p. 168-188 şi I. Kutzian, The Copper Age Cemetery of
Tiszapolgcir-Basatanya, în ArchHung, S.N., XLII, Budapesta, 1963 (cu toată hiblio-

grafia).
2 Cf. N. Vlassa, în SC/V, XII, 1961, p. 22-23.
3 Vezi P. Patay, în DissPann, II, 1938, nr. 13, ,p. 6-10; N. Vlassa, în SCIV, 15,
1964, p. 360; O. Floca, în SCIV, 1/2, 1950, p. 220-224.
' Cf. SCIV. 15, 1964, P. 357-358, p. 354, fig. 2/1-2, p. 356, fig. 3/3-5.
5 Vezi N. Kalicz, în ArchErt, 85, 1958, p. 3-5 şi Gy. Ga2Jdapll6ztai, în ArchErL
89, 1962, p. 9 sqq., precum şi tabelul sinoptic de la p. 10.
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aceasta din urmă e prezen:tă şi pr1n l'tapa sa mai tîrzie -- .,Furchenstichkeramik" - cum este cazul la Dăibica.
Staţiunea neolitică de la Dăbîca-,,Cetate" rămîne deci unul din punctl'le-jalon care marchează înaintarea purtătorilor culturii Tisa tirzii spre
interiorul Transilvaniei, teritoriu unde ei se vor întîlni cu purtătorii culturilor Petrcşti şi Ariuşd, luînd naştere - cum recentele descoperiri o
<1dcvcresc -~ faciesuri de mixtură între respectivele culturi.li.
N. VLASSA

EINE NEOLITHISCHE ANSIEDLUNG VON DĂBÎCA
(Z usam mcnfas...<;ung)
Wahrend dpr· Arbciten zur 1_:11tt>rsu('hung und Freilegung dcr mittclalterlidwn
Burg von Dăbîca (Bezirk Cluj) wurde auch eine neolithische Ansiedlung entdeckt.
Die stratigraphische St.ellun~. di0 Typologie und Datierung des Materials zeigt,
,1ass cs sich um eine Spătphase d<'r Theiss-Kultur und zwar der Tiszapolgâr-Kultur
!Jandelt. Die Ansiedluni:: wird durrl1 \\'ohngruben der Coţofeni-Kultur abgeschlossen.

" Cf. G. Fercnczi !;'Î I. Ferenczi, in Studia, III, 1958, 8, ser. IV, fasc. 2 - Historia,
p. 16-17; N. Vlassa, î•n SC/V, XII, 1961, p. 23; Z. Szekely, in Materiale, VII, 19Gl,
p. 180, fig. 2/1, p. 181 şi în Materiale, VIII, 1962, p. 325. Recente descoperiri - inedite - au pus în evidenţă un facies de mixtură Pctreşti - Ariuşd - Tisa tîrziu la
~intereag (jud. Bistriţa-Năsăud) şi la Dedrad (jud. Mureş).
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DE LA D Ă BlC A

,,Cet ate " . Plan de ansamblu, cu sec ţ iunile în care a
materialului neolitic.
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Fig. 6 -

Vase neolitice reconstituite .
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Fragmente de vase cu picior.
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Fig. 8 -

Buze de vase

cenu ş ii .
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roşcat - cărămizii.
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Fig. 10 -

Fragmente de capace de lut.
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Buze de cupe ~i pahare
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cenuşii

de dimensiuni reduse .

https://biblioteca-digitala.ro

N . VLASS/\

F ig. 12 -

Proeminenţe - ,, ciocuri"

de mici dimensiuni.
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Fragmente de vase ornate cu
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proeminenţe - ,,ciocuri •'.

https://biblioteca-digitala.ro

N. VLASSA

42

6
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Fig. 14 -

Buze de vase, sub care sint plasate

proeminenţe
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Cioburi din vase b ar botiua t e.
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Fig. 16 -

Fragmente ele vase decorate cu
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Fig. 17 -

Funduri de vase cu impresiuni de rogojini, ţesături ş i frunz e.
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CIMITIRUL :,SCITIC" DE LA CIUl\tIBRUD
(PARTEA A IV-A)*

Podoabe şi obiecte de lux. a) Printre obiectele de lux, un rol mai important îl joacă oglinzile de tip „greco-pontic"29 :. (fig. 6/1-2) apărute ca
descoperiri izolate (din morminte de femei, distruse înainte şi după săpă-

* Partea I a acestui studiu cuprinzinu descrierea cimitirului a apărut în Acta1WN,
II, 1965, p. 76-104; partea a II-a, tratînd problema ritului de înmormîntare în
oadrul cimitirelor „scitice" din Transilvania, în ActaMN, III, 1966, p. 49-73. iar
partea a III-a, în care este prezentat inventarul funerar, în ActaMN, IV, 1967,
p. 19-45. In partea a IV-a, numerotarea notelor o continuă pe cea din părţill
anterioare, iar figurile sînt incluse în partea I şi a II-a.
295 In privinţa problemei oglinzilor din regiunea carpato-dunăreană, discutată
in extenso, cf. P. Reinecke, în Arch.Ert, XVII, 1897, p. 4-5, 16, 19; Die skythischen
Alterthilmer in Mittleren Europa, în ZfEthn, XXVIII, 1896, p. 11-12, 21-23;
G. Teglas, Erdelyi skytha tilkrok, în Archtrt, XXXIII, 1913, p. 318-327; M. Roska,
în ESA, XI, 1937, p. 176, fig. 15, p. 179, fig. 17-20; N. N. Bondari, Topzo8bte cH.otueH.Ufl
OAb6uuco C,cr.upuea 8 VI-V 88. ao H..s., în-SA, XXIII, 1955, p. 58-80; A. Bottyan, în RegFilz,
1, 1955, p. 54-55; M. Parducz, Szkita tilkrok a Kcirpcit-medenceben. Miroirs scythes
dans le bassin des Carpathes, în Archtrt, 85/1, 1958, p. 58-64; Scythian Mirrors in
the Carpathian Basin, în Swiat0wit, XXIII, 1960, p. 523-544; Szkitakorunk ethnikum.cinak es kronol6giai helyzetenek kerdesehez, în AntTan, XV/1, 1968, p. 1:rn,
138-139, 142; V. M. Skudnova,C,cucţ,c,cue 3ep1eaAa U3 apxau<tec,cozo H.eKponoAbfl OAb6uu, în
Trudy Gosudarstvennogo Ermitaia, VII, 1962, p. 5-27. (Rezultatele autoarei nu le
cunosc decît din materialul de discuţie al lui M. Parducz, citat mai sus.) După
părerea autoarei sovietice oglinzile puteau fi confecţionate în a ceea şi
v re m e
în diferite ateliere ale regiunilor nord-pontice, pe terit ori u 1 T r a n s i 1 v a n i e i, precum şi al Ungariei. ln caz că Skudnova ar
avea dreptate, exemplarele provenite din Transilvania ar putea să fie chiar mai
vechi decît oele produse la Olbia sau în restul regiunilor pontice(!); M. Dusek,
în ArhMold, II-III, 1964, p. 286. ln legătură cu răspîndirea oglinzilor de tip nomad, cf. între altele: Le baron de Baye, Etudes sur l'archeologie de l'Ulcra'i,ne anterieure d notre ere. Note sur l'epoque des metaux en Ukra'i,ne, Paris, 1895 (extr.),
p. 33; P. Reinecke, în ZfEthn, XXIX, 1897, p. 141-146, 157-158, 160; A.-M. Tallgren,
Collection Tovostine des antiquites prehistoriques de Minoussinsk conservees chez
le Dr. Karl Hedman a V asa. Chapitres d'archeologie siberienne, Helsingfors, l!H î,
p. 10, fig. 6, p. 16, fig. 11, p. 55-58, pl. VIII; S. I. Rudenko, KyAbmypa H.aceAeH.RU
u,eHmpaAb1-wzo AAmaR 8 cKu<f,c,coe 8peM.R, Moskva-Leningrad, 1960, p. 13, Fig. 4;
R. \Verner, Geschichte des Donau-Schwarzmeer-Raumes im Altertum, KimmerierSkythen-Sarmaten, în Ahriss der Geschichte antiken Randkulturen, Milnchen, 1961,
p. 135; K. F. Smirnov, PaH._H.RR ucmopu!l u KYAbmypa capMamo8, Moskva, 1964, p. 155;
p. 301, fig. 9/3 a, 4 a, p. 364, fig. 72/7, aminteşte asemenea ogli:nzi pe teritoriul sauromaţilor, în special î:n regiunea Uralului de sud, datate în sec. VII-VI î.e.n. (este
tipul nr. III după clasificarea lui Smirnov) şi indică originea probabilă a acestui tip.
https://biblioteca-digitala.ro

ŞT.

48

FERENCZI

turile sistemarticc), de dimensiuni diferite. Ele avuseseră, judecind după
urmele păstr.ate, minere de fier. [După comunicarea amabilă a lui Al.
V:ulpe, un al treilea exemplar, cu miner de fier rupt, neOTnamentat, a
ajuns ulterior, prin donaţie, în muzeul judeţean de la Zălau. Piesa n-am
putut-o vedea pensonal înaintea predării manuscrisului.] Este oarecum
semnificativ faptul, că o anJalog~e ia om.amentului cruciform (ca:r-:e, de altfel,
apa.re în epoci şi culturi diferite 296 ) de pe reversul oglinzii mai mari, dar
într-o formă mai simplă, se ounoaşte în 1aria mgă a descoperirilor sciticc
din zona Altai 297 , pe o oglindă de tip nomad. Acelaşi ornament apare şi
pc un disc de lut găsit în aşezarea Pojarnaia Balka n~ 98 , din regiunea
mijlocie a Nipru.Jui, datată precis în secolele VII-VI î.e.n. prin prezenţa
ceramicii de factură rhodiano~rnilesiană. Aşadar, oglinzile cimitirului „sdtic" de La Ciumbrud se încadrează perfect în limitele cultrurii materiale
de factură scitică din Transilvania sau din teritoriile învecinate spre răsă200 Se repetă, de pildă, pe un sigiliu din Anatolia de vest, de la Alişar (cf.
K. Bittel, în Istanbuler Forschungen, 6, 1934, p. 80. pl. 9, nr. 13, din mileniul III
î.e.n.; pe o piesă de la Thermi, de pe insula Lesbos (cf. W. Lamb, Excavations at
Thermi in Lesbos, Cambridge, 1936, pl. XXV/30, 26); pe mai multe sigilii din Asia
Mică şi Grecia [cum ar fi, de pildă, cele de la Mersin (Kilikia, nr. 3), Alişar (nr. 4-5)
:;i Sesklo (Grecia, nr. 6)], în mediu neolitic sau cvasi-neolitic (ci. Fritz Schachermeyr,
/Jie iiltesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart, 1955, p. 75, fig. 10); amintim tot
uici ornam€'Jltul „pandantivului discoidal" de lut (fig. 5/8) de la Oluj, găsit în primăvara anului 1968 într-o groapă mare, săpată pentru un transformator electric,
în plin centru al oraşului, în materialul unei aşezări turdăşene, .deci din cadrul ariei
culturii Vinca-Turdaş, care ,, ... ajunsese, la un moment dat, o zonă puternic
influenţată dinspre (sau direct legată de)
cu 1 tur i 1 e i na 1 te a 1 e Asiei
Anterioare ... " (Cf. N. Vlassa, Contribuţii la problema racordării cronologiei
relative a neoliticului Transilvaniei la cronologia absolută a Orientului Apropiat,
comunicare în cadrul Institutului de istorie şi arheologie Oluj, în ziua de 17 aprilie 1969. Acest disc de lut, cu o destinaţie necunoscută nouă momentan, poate de
caracter sacru, atit în privinţa formei, cit şi în privinţa dimensiunilor şi a ornamentului, este foarte apropiat de oglinda noastră de la Ciumbrud. Mai găsim acest
ornament pe fundul unui vas de lut aparţinător culturii Andronovo din epoca bronzului (mileniul II i.e.n. din Asia de vest, cf. S. V. Kiseliov, Istoria universală, vol. I,
p. 453), precum şi pe un ac cu cap în formă de cerc (Radnadel) din Germania
(Ha.nnover); cf. A. Lissauer, Erster Bericht ilber die Tiitigkeit der von der Deutschen

Anthropologischen Gese/lschaft gewiihlten Kommission filr
penkarten, în ZfEthn, XXXVI, 1904, p. 587, fig. 46. Trebuie să

prăhistorische
Tyreou,noaştem însă că

astfel de ornamente împodobesc şi unele pandantive de metal (vierspeichiger radformiger Anhănger), datate în B D - H A, cunoscute din Europa Centrală, şi amumG?
de pe teritoriul Ungariei de astăzi (de la Csâkbereny, Sâghegy etc.; cf. E. Patek,
Die Urnenfelderkultur in Transdanubien, în ArchHung, S.N., XLIV, Budapest,
1968, p. 123, pl. LXVIII, nr. 3; p. 147, nr. 610 (este greşit numărul de trimitere la
planşă, nr. 36 se va corecta la 33!); pl. XXVIII, nr. 33; pl. IX, nr. 24).
2n7 J. R. Aspelin, op. cit., vol. I, p. 71, nr. 326; J. De Baye, op. cit., p. 33, fig. 4
publică desenul unei oglinzi de tip nomad cu un ornament mai simplu dintr-unul
din curganele de la Smiela, săpate de A. A. Bobrinskii. Exact acelaşi ornament se
repetă intr-un stil curios şi pe un recipient aflat în mormîntul nr. VII (?) din cimitirul scitic de la Tâpioszele, precum şi pe două străchini evazate, găsite în cimitirul
tumular de la Ferigele, unde motivul cruciform este alcătuit din caneluri de caracter hallstattian timpuriu, din interiorul vasului, cf. M. Parducz, în ActaArchBp,
XVIII, 1966, p. 37 (?), pl. XXIX, nr. 4; Al. Vulpe, Ferigele, p. 42, p.}. 111/1, 3.
2!lS I. I. Liapuşkin, /1.Henp0Bc1cue AecocmenHoe JleBo6epe,ica, p. 123, fig. 64, nr. 7.
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rit şi se datează aproximaitiv ,in sec. VI î.e.n. Menţionăm în plus că Irena
Heichl 299 , ocupînldu-se de oglinzile scito-greco-pontice, pr10venite din Pocloliia, care 1au afinităţi cu cele din TTansilv,ania, ile datează pe 'la sfîrşitul
sooohtlui VI, începutul secolului V Le.n. OgJ.inzile noastre cu mînerul lucr.ait separat de dîsc apar,ţin în ori-oe caz tipului mai vechi al acestor
obiecte de lux, căci exemp1ar,ele mai noi sint turnate dintr-io singură bucată de metal 300 .
b) Fr,agmentelor unei bentiţe de bronz (fig. 8/10), pentru strinsul pă
rului pe creştet (?), san.i ale Ull1Ui torques (?), iconstind din două lame laterale unite printr-un fir de bronz torsionat, le cllliloaştem analogii în teri':ori.ile cai,pato..,dunărene 301 . Această piesă poate fi însă legată, atît din
punct de vedere tipologic, cit şi din punct de vedere uti1itar, de citeva
l'Xemp1a:re foarte înrudite (ca să nu spunem identice) din cimitiriul de la
An.anino302 şi de descoperirile izolate din fortăreaţa Vozdvijenskoi din
Caucazul de nord (aici un exemp1ar ornamentat cu motive gemnewice), ca
~i oele d~n regiunea Terek303, datate :tot in perioada isci.tică timpurie.
c) Inelele de timplă ou ,oaipete conice (fig. 8/2, 5, 12-14) sînt piese
clC6eori îrntîlnite .în mormintele „scitice" {mai degr,abă de femei) ditn Transilvaniia304. Deşi I. Kova,os, pe ba:m unei obserivaţii in'Cliscutalbile, făcute în
mormintele 2 şi 4 de. la Tîrgu Mureş 305 , ,cocectase g:reşala, generalizată
oarecum prin publicm:ea materialelor de la Pfloştca Mică 306 , Aiud -- ,,Cine299 Zwierciadla podolskiej kultury scytyjskiej. Die Spier,el der podolischen skythischen Kultur, în T. Sulimirski, op. cit., p. 159-160.
300 P. Reinecke, în ArchErt, XVII, 1897, p. 16.
301 Cf. de pildă: M. Kubinyi, A krasznahorkai bronz-lelet, î,n Arch.Ert, XII, 1892,
p. 157-158; P. Reiinecke, în ArchErt, XVII, 1897, p. 25, fig. 17: J. Hampel, op. cit.,
vol. III, pl. CLXXXIV, nr. 1; V. Pârvan, Getica, p. 357, fig. 250, p. 444-445, fig. 314.
Acest tip de torques sau bentiţă de bronz ,pentru strinsul păr,u~ui (?), într-o formă

mai evoluată, mult mai pompoasă, se cunoaşte şi din vestitu[ tezaur de la Blatnica,
clin Slovacia de nord (of. J. Hampel, op. cit., vol. I, pl. XXXIX, nr. 1 a-b; S. Gallus.
T. Horvath, în DissPan, ser. II. nr. 9, pl. XXIII, 2 a-b), precum şi la lstebne, din
apropierea primei localităţi (cf. S. Gallus, T. Horvath, op. cit., pl. LXXXVIII, nr. 1).
l 'entru un exemplar dintr-un mormînt cu cistă din mediu lusacian (H D) de la
:\'lala K~pa (distr. Chlemno), vezi: Z. Bukowski. Se1,;eral Prob le ms Concerni119
Contacts of Lusatian Culture with Scythians, în A1-chPol, III, 1960, p. 70-71, fig. 2.
() ,,diademă" de bronz, din sîrmă torsionată, cu capetele mult lăţite. găsită la Cim11ala (jud. Bacău) a fost pubUcată reoent de V. Căpitanu (Un mormint hallstattian,
descoperit la Cimbala, în Carpica, I, 1968, p. 70). Vezi şi R. Werner, op. cit., p. 135.
302 J. R. Aspelin, op. cit., vol. I, p. 111, nr. 444.
:ma O. A. Artamonova-Poltavţeva, în SA, XIV, 1950, p. 55-56. fig. 25, nr. 1, 3.
3
cv. Pentru a evita unele repetări, pentru o bibliografie completă, cf. N. Vlassa, în
_1pulum, IV, 1961, p. 40, nota 9.
305
ln Dolg, VI, 1915, p. 263, fig. 30, m. 5-6, 8-9, 16-17, p. 270-271; cf. şi
V. Pârvan, Getica, p. 349, fig. 241, p. 444 şi 448.
:icti P. Reinecke, in ArchErt, XVII, 1897, p. 16, 17, 19.
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getelek" 307 , Sime1ia 308 , Blaj:im,, Crişteşti3 10 , a dăinuit totuşi mult timp
părerea ci acestea siint brăţări. In afara observaţiilor noastre făcute cu
ocazia dezvelirii marmirutelor „sciltice" <le la Teiuş 311 , caracterul de inele
de tîmplă a acestor rpiese este coruiiimat •inoă oda.tă în cazul mormmtului
nr. XIV, de femeie (Materiale, VII, [1961], p. 165, fig. 3, nr. 3-4; fig.- 18,
nr. 2). După P. Reinecke 312 , oonfinnat de observaţiile 1ui I. Kovaas 313 ,
aceste podoa:be ar fi fost oonfecţicmate după prototipuri în primul rînd
orientale, mai puţin după oele greceşti. Ln schimb, mai recenit, M. Dusek
afirmă -că aşa-numitele inele de tîmplă din bronz cu extrernirt:ăţile în formă
de cap de şarpe, incluse de către '11fUIIlerOŞi cercetători în invent,arul scitic,
nu pot fi considerate ca scitice ,, ... deoarece nu apar în inventarul descoperirilor scitioe din regill[lea Mării Negre. Ele alcătuiesc însă o categorie de elemente culturale aparte în centrul şi sud-estul Europei ...
Inele de tîmplă similare au fost găsite, de &Semenea, în Ungaria (bazdnul
Tisei), Iugoslavia, sudul Slovaciei, România (Transilvania şi, izolat, 1a est
de Carpaţi) şi, în unele cazuri, în Crimeea (acestea din urmă fiind, fireşte,
deosebite din punct de vedere tehnic). P~nţa lor în vestul Europei
trebuie considerată ca un import" 314 • Faţă de această afirmaţie sîrulicm
siliţi să precizăm două lucrwri:
1. Inelele de tîmplă din Transilvania, din punct de vedere tipologic,
n u s î n t c h i ,a r i d e n t i c e cu cele din Cîmpia Tisei, Ungaria de
nord, Slovacia de sud. Pe cînd inelele de tîmplă cunoscute pînă acum din
cimitirele „scitice" din Transilv,ainia iau un d1ametru, în general, de peste
5 cm, şi capetele simple-oonke sînt :relativ scunde, socoitind de la baza
conului, inelele de timplă din Cimpia Tisei, din nordul Ung.ariei şi din
Slovacia de srud, afară de foarte puţi.TIJe excepţii, au un diametru mult mai
mic, în schimb cresc dimensiunile conwri.iJ.or, ele devenind totodată mai
,ascuţite. Conurile simple sînt înlocuite ,de multe ,ori prin capete de animale (înainte de toate capete de şarpe 315 ).
K. Herepey, im Archtrt, XVII, 1897, p. 64, fig. 4, nr. 10.
M. Roska, în Dolg, IV, 1913, p. 234, 236.
309 M. Moga, în Apulum, I, 1939-1942, p. 76, fig. 2, 2. ,, ... In unele morminte ...
brăţări de acest fel au fost aflate lingă craniul mortului (cazul la Tg. Mureş) şi Jin
acest motiv tipul acesta de podoabe a fost numit brăţări....oercei. Capetele termilfl.:1te
în bolduri şi deschizătura lor destul de mare arată că n-au putut fi folosiţi c-a
cercei ... " Cf. şi V. Pârvan, Getica, p. 444; D. Popescu, op. cit., p. 11, 16.
310 I. H. Crişan, un ActMed, 3, 1955-1956, p. 64, mormîntul nr. 7. Părerea aceasta
a fost revizuită însă în ActaMN, II, 1965, p. 59, fig. 12, nr. 7.
311 K. Horedt şi colaboratorii, în SCIV, I/1, 1950, p. 126; Materiale, I, 1953, p. 802.
307
308

803; fig. 11, nr. 1-2.
31 2 ArchErt, XVII, 1897, p. 5, 16; of. şi M. Rostowzew, op. cit., p. 533.
3 11 Dolg, VI, 1915, p. 271, 272-273. Împotriva acestei păreri vezi, de ex.: I. Nestor.
în 22. BerRGK, p. 141-142, nota 575; D. Popescu, op. cit., p. 11.
31 4 ArchMold, II-III, 1964, p. 284-285.
31 5 Notăm că inelele de tîmplă descoperite în cimitirul tumular de incinerntiP
de la Ferigele (cf. Al. V•ulpe, în Materiale, VII, [1961], p. 221, fig. 4, nr. 1, din
mormîntul 3, movila 20) se apropie, în bună parte, din punct de vedere tipologic
de exemplarele dim C.Îllllpia Tisei, Ungaria de nord şi Slov,acia de sud, dar şi de
cele din curganul nr. 276 de la Glinnoe (din împrejurimile oraşu:lui Tiraspol'). CF.
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2. Nu p1.lltem să fÎll11 întru totul de aoord cu opinia l!ui M. Dusek mei
în privinţa a.fi:rnnaţiei că astfel de inele de tîmplă sînt necunoscute în teritoriile care se întind la răsărit de ţara noastră. O piesă ,a ieşit la iveală
în cimitirul d!e la Dol!i-nJSkoe (reg. Oernigov) datat în sec. VI-V î.e.n.:116 ,
alte două exemplare sânt publicate de A. I. Meliukova oa provenind din
c."l.lI'lganul nr. 1 de La Sukleia dim regiuniea Tiraspol', dintr-un mormînt
jef.uiit (oa.rie însă pare să ,aparţină grupul!ui I ere curgane din această regiune, datate în sec. VIII-VII î.e.n.), şi, respectiv, din curganul nr. 345
dP la Ciobrucii, acesta din urmă fiind datat în sec. IV-III i.e.n. 317 ; alt
inel de buclă, ,a fost aflat în cur,gainul nr. 3, (idaitat în sec. IV-III î.e.n.)
car-e :fa.ce. parte din grupul de curganie din aiproipierea satului Russkaia
Trosti,ank!a (reg. Voronej), din bazinul hidrografic al rîului Don; altul
într-o descoperire intîmplătoare La 0Zbia318 ; inele de bronz cu capete conice s-au găsit în mormmtele ·aparţinătoare epocii scitice timpurii din
regiunea K:ubanului, în necropo1a de la st. Ust Labinskaia 319 ; din vestitul
curgan nr. 28 de la Ho1odnîi Iair sie cunosc piese oare au fost ulterior (?)
îndoite în forma literei U, ,c,apetele ooruce fiind transformate în două mici
cîrlige (în formă de liră); un exempliar, din ,curganuJ de la Tavel' din împrejurimile oraşului Simferopol' (Crimeea) este datat de monedele oraşelor
Chersonesos şi Olbia, 'În sec. III î.e.n. 320 ; un alt exemplar (datat în a doua
jumătate a sec. IV prima jumătatte a seco~ului III î.e.n.) p:riovine clin
cimitirul de la aulull Ku:rigakovo din bazinul Kubanului3 21 ; în sfî:rşit, trebuie amintit un inel de tîrnplă (,,brăţară" cum îl denumeşte şi acest autor)
A. I. Meliukova, în MIA, nr. 115, p. 137, pl. 10). In schimb analogiile, foarte puţine
la număr, pentru cele cunoscute din Transilvaniia provin ,din cirmitirul de la Pilin
(cf. P. Patay, în FolArch, VII, 1955, p. 72, fig. XVI, nr. 10; autorul ,le consideră
şi el drept „brăţări". Pentru confruntare vezi pl. XIV). Cf. încă A. Bottyan, în
RegFilz, 1, 1955, p. 59, pl. XXXIV, m. 1-7, 11-18 şi cele spuse de M. Parducz (în
AntTan, XV/1, 1968, p. 147) în privinţa inelelor de buclă cu capete conice de dimensiuni mici. Cîteva exemple similare, puţin deosebite oa formă, se cunosc p('
teritoriul R. P. Polone, dintr-un mormînt cu cistă din cadrul culturii lusaciene din
H D de la Mala K~pa, dintr-un alt mormint similar de la Machow (distr. Tarnobrze~)
săpat în 1958; cI. Bukowski, în ArchPol, III, 1960, p. 70-71, fig. 2, p. 85, nota 2:,_
Patru exemplare au fost descoperite pe teritoriul Danemarcei: două de la Aarup
Mose, Aarup, Hedenstad Sogn, Hutting Herred, distr. Vejle; unul la 0ster Sne<ll·
Sogn, Norvang Herred. şi altul la Mollerup s. Mors0 Sdr., hd., distr. Thisted. Toate
sînt în Muzeul Naţional din K0benhavn; cf. H. C. Bloholm, Danmarks Bronzeălder,
vol. 3, K0bcnhavn, 1943, p. 260 şi lil'm.
316 O. N. Melnikovskaia, MozuAbHUK y ceAo Jl,oAUHCKoe C/ep1tuzoecKOu o6Aacmu, în KS.
XXXIV, 1950, p. 70-71, fig. 19, nr. 2.
317 A. I. Meliukova, CICU(j)c,cue ,cypzaHbt TupacnoAbW,blHbl, în MIA, 115, Moskva 1962,
p. 118, pl. 2, nr. 6, p. 137, pl. 10, nr. 3.
318 P. D. Liberov, llaMRmH.u,cu c,cUl/)c,cozo epeMe1tu Ha Cpea1-1.eM Jl,01-1.y, 'im ASSSR, fasc.
D 1-31, Moskva, 1965; pentru exemplarul de la Olbia, vezi B. Posta, op. cit ..
p. 445-446, fig. 248/9.
:1t 9 I. H. Crişan, în OmD, p. 123 şi fig. 4.
3
:!I B. Posta, op. cit., p. 402, 463, fig. 257, nr. 5-6, p. 477-479, fig. 265, nr. 9 a-b;
p. 483; cf. şi E. F. Pokrovska,KypzaH.U IV cm. ao H..S. 6iAa X0Aoa1-1.ozo f/py noa6AU3U M.
CMeAU. Kypza1-1.bl IV e. ao. 1-1..a. y X0Aoa1-1.ozo f/pa e 6AU3u M. CMeAbt în Arheologhiia Kiev, X, 1957, p. 74, pl. II, nr. 4.
'
321 N. V. Anfimov, Apxe0Aozui1.ec,cue p{13eea,cu no cpea1-1.eMy llpu,cy6a1tbto, în KS, 60, 1955,
p. 48, fig. 17, nr. 4.
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oare, deşi a fost găsit într-l1!11 mormînt din sec. I e.n. 322 pare să aparţină
totUqi epocii scitice şi nu celei romane. In orice 1caz, din perioada premergătoare venirii populaţiei „scitice" în Transilvania ele nu sînt cunoscute,
lipsind cu desăvîrşire din complexele de caracter H C. Ele, foarte probabil,
staiu în legătură cu portul părului în fornnă de coadă 323 , modă obişnuită
la multe dintre popoarele din stepele eurasiatice, din care ,au făcut parte
~i s,ciţii.
d) In rîndul obiectelor de metal specifice pentru cultura mart:erială a
perioadei ..sdticc" trebuie amintită şi aplica rozetiformă de bronz, prov0nirtă dintr~un mormînt distrus (fig. 8/9), compusă dintr-un cerc central
din care pleacă patru spiţe. lăţite, în foI1ffiă ide cerc. Exemplare similare
-;înt cunoscute şi dim alte descoperiri „scitice" din Tran1Silvania, cum ar
fi ceile de la Aiud-Parcul oraşului 324 , Blaj 325 , Simeria326 , Sfintu Gheorghe327. Aceste podoabe pot să fie cu patru sau mai multe spiţe. pline sau
1nclare, aplicate pe circumferinţa oerculrui mare. Pe ba7,a unei afirmaţii,
fă0Ute în legătură cu scheletul mormintului nr. II de la Simeria (distrus
însă cu puţin înainte de sosirea delegatului Muzeului arheologic din Cluj),
7i anume c.ă acest obiect a fost găsit pe partea :firontală a craru.ului, nu este:_,
deloc exclus ca el să fi făcut parte dintr-o cunună, mai bine zis să fi
fost un decor prins într-o bandă care încingea fruntea femeilor sau a
f Ptd o r1 2a.
e) Obiectul de bronz, in formă de butoiaş (fig. 8/11), pr,ovenind tot
dintr-un mormint răvăşit, poaite fi o ,mărgea dintr-un colier ,asemănător
oelor care au fost găsite (uneori asociate cu spirale de bronz) în regiunile
322 T. IVI. Arsencva. HeKpono,u, p11..,11cKozo opeMeH.u y aep. Hooo-OmpaaH.oe, în SA, l!J63'1,
p. 201-202, fig. 9, nr. 5.
323 A. M. Tallgren, in ESA, XI. 1937, p. 73, fig. 4; S. I. Rudenko, Ky,zbmypa H.ace 12e
11u11 c.apH.ozo A12rnaR B cKLlfjJcJWe opeMR, Moskva-Leningrad, 1953, p. 392, pl. XXVIII;
R. Werner, op. cit., p. 135. Cf. şi H. Mitscha-Mărheim, Dunkler Jahrhunderte goldene
Spuren, Wien, 1963, p. 135-137.
:12-1 M. Roska, in ESA. XI, 1937, p. 182, fig. 23, nr. 4, p. 186.
:i'.l.'i ibidem, p. 185, fig. 25. p. 194.
JW Idem, în Doly. IV, 1913, p. 234, 235, fig. 2, nr. 1; în ESA, XI, 1937, p. Ia:i,
lig. 27, nr. 4, p. 195.
327 Z. Szekely, în SCIV. XI/2, 1960, p. 376, 377, fig. 5. nr. 2; D. Popescu o consid('ră drept ,, ... un amulet apotropaic central-european. . . menit să ferească pe
,·C'I dispărut, ca şi în viaţă, de toate primejdiile unui destin necunoscut ... " Op. cit.,
p. 16-17. Pentru analogiile din Europa de mijloc şi de sud-est, cf. B. Posta, op. cit.,
p. 502-503, fig. 280 (Rakos - un exemplar ornamentat); p. 528-529. fig. 294 (Szârazd,
ambele aceste localităţi în R. P. Ungară); Fr. Stare, Vace, în Arheoloski Katalogi Slor•enijc, vol. L Ljubljana, 1955, pl. LIV; pentru un exemplar cu t r ci s pi ţ c, găsi~
1n Slovenia, în mormîntul dublu, nr. 29, din turnul ul V rde la Magdalenska gora,
lingă Srnarje, păstrat în colecţia Meck.lenburg, St. Gabrovec, Zur Hallstattzeit in
Slowenien, în Germania, 44, 1966, p. 31, fig. 16/5; pentru analogii cunoscute de pe
tl'ritoriul U.R.S.S., cL de pildă: M. J. Aspelin, Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon
alkeita, Helsingissa. 1875, p. 162, 'fig. 139-141 (Perm), p. 176, fig. 157 (Romascvo,
Pcrm), p. 223. fig. 194 (Filatovsk, Morotcata); idem, Muinaisjiiiinnoksiii •.. , vol. II,
Hclsinki, 1877, p. 150, fig. 632-639 (majoritate din împrejurimile oraşului Perm) ele'.
328
Cf. A. Bottyan, în RegFilz, 1, 1955, p. 60.
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de mijloc ,şi de nord-est ale Uniunii Soviettce (partea europeană), dart:îndu-se în prima virstă a fierului 329 .
f) In privinţa agrafei sau acului de păr de brionz cu buton semiglobular neo:rnJamentat şi cu ac to:rsionlaJt (fiig. 10) analogiile din H A şi B din
spaţiul ,carpato-dUIIlăr:ean sînt cunoiS·oute îrn mai multe exempl,aire 330 , dar
credem că nu greşim daică iil comparăm şi cu piesele, al căror ac propriuzis nu esite torsi,onat, dar :aax,e aru un bulbon în formă de pălărie de ci upercă, ,găsite în cimitiru!l de la Daliruskoe 331 şi în anumite cuirga,ne din
regiunea Poltava, (acestea: run urimă daJtîndu-se mtr-o ,perioadă puţin mai
tîrzie) sau cu acela de la Mala Saltlanivk,a (r. Va:silkovo, reg. Kiev) din
sec. VI-V î.e.n., oare nu a,re irusă u:n buitJon semigilobular, ci p1at332 .
g) Brăţările de bronz, d!iJn. fir simplu, cilinidrice, cu -oaipete deschise (:una
din fir 'Îngroşat la mijloc, fig. 8/4, 6, 15), Il!€orrrtaimentate, sînt cunoscute
şi eil.e şi din ,alte desooperiri de rpe teritoriul Transilvaniei, aparţinătoare
perioadei sclitice: de ,pildă din mormLntul nr. II die Ila Simeria333 . In -slchimb.
exemplarele de la Cristeşti (o brăţară 334 ), Aiud-Parcul ,oraşului (două
piese335 ) ,şi Sfîntul Gheorghe (partiru brăţări) 336 SIÎn!t ornamentate. Prototipurile aceistor brăţări 1aipar la s~îirşitul. epocii bronzuJui şi în epoca hallstailtialnă timpurie în bazinul oairpaJto-dunărean337 , deci ele pot fi considerate
ca obiecte care au .rădăcini în timpurile premergătoare pătrunderii „sciţilor" în Transilvania. Brăţări sim.Hiare au fost descoperite în cimitirele
turnul.are de la Balta Verde, Gogoşu338 şi Ferlgele 339 , dar mai mu1te exemplare provin din cimitirele conrt:emporane d.'in C1mpia Tisei şi <lin Ungaria
1

m J. R. Aspelin, Muinaisjăănnoksiă ... , vol. II, Helsinki, 1877, p. 150, ,nr. 663
(Perm), vol. III, p. !HO, nr. 1191 (Inkeri), vol. V, Helsinki, 1884, p. 357, nr. 1912
(Eesti maa).
3llO Cf. de ex. J. Hampel, op. cit., vol. I, pl. LII, nr. 1 a-b, pl. CXIV, :nr. 13-20
(cu capete simple sau ornamentate), pl. CLXI, nr. 10 a-b, XI, a-b, pl. CCXXXI,
nr. 3 a-b, 4 a-b, pl. CCXXIII, nr. 7 a-b, 8 a-b, pl. CCXXV, G a-b etc.; M. Roska,
ErdRep., p. 168, fig. 199/16; V. Căpitanu, în Carpica, I, 1968, p. 70i5; E. Patek, în
ArchHung, S.N., XLIV, p. 87-88, pl. I, nr. 19, p. 146, pl. XXVIII, nr. 41 (de la
Saghegy); pl. LVI, rind:ul de sus, nr. 6 (socotit din stinga, Csabrendek), pl. LXXVH
rîndul de jos nr. 3 (din stînga, de la Lengyel) etc., etc.
331 B. Posta, op. cit., p. 473, :tig. 261; O. N. Melnikovskaia, în KS, XXXIV, 1950,
p. 73, fig. 20, nr. 1; idem. llAeMeHa /0:HCHOU Ee11opyccuu B paHHe,u :HCeAe3H0,u eeKe, Moskva,
1967, p. 86-93, fig. 37/18-21, rp. 90, fig. 38/3.
332 E. O. Petrovska, în Arheologhiia Kiev, XVI, 1964, p. 174, fig. 2, nr. 2.
:tl3 M. Roska, în Dolg, IV, 1913, p. 236, 239, fig. 6, nr. 6.
33' I. H. Crişan, în ActMed, 3, 1955-1956, p. 63; ActaMN, II, l!J65, p. 59, Cili,
fig. 12, nr. 10.
336 K. Herepey, în AFM, vol. II/1, p. 68.
336 Z. Szekely, în Materiale, VII, [1961], p. 179; SCIV, XI/2, 1960, p. 374, 375.
fig. 2, 4.
337 Cf. J, Hampel, op. cit., vol. III, pl. CCIV, nr. 25-28, pl. CCIX, nr. 19-20,
pl. CCXVI, nr. 22, pl. CCXXXVI, nr. 18, 20, 22, 24, 25, rpl. CCXXXVII, ,nr. 2-2:J,
pl. CCXLII, nr. 1-2 etc.; V. Pârvan, Getica, p. 374, fig. 257, nr. 22, p. 448, fig. 317 b;
M. Roska, ErdRep, p. 157, fig. 182.
338 D. Berciu, Eug. Comşa, în Materiale, II, 1956, p. 397, 459.
339 Al. Vulpe, ~n Materiale, V, 1959, p. 364, 369, fig. G, nr. 4; Ferigele, p. 1:t,
pl. XXV/2-3, 5, 7. De notat că în cimitiruJ de la Cillimbrud sînt prezente numai
brăţările de tip B 2 după clasificarea lui Al. Vulpe. Vezi fig. 8/4, G, 15.
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,,Jaksor" 340 ,

FERENCZI

Muhipuszta.341 •

N6grădkovesd 34 l! etc.).
Considerăm necesar să iremaocăm că brăţări de bronz, similare sau chiar
identice ca tip, se cunosc în număr mare şi in U.R.S.S., în materialele
arheologice contempol'alile, ba şi din perioada premergătoare celei în dis-

euţie. Înainte de toate trebuie să aminitim brăţări1e aflate 'În mormintele

83 ale cimitirului de 1a Tli, datat în sec. VIII-VII î.e.n. 343. Alte
brăţări, aproape identice clin punct de vedere tipologic, s-au aflalt în cimitirele de la st. Ust-Labinskaia344 , de la Isti-su, de La Boisi-irzo 345, apoi din
curganele clin bazinul rîului Sul.a346 etc. etc. Pe viitor, la discutarea problemei brăţărilor trebuie luat în considerare şi acest f:a:pt.
h) Micile podoabe (aplici) făcute din smnă de bronz, una în formă de
spirală simplă, cea1altă din spirale duble (fig. 8/16, 17), aflate în mormîntul nr. XV (de copil), respectiv nr. XIV (de femeie), au şi e1e analogii
perfecte atit în cimitirele „sciiice" clin Tiransilvania347 , dt şi în cele aparţinind perioodelor premergătoare clin regiunile aarpato-dunărene 348 .
i) Cu ocazia ridicării oaselor scheletului din mormîntul nr. III, în jurul
gîtului s-a aflat un mic colier, compl.ll.5 din cochilii de melcişori, mărgele
mărunte clin pastă vitroasă şi o mărgea de fier, în formă de pepene
(fig. 8/3, 18). Aceasta din urmă are analogii în cimitirele din regiunea Niprului mijlociu 349 , daT şi în oele din regiunea Kubanului mijlociu, de
exemplu din cimitirele ·de 1a st. Ust-Lalbinskaia350 , st. Nesterovskaiia351
etc. Mărgelele mărunte de pastă sint t1pice pentru inhU!lllăriJe timpurii scitice din amîndouă aceste regiuni3 52 •
Alte obiecte: a) Obiect de fier, vîrît odinioară într-o teacă de materie
organică perisabilă, aflat în direcţia genunchiului drept al mo:rmîntului
nr. VI.
b) Verigă de fier găsită în bazinul scheletului feminin din mormîntul
nr. XIV: este aproape sigur că avem de a :fiace cu un pesariu, asemănător
celui de bronz găsit 1a Cipău35 3 •
nr. 82

şi

:v.o G. Csallany, M. Parducz, în ArchErt, ser. III, V-VI, 1944-1945, p. 83, 100,
pi. XXX, nr. 13; p. 87, 104, pi. XXXVII, 4 a-b, p. 88, 105-106, pl. XLI, nr. 2, 10.
3\1 A Leszih, în FolArch, I, 1939, p. 73, 82, pl. III, nr. 15.
342 P. Patay, în FolArch, VII, 1955, p. 62, pl. XII, nr. 2. Menţionăm că atît bră
ţările de bronz cit şi cele de fier sînt foarte răspîndite în Cîmpia Tisei, pe cînd
în Transilvania lipsesc cele de fier.
y, 3 B. V. T~hov, în SA, 1963/1, p. 175, fig. 11, nr. 1-2.
:V.'. N. V. Anfimov, în SA, XI, 1949, p. 251.
345 O. A. Artamonova-Poltavţeva, în SA, XIV, 1950, p. 53, fig. 23, 7 a 7 z.
3~6 V. A. Ilinskaia, în KS, LIV, 1954, p. 24.
:v.1 Cf. I. H. Crişan. în ActaMN, II, 1965, p. 59-60, fig. 12, nr. 16.
~" 8 S. Pinter, în ArchErt. XI, 1891, p. 253-255.
349 B. z. Rabinovici, 0 aamupOBKe HeKomopblx c,aupCKUX KypzaHOB cpeaHezo llpuaHenpOBR,
în SA, I, 1933, p. 96. Lucrarea o cunosc numai din citatele lui N. V. Anfimov. Cf.
şi V. A. Ilinskaia, CKW/JcKUe KypzaHbt DKDAo z. EopucnDAR, în SA, 1966/3, p. 163, fig. 6.
350 N. V. Anfimov, în SA, XI, 1949, p. 245.
351 E. I. Krupnov, îin K.S, XVII, 1947, p. 103, fig. 44, nr. 9-11.
Jsa B. Z. Rabinovici, în SA, I, 1933, p. 97; N. V. Anfimov, în SA, XI, 1949, p. 252.
:153 Cf. în Materiale, VII, [1961], p. 194, nota 2, p. 195, fig. 3, nr. 4. Exemplarul de
bronz de la Cipău provine din moI'JllÎntul nr. IV. Cf. N. Vlassa, îin Apulum, IV,
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c) Obiect de fier •complet oxkLalt, dJe formă şi destinaţie necunoscută,
aflat în masa de oase calcinate a mormîntulu1 nr. XIII.
d) Două cochilii de scoici (Unio pictorum), găsiite în mormintele nr. II
{de bărbat) şi nr. XIV (de feme1e). Aceste piese pot sta Îln Legătură cu un
cuit al vulvei354 , dar puteau servi şi pentru amestecarea unor vopsele355 •
Sooici (dar de gellll.li Cypraea, ,mai precis specia Cypraea moneta) au fost
aflate în mai multe morminte clin dmitwele ide pe teritoriul Transilvaniei:
Pr,oştea Mică 356 , Gîmbaş 357 , Siimeria.358 şi în cimitirele din Cîmpia Tisei şi
diin Ungaria de nord [rde ipildlă La Osany:teLek, Ku.nszentrnar:ton - ,,Jaksor",
Szentes - ,,Kistoke", Szentes - ,,Vekerzug" (aici s-au găsit şi cochilii
de scoici de mliaştină))3 59 , Medgyesegyhaza360 , la N6gradkovesd361 •
Scoici de genul Cypraea (kauri) au fost descoperite atit într-o serie de
tumuli precum şi aşezări deschise sau fortificate din bazinul Niprulu.i
mijlociu362 , din bazinul KubanuJ.ui mij1ociu363 , dt şi în mormintele saiuromatice din riegiunea Volgăi şi ,a Uria,1u;liui3 64 , şi, mad departe, din bazinul
Minusinsk şi :riegiun:ea Alrtaiului 365 •
Pe cînd în unele cimitire din ToainLshlNania sînt descoperite scoici de
genul Cypraea, originare clin ape oa1de (Oceanul Indian, Golful Per1961, p. 27, fig. 6, .nr. 5, p. 28. Recent şi I. H. Crişan este de părere că piesa reprezintă un pesariu, Archăologische Fundstilcke zur Geschichte der Gynăkologie aus
Rumănien, în Sudhoffs Archiv. Vierteljahrsschrift filr Geschichte der Medizin und
Naturwissenschaften, der Pharmazie und der Mathematik, 50/3, 1966, p. 300.
aM Cf. Aigremont, Muschel und Schnecke als Symbole der Vulva ehemals und
jetzt, în AN0POIIOOTTEIA, Jahrbilcher ftlr folkloristische Erhebungen und Forschungen
zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral, VI, 1909, p. 35-50.
355 Cf. B. N. Grakov, ITNAIKOKPATOTMENOI. (llepe:>1Cu.m1CU. Mampuapxama y capMamos), în VDI, 1947/3, p. 100-121.
:i.,li P. Reinecke, în ArchE:rt, XVII, 1897, p. 17; M. Roska, în ESA, XI, 1937,

p. 174-177, fig. 13, litera e.
:m Material nepublicat în MuzistCluj, nr. inv. II, 8675, 8678.
358 M. Roska, în Dolg, IV, 1913, p. 237, 246, fig. 6, nr. 1. Remarcăm aici faptul
că patru cochilii de scoici (de specia Cypraea maneta), considerate greşit ,.cochilii de
me1ci" au fost descoperite şi pe teritoriul Moldovei, şi anume în morrnîntul de
inhumaţie scitic de la Cimbala; cf. V. Căpitanu, în Carpica, I, 1968, p. 71/6.
a5u G. Csallany, M. Parducz, în ArchErt, ser. III, V-VI, 1944-1945. p. 83, 100,
pl. XXXIV, nr. 3, p. 86-87, 104, pl. XXXVI, m. 7-14, pl. XXXIX, nr. 14-17,
p. 88, 106, pl. XLI, nr. 5, pl. XLIII, nr. 1-2, p. 89, 107, pl. XLIV, nr. 1-8. Cf. încă
A. Bottyan, ~n RegFilz, 1, 1955, p. 59, pl. T, nr. 2, pl. II, nr. 6.
360 Zs. Koros, în FolArch, V, 1945, p. 56, 58, pl. I, nr. 12-27, p. 59.
3Gt P. Patay, în FolArch, VII, 1955, p. 63, pl. XII, nr. 6.
362 Cf. de ex. J. De Baye, op. cit., p. 38; V. A. Illinska, I'opoauw,e cKi</JcKozo 'lacy Ha
p. CeuM.i. I'opoauw,e cKu</JcKOzo speMeHu Ha p. CeuM, în Arheologhiia-Kiev, VIII, 1963.
p. 117-118; pl. III, nr. 2.
3m E. I. Krupnov,
CeeepoKaBKG.3CKa!l• apxeoAoZu'leCKa!l aKcneau4uR, în KS, XVII, 1947,
p. 103, fig. 44, nr. 18, din cimitirul de la st. Nesterovskaia.
31¼ M. G. Moşkova, CapM.amc/Clle Kypza1tbt s Ope1t6ypzcKou o6Aacmu, în
KS, 83, 1961,
p. 118, fig. 47, nr. 10, din monnîntul nr. 2 al curganului 1, din grupa II, de la
Alandsk. K. F. Smirnov, CaspoM.anu,i ... , p. 363, nr 7 (Alandsk), nr. 8 (Novo Troiţk).
365 A.-M.

Tallgren, Collection Tovostine, p. 64, 84, pl. XI, fig. 17 (din satul Idra);
S. V. Kiseliov, AAmauscKU</JCKoe epeMR. (MauMupcKaR KYAbmypa), în VDI, 1947/2, p. 164,
fig. 3, lit. d; idem, în MIA, 9, 1949, p. 171, pl. XXVIII, nr. 16 din curganele de la
Tiahta; după afirmaţia lui S. I. Rudenko (op. cit., p. 135, pl. XXIV/4, XCIX, jos)
la Pazîrîk ele au fost folosite ca amulete.
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sic366 ), în dmitirul de la C:iiumbr.ud au fo.st descoperite sco1c1 de singµrul
gen local fluvial (Unio). Această :imprejurail'le ne face să presupunem oă la
Ciumbrud scoicile Unio au servit mai degrabă la -amestecarea vopselelor
decît că ele înlocuiau scoicile Cy])raea (pe ca.re acest grup „scitic" nu .şi
le mai putea, eventual, procura) în pracitici J.egate de ,cultul VU!lvei. Nu
putem să excludem însă Ln mod definitiv nici posibilitatea ceala1tă, deoarece din perioada scitică a bazinului Minusinsk pr,ovin imitaţii aproa,pl'
perfecte de cochilii de scoici făcute din piatră tocmiiai după Cypraea moneta36i, ceea ce denotă, fără îndoială, faiptul că ele nu serveau în primul
rind la amestecarea diferitelor materii prime de vopsea, ci, dimpotrivă.
aveau un rol important bine cristali7Jat în viaţla de fiecare zi a tuturor
grupurilor etnice de cultură cu caracter mai mult sau mai puţin pronunţat scitic (am îndrăzni să presupunem: chiar în complexul fenomeneloide suprastructură).
e) ln mormîntul nr. II al cimitirului nostru, în dreapta toracelui lupt[1torului, au ieşit la iveală şi bucăţele de realgar. Cazu.J. a.cesta nu este izolat: el se întîlneşte în mormîntul nr. 2 de la Tîrgu Mureş 368 şi în mormîntul nr. 1 de la Simeria în oare, într-un vas bitronconic cu picior, s-a
dat de o bucată de realgar auripigmentizat3u11 • (Sîntem convinşi că bucă
ţele de realgar ,s-au mai .aflat şi in alte monminte „scitice" transilvăinem-,
numai că cei oare le-au săpat, din cauza dimensiunii foarte reduse a bulgăraşelor, nu le-au acordat nici o atenţie).
Bulgăraşe sau urme de substanţe colorate se cunosc şi din cimitirele de
la Tapi6szele şi Pilin (ambele în R. P. Ungară 370 ), în unele morminte ale
grupului scitiic din Podolia de vest şi ale grupului de pe Niprul inferior
(curganele de la Krl!gle, Adşigol, PetU!hovka371 , în moI'IJilintele catacoonbă
366 J. De Baye, op. cit., p. 38; A.-M. Tallgren, Collection Tovostine, p. 64; Revai
Nagy Lexikooo, vol. V, Budapest, 1912, p. 215; Eo11bwaR CoeemcKaR 31-tl{UK/loneiJw1
\'OL 20, f. 1, 1953, p. 394.
J67 A.-M. Tallgren, Collection Tovostine, p. 64. ,, ... La collection Tovostine nc-

renferme pas des veritables cypraea, mais t ro i s i m i ta t i o n s de cc c o q u i 11 a g e... fa i te s e n pier re. L'une est visiblement inachevee. 0n voit
combien cet ornement (crede autorul) a ete goute autrefois ... " 1n legătură cu
prezenţa şi rolul scoicilor Cypraea maneta (kauri), imitate şi în bronz (!), în cadrui
statului sclavagist chinez Şan (ln) din secolele XIV-XII î.e.n., cf. V. S. Avdiev,
Istoria orientului antic, Bucureşti, 1951, p. 355; I. L. Duma:n, China antică (pînă în
sec. XII î.e.n.), în Istoria universală, vol. I, Bucureşti, 1959, p. 443.
:JGs I. Kovacs, în Dolg, VI, 1915, p. 258; în regiunea abdomenului au fost observate.,bucăţele de masă de ,culoare roşie deschisă, care, eventual, au putut servi c,1. materie de vopsea".
:w M. Roska, în Dolg, IV, 1913, p. 234, 244.
:iio A. Bottyan, în RegFilz, 1, 1955, p. 60-61, pl. XIII, nr. 29, pl. XXXV, nr. 20.
:171 Cf. J. De Baye, op. cit., p. 28-29: ,, ... M. W. Sisow, dams la tres interessante
communiaation qu·n fit au Congres international de Moscou en 1892 sur Ies kourganes de la Russie ... , rapproche Ies tumulus renfermant des ossemcnts p-cints.
des tumulus, moins anciens, dirts scythiques, ou l'on a retrouve des morceaux de
couleur ... Dans ces kourgam.es on rencontre presqrue toujours du soufre ... cn morceaux plus ou moins gros, ainsi que deux autres varietes de substances colorant0s:
1° Le realgar (bisulfure d'arsenic) A52S2 ; 2° L'orpiment (trisulfure d'arsenic) As 2S:1•
Ces matieres (care, de altfel, sÎlnt otrăvuri foarte tari) se retrouvent soit dans les
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de la Cesnok-gora ,de Ungă st. ~arras, în curgaruele de la Ani-irzo, din
apropierea st. Urus-.rnamtan din perioada prescitică, în mormintele p1anc
de copii din cimitirul de la Isti-su372 toarte din. regiunea: Caucazului de
nord etc.
Cîţiva dtnrtre ,autorii antid: Hippocrate (20), Clearh din Soloi (Fr. 8),
P. Vergilius Maro (Aeneis, IV, 145), Pomponius Mela (II, 10), Ammianus
Marcellinus (XXII, 8, 30) vorbesc de tatuajul agatirşilor; alţii, cum ar fi
I-Ierodot (V, 6), Aristofan (în „Babilonienii"), Str:abon (VII, 5, 4), Pliniu
oel Bătrin (VII, 11(10), 50), Dion Chrysostomul (XIV, 19), PJJutarch
(Ile:pt 'TWV {mb 'TOU 0dou ~pClSewc; 'TLµopouµevwv, 12), Artemidor din Daldi:s (I, 8)
amintesc de acest obiicei la traci. Problema rnu ;poate fi discutată pe larg
aici. Menţionăm doar că pr:ezenţa ooLoranţilor de la Ciumbrud şi în altP
cimitire transilvănene foce întru totul p1auziJbilă ,presupunerea că populaţia 08.II'e s-a înmorminltat aici ,îşi v:opsea corpul [şi părul; icf. aifiruniaţia
gramatilCll!lui Servius, Comm. in Verg. Aen., IV, 146 şi a lui Pliiniu '(IV,
26)]373 • Ipoteza este întărită de prezenţa pintaiderelor în unele monnintl'
clin R. P. Ungară şi din U.R.S.S. 3 i-l.
J) După cum a reieşit din descrierea mormintelor din partea I a acestei
lucrări, oase de rumegătoare mari iau f 05it găsite în mormintele rur. II
(pe fundul gropii), nr. III şi XI (1Îln str iac hi n ă), nr. XII-XIII.
XV-XVI (,pe fundul gropii), nr. XVII (de copil, oase de oaie ,pe fundul
gropii). Depunerea oaselor de la. animaile de diferite specii nu este un
lucru nJeobişnuit în cimitkele „scirtice" din Trans~Jvania. MiaJteiriale os,teo1

vases deposes pres de mocts, soit dans de petits sacs de cuir trouves ă Jeur ceinture. D'apres plusieurs archeologues, •ces couleurs auraient ete usitees pour farder
ou pour tatouer ... "; J. Kostrzewski, Skythen, în RLV, XII, 1928, p. 230, 231;
M. Ebert, în PZ, V, 1913, p. 5, 15, 57. Pentru prezenţa bulgărilor de ,realgar ~n morminte sauromato-sarmatice, cf. B. N. Grakov, în VDI, 1947/3, p. 100-110 (din cadrul
culturii sauromate, faza bliumenreldică, datată în sec. VI-IV î.e.n.)
37.! O. A. Artamonova-Poltavţeva, în SA, XIV, 1950, p. 68-69.
3'T.l [W.] Tomaschek, Agathyrsoi, în RE, vol. 1/1, col. 764; C. Patsch, Die Volkerschaft der Agathyrsen, în SitzBer, XII, 1925, p. 70-71; Ralnke, Tiitowierung, în
RLV, vol. XIII, p. 198-199; în ,privinţa tatuajului practicat la piOpulaţia scitoidă
din Munţii Altai, cf. S. I. Rudenko, op. cit., ip. 136-141, fig. 80-83; în privinţa acest.ei ornamentări a corpului omenesc în bazinul fluviului J.enisei din epoca sarmatohu-nică [de pe o mască găsită (la Uibat în Hakassia) într-un cavou care aparţine
grupului Taştîk], cf. S. V. Kiseliov, în MIA, 9, 1949, p. 257, pl. XLIII. Cf. şi M. Dusck,
în ArhMold, U-111, 1964, p. 288-289.
374 J. Hampel, op. cit., voi. I, pl. LXX, llll". 11-28; A. Bottyan, în RegFilz, 1, 1955.
p. 60-61, pl. XXXV, nr. 1-20 a; A. Meliukova, HccAeaoBaHuR zemcKwc na,,rnmHUK()B B
cmen1tou llpuoHecmpoBbe, în KS, 94, 1963, p. 68, 69, fig. 19; V. I. Kozenkova, E. I. Krupnov, HccAeaoBaHUR Cep31CeHb-10pmcKozo noceAeHuR (no pacKonKaM. 1964 z.) , în KS, 106,
i966, p. 85, fig. 37, nr. 5; M. Parducz, Western Relations of the Scythian Age Culture
of the Great Hungarian Plain, în ActaAnt, XIII/3-4, p. 273-301. In legătură cu
eventualele antecedente din Asia Mică, cam de la mijlocul mileniului III î.e.n., cf.
M.aichteld J. Mellink, Excavations at Kataraş-Semayilk in Licia, 1964, în AJA, 69/3,
1965, p. 241-251, pl. 64-65; idem, Excavations at Kataraş-Semayilk, în AJA, 71/3,
1967, pl. 84.
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logice animaliere au fost semna1ate în cimiti.relie de la Cipău375 , Tîrgiu. Mureş (o.ase de pol'C, indiaiind probabil îngroparea aicest'lli 1animal împreună cu
cadavrul omului) totdeauna asociate cu un mi.ţit 376 , Cristeşti (oase mari,
poate de cal) 377 , Gîmbaş 378 şi Aiud - Parcul oraşuil.ui3 79 , TeiUq 380, Simeria381, Bratei (oal?) 382, Şarioş-Sonde (probabil dinţi de ,oaJ., care s-au pierdut)3B3_
Din teritoriile extracarpatice aJ.e României, după cît se pare, IlJU a apă
rut nici un os de animal decît în movilii nr. XIX de 1a Biriseşti. ,,După
dimensiunile sale, aioesta ar putea fi de oal sau de bou" 384 . Mergînd mai
departe spre est, este interesant de remarcat că, în Ucll'adnia oase de rumegătoare mari şi mici se cunosc deocamdată n u m a i în mormiintele
subgrupei Tiazmin din grupa mare Kiev-Polit.a:via a antichiltăţiloll" scitice
din bazinul Niprului mijlociu 3R•.
Cîteva probleme de port. Materialul arheologic din cimitirul de la Ciumbrud nu este nici pe departe aşa de bogat şi de variat încit, pe baza lui,
să putem J1econ9titui, măcar in părţile lui esenţiale, portul populaţiei „scitice" oare a trăit pe meleagurile noastre. Amiumite observaţii ne permit,
totuşi, să contribuim cu citeva -date modeste la cunoaşterea portului din
perioada respectivă.
Din poziţia săgeţilor ce s_,au aflat în mormîntul nr. VI, ,înmănunch:iate3 il 6
şi cu vîrf ul SJ)De laba picioarelor, putem deduce cu mare probabilirtate că
luptătorul a fost îngropat împreună cu to 1 ba
de săgeţi aşezată
cu deschiderea ei pe genunchi. Mormîntul :respectiv fiind în mare parte
distrus, n....am putut afla eventUJalele rămăşiţe de metall ale tolbei.
~;5

N. Vlassa, în Apulum, IV, 1961, p. 28.
I. Kovacs, în Dolg, VI, 1915, p. 260-262, 2G5, 273.
377 I. H. Crişan, în ActaMN, II, 1965, p. 61.
3;s Material inedit în MuzistCluj, inv. nr. II. 8737-8740. Oasele de animale au
fost găsite parte deasupra picioarelor scheletului din mormintul nr. IX, parte în
dreapta piciorului drept.
::,:i K. Herepey (în ArchE:rt, XVII, 1897, p. 328) a găsit într-un vas mare, bitronconic, izolat, o ceaşcă cu toarta supraînălţată şi un os de animal.
380 K. Horedt, în Materiale, I, HJ53, p. 802. In monnîntul unui bărbat (marcat cu
nr. G), lingă piciorul stîng, sînt aşe2Jate un fragment de bazin şi tibia piciorului
stîng al unui cal. In monnîntul unei femei (trecut cu nr. 7), pe partea dreaptă au
fost depuse oase de cal şi de oaie (tibia piciorului drept cu astragalul şi calcaneul
de bazin de cal, femurul piciorului stîng, tibia, astragalul şi părţi din bazin de oaie).
381 M. Roska, în Dolg, IV, 1913, p. 235, 245. Oasele (de animale) au fost însă
uUerior acoperite cu pămint de muncitori.
3 ~ 2 I. Nestor, Eug. Zaharia, in Materiale, VII, [19Gl], p. 176.
~"1 I. H. Cri'.;,an, în ActMed, 3, 1955-1956, p. 56.
3M Seb. Morintz, în Materiale, V, 1959, p. 364.
38.5 P. D. Liberov, XpoHOAOZUR na,mimHUKOB noaHenpoBbR c1au/JC1cozo BpeMeHu, în VSSA,
p. 139. Asupra acestui lucru ne-a atras atenţia V. Vasiliev, căI'llia îi mulţumim şi
pe această cale. Vezi tncă: I. I. Liapuşkin, în KS, XXXVII, 1951, p. 128.
386 Cf. de pildă mormintul
de la Şaroş-Sonde (I. H. Crişan, î·n ActMed, 3,
1955-1956, p. 52). Vezi şi S. P. Tolstov, M. A. !tina,
CaKU HU30BqeB Cbtp-P,apbu, în
SA, 1966/2, p. 168-171, fig. 18. In cimitirul tumular de la Taghisken au ieşit la
lumină urmele unei tolbe cu o grămadă de vîrfuri de săgeţi îndreptate în aceea.c;i
376

direcţie.
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di111 motiilllÎiltul M. II a fost aflat .pe articu1aţia
femu.ruJrui stinig mie arată că acest pum.na:l (ca şi cuţitul scurt
de fier) era purbart l.Ja curea 387 •
1n legătură cu „împodobirea" oaipul.ui avem trei elemente diferite: a)
inelele de timplă oare atestă că femeiLe (poaite şi băr,baţii) popU'~aţiei „scitioe" din Tr:ansilvania purtau părul împletit într-W1a sau mai multe cozi,
modă obişnuită la popo,we1e din stepele eur,ai.siatioe; b) aplica rozetiformă
(o amule,tă apatropiaică?) care, cum pare să ne arate mormîntrul nr. 1 de
la Simeria, stă şi ea în legătuiră cu portul părului, făcînd parte, foarte
probabil, dintr-o cunună sau o bandă ornamerutată încingînd fruntea 388 ;
c) bentiţa de bronz cu capete î111doitie, folosită, probabil, pentru strînsul
părului pe cr~tet. Cum nouă nu ni se pare ver.osimil că părul împ1e1:it să
fi foo,t 1strîns şi cu bentiţe de acest fel, ar putea fi vorba de o deosebire
de coafură, depinzi,nd, evientual, de vînstă sau de sex. Dar nu trebuie să
scăpăm din vedere că benJtiţa în cauză puitea fi un simplu colier.
Gitul femei1or era împodobit cu astfel de coliere (daică sînt coliere!) şi
cu colane formate fie din spirale de bronz (din care a făcut parte, probabil, şi obieotul de bronz în formă de butoiaş), fie din mărgele de sticlă,
de fier, de melcişori, şi de pastă.
·Oglindirea credinţelor religioase în materialul arheologic. In legătură
cu această chestiune atît de interesantă, dar, din nefericire, luată în cons~derare prea puţin de către ,arheologi, din cauza lipsei de spaţiu ne limităm mai curînd la enumerarrea, la ricliaairea unor probleme legate de viaţa
religioasă a aoel·ora oare se înmor,minrtau în cimitiI"'l.l.l „scitic" de 1a Ciumbrud, decî.t l.:a o analiză mai temeinică a lor.
a) In cadrul cimitirului nostru, ca şi în oadrul celorlalte cimitire similare din T:riansi,lvania, cu ocazia dezvelirii cîrt de cît competentă a mor.miri.telor şi ridicării inventarului ceriamic, s-ia constatat, în multe cazuri,
că unele recipiente mari, mai a1es „urnele" bitro111conice, au conţinut ceşti
cu o singură toartă, consta-tindu-se în repeba.te rînduri chiar ma~ multe
ceşti cu toanta supraînălţată în aoelaşi v.as 389 • Această observaţie este semnificativă, arătînd, fără doar şi poate, o oarecare importanţă a -utilizării

akinakes-ul

Cf. J. R. Aspelin, Muinaisjăiinnoksiii ... , vol. II, p. 107, nr. 402 (pe o stelă fudin cimitirul de la Ana,nino); J. De Baye, La necropole d'Ananino (gouvernement de Viatka, Russie), Paris, 1897 (extr. din ,.Memoires de la Societe des Antiquaires de France", tom. LVI), p. 3; vezi şi în Journal of the Asiatic Society of
Bengal, 1/1, 1881, pl.XIV; M. J. Art.amonov,A1-1mponoMopcp1-1b1e 60:J1Cecmaa a peAuzuu c,cucpoa,
Apxe0Aozw-1ec,cuu
36opHUK, 1961/2 p. 80-81, fig. 24-25 etc. In privinţa po.rtului sciţi 1 or nomazi: E. H. M1n,ns, op. cit., p. 155 şi urm.; M. Ebert, Sildrussland ... , p. 146 şi urm.; Certomlyk, în RLV, vol. II, p. 298, pl. 155; OxusSchatz, Ln RLV, vol. IX, p. 321-322, pl. 244/2; S. I. Rudenko, op. cit., p. 104-134,
pl. XXV-XXVI, XCVI; R. Werner, op. cit., p. 135, 139. In ,legătură cu portul luptă
torilor perşi, oarecum similar sciţilor, cu tolbă, toporul de luptă, akinakesul şi
arcul: B. Schroder, Zu Mikons Gemiilde der Marathonschlacht in der Stoa Poikile,
în Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archaologischen Instituts, XXVI, 1911, p. 283,
387

nerară

fig. 2, p. 285, fi~- 4.
388
Pentru asemenea cununi sau benzi ornamentate cf. A. N. Lipskii, llozpe6e1-1u11
mazapc,cux 00111-100 1-1a p. Eya:J1Ca, în SA, 1966/2, p. 313, fig. 1.
:isu Cf. partea a III-a a acestei lucrări, în ActaMN, IV, 1967, p. 23-24.
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în obiceiurile relig1oase laile ,populaţiei „scitioe" de la noi. Afarft
încă două argumente lll.e îI1Jd.eaimnă să presupunem acest
lucru. După aifirmiaţia lui Heoodot (IV, 10): ,, ... Din Skythes, fiuJ. lui
Herakles, se trag regii de totdeauna iai sciţilor, iar du p ă cu p a
(ce a ş ca) de 1 a b r î u s-a srt:artornicit ~ sciţi un obicei ce dăinuie incft
şi în zilele noastre (adică în vremea lui HerodJot) de a se purta 1a cingă
toare o cupă ... "
In chipul unui exemplar de aur, C'llpa aceasta avea, fără îndoială, o
importanţă deosebită şi în legenda heriodo:tiană (mai precis în legenda B,
cea de origine grecească) asupra originii sciţilor, o realitate oglindită de
,,părintele istoriei". Pe baza acestei rel.alt:ări unii ce.ricetători 390 , credem pL·
bună dreptate, sînt de părere că ceaşca itrebui a să fi avut un rol bine
determinat în practicile religioase ale sciţilor, denumind-o drept ceaşcă
de CU!lt (!Gultschale). O compru-a.ţie cu tradiţiile străvechi iraniene, precum şi cu reprezentările hallstarttiene din Europa de mijloc, ne arată că
de trebuie privite într-adevăr, ca nişte obiecte de cult. Mai mult, unii
cercetători sînt înclinaţi să o consiidere chiar ca un simbol al ol.asei nobililor regali (koniglichcr Adel) sau, şi mai mult, a tagmei preoţilor 391 .
In orice caz ceaşca este considerată „das Gerăt der jilngster Ubersichtung'',
deci a sdţi<lor pr,opriu-zişi3 92 • După părerea lui H. !Gothe ,, ... die Kulitschale... den •«koniglichen•► Kolia-Stâmm der BalkengrăberlrultUT ...
symbolisieren soll . . . lhre Symbole W!UI':d.ein. von den Erobern {adică de
sciţi) iibemommen, die sie geraidezu als ein Geschenk des Himmels betrachteten und demeilltspnechend vereh1ten: Jenes heilige Gold bewahrcn
ihre Konige sorgfaltig au:f und begehen ihm zu Ehren alle Jalu,e groose
Opferfest:e ... " 393 (Heoodot, IV, 7).
Aooosta ar fi o latură a p11oblemetl. Pe de altă parte, nu este mai puţin
adevărat că un anumit număr dintre aceste ceşti (mai alies cele mai vechi)
poartă un buton mai muJJt: salll mai puţin globular, care nu are nici un
scop practic, ci, dimpotrivă, ingreunează folosirea lor. In cel mai bun oaz
butonul aflat putea servi ca un fel de ornament curios. Dar aşa ceva estl'
greu de inohipuit 1a popoarele existente pe treapta dezvoltării socilale pl'
care se afliau atunci sciţii. Dacă msă nie g,:indim La faptul bine cunio.scut că
de cele constatate,

1

300 A. Christensen, Les types du premier homme et du premier roi dans l'histoire
legendaire des Iraniens, în Archives d"etudes orientales, 14/1, 1917, P. 137. La fel:
H.-J. Diesner, Die Skythenkonige bei Herodot, în Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion filr Altertumswissenschaft, 28, 1961, p. l~t
Părerea celor doi autori o cunosc numai din referirile lui Heinz Kothe, Pseudoskythen, în Klio, 48, 1967, p. 62; vezi şi p. 61, nota 5.
391 E. Benveniste, Traditions indo-iraniennes sur les classes sociales, în Journal
asiatique, 230, 1937, p. 535; H. Kothe, în Klio, 48, 1967, p. 65.
392 W. Brandenstein, Die Abstammungssagen der Skythen, în Wiener Zeitschrift
filr die Kunde des Morgenlandes, 52/1-2, 1953, p. 192. Studiul nu-l cunosc dc-cît din

referirile şi citatele lungi ale lui H. Kothe.
393 H. Kothe, în Klio, 48, 1967, p. 65; cf. şi nota 1. După o informaţie a lui
H. Kothe (op. cit., p. 66, nota 2), G. Hiising [Die Volker Kleinasiens und am Pontos,
Wien, 1933, (în Bausteine zur Geschichte, Volkerkunde mit Mythenkunde, Ergăn
zungsheft 1) p. 49) ar atribui brîul ou ceaşca atîmată mai curînd tribului auhaţilor.
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de bronz scitice, desigur destinate anumitor scopuri rituale, mai ales jentfeilor (Heriodot, IV, 61, 81) SIÎlnlt „ornament:at,e", mai preciis poantă ,tot astfel de butoane394 , situaţia se schimbă imedi:ait şi începe
să se contureze şi mai bine [I'!Oluil. im;porltalnit sacru pe care ,aceste „cupe"
puteau să-l aibă în ceremoniile religioase a.le sciţilor.
b) Faptul că în 'OatZllil mormintelor nr. III, XI şi XVII, -Qlaisele de animale de ofrandă (bovidee sau ovine) fuseseră depuse în străchini, ne
arată că şi aceste recipiente av;eau şi o funcţie probabil rituală.
c) Aici este locul să !81I11Lntim că, după relart:ar.ea IJ.ruli. Herodot (IV, 60-61),
sciţii jertfeau ,, ... tot soiul de vite, dar ,mai ales icai ... " 395 • Cantitaitea de
carne depusă în 1mormiinrtele nr. II, XII, XV-XVI (pe frundUJl gropii) şi în
mormintele nr. III, XI şi XVII (m strachină) p ,ro vine î n ma j o r i t a .t e d e 1 a an i ma 1 e t i n ere, ce lllU şi~u desăVIÎrşit Îil!că creş
terea corporală; sîntem convinşi că a oestea erau sia.criifioate ocazional în
scopuri rituale. Este curios faipltuJ. că - aşa ,cum s..;a d:ovedit cu ocazia
analizei osteologice - (vezi anexa nr. 1 - de la sfirşitul acestui studiu)
.,fragmentele osoase saiu oaisele ~n toita!li:batea !lor nu prezintă urme
ci e sec ţi-o nare prin i n !S lt Tu m e n ,te tăioase pentnu o eventuală detaşare în bucăţi a membrului sau segmenitu:lui respectiv, ci deta~area s-a făcut (cu mane grijă) ffn mod natural pe la. ariticulaţii, i,arr membrul ~segmentul) respectiv, rămffnea în întregime", consitatare ce vine.
1

3M N. Kondakov, J. Tolstoi, S. Rei-nach. Antiquites de la Russie meridionale.
Paris, 1891, p. 261. fig. 238, p. 404, fig. 368 (imitaţii miniaturale din 1 u t); B. Posta.
op. cit., ip. 527-533, fig. 294-298 a, p. 535-538, fig. 299-301; E. H. Minns, op. cit.,
p. 79 şi urm., p. 162, 230, fig. 21-22 şi 50; A.-M. Tallgren, Collection Tovostinc,
1J. 58-61, fig. 62, pl. XII/24, 26; V. Pârvan, Getica, p. 9-11 [menţionăm că pe exemplarul de la Scorţ,aI'u două di1I1,tre „torţile ornamentale" (di•ntre care înisă una numai
nrobabil) sînt prevăzute cu butoni similari! vezi fig. 2]; R. Vulpe, Les fouilles de
Calu, î·n Dacia. VII-VIII, 1937-1940, p. 59-62, fig. 42-43; T. Sulimirski, op. cit.,
p. 110; M. Ebert, Skythen A 3 Ungarn, în RLV, vol. XII, pl. 68 (cele două exemplare
de la Oszony 111.u au însă acest „element ornamental"); A. Niţu, Despre unele urme
scitice în Moldova, în Materiale, I, 1953, p. 9-11; S. V. Kiseliov, în MIA, 9, 1949,
p. 241, pl. XXXVIII/7-8, 9 [ultimul fiind cu reprezentări a111tropomorfe: figura unei
divinităţi din epoca „sannato-hunică", cazanul provine din ciaatasul Uibat (Hakassia), dintr-un cavou <le tip Taştîk], p. 247, ipl. XXXIX/6 (din acelaşi loc de provt>nienţă un cazan făcut însă, şi de data aceasta,
din
1 u t !) : K. F. Smirnov
CaepoMal1UJt ... , p. 335, fig. 41/4 a, din curganul de la Krasnogorsk), p. 361, pl. 70
.-\/3 (ourgainul 2 de la aşezarea Korciajinsk şi Cernofarsk; nr. 6 (în muzeul de la
K,wbîşev); p. 362, fig. 70
(,cazan fără pi-aior, de la Krasnîi-Bugor): nr. 9 (Novo-Jcl!Orlîk), toate din regiunile locuite cîndva de sauromaţi. Credem că aid este cazul
să atragem atenţia asupra faptului că butonii în discuţie apar ipe torţiJe vaselor de
lut încă în cadrul etapei Sabatinovka [etapă de înai1ntare spre apus a purtătorilor
culturii srubnice (= cultura mormintelor în co111Strucţii de lemn = Balkengrăber
kultur) care are afinităţi foarte multe cu cultura Teiuş-Noa, de la noi din ţară!l.
Cr. O. A. Krivţova-Grakova, Cmemioe lloeoAb:J!Ce u llputtepHoMopbe e 3noxy no3aHeu 6poH3bl,
în MIA, nr. 46, Moskva, 1955, p. 126-128, fig. 29, precum şi harta de răspîndirC"
dP la capătul studiului.
:i95 Vezi şi despre massageţi acelaşi lucru la Herodot (I, 216). In privinţa acC'stt'•
chestiuni s-ar p 11tea pune la •oontribuţie şi următoarele lucrări: H. von Fritze, Zum
c1riechischen Opferritual; P. Stengel, Zum griechischen Opferritual, ambele în .Tahrl>uch des Kaiserlich Deutschen Archăologischen Instituts, XVIII, 1903, p, 58-6î,
respectiv p. 113-123; R. Werner, op. cit., p. 136.
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p3(l'le..JSe, să sublinieze caracterul rituaJ. al bucăţilor de carne depuse. în
gropile de mormint. Tot pentru aoeastă ,presupunere pledează, în sfîrşit,
şi precizarea medico-veterinară că, ,,în general, o ase 1 e găsite într - un mormînt provin din partea stingă şi mai
puţin
din partea dreaptă a animalelor respect i V e".
d) Nici oglinzile nu erau puse fără inltenţie în mormintele de femei ale
cimitirului nostru, neavînd numai o desitinaţie cosmetică, ci şi una magică. Ele aveau lllil rol bine închegat în viaţa religioasă a nomazilor, aşa
cum ne dovedesc şi astăzi exemple vii etnografice 396 •
e) Aplicile mzetiforme de bronz, compuse dintr-un cerc central din oare
pleacă trei pînă la şase sau şi mai mu1te spiţe pline sau inelare, aplicate
pe circumferinţa cercului mare (cel exterior), lăţite şi ele în formă de
ceI1C, cunoscute din mai multe desooperiri „scitice" din Transilvania, sînt
considerate de D. Popescu 397 drept „amulete apotropaice central-e·uropene ... menite să ferească pe oei dispăruţi, ca şi în viaţă, de toate primejdiile unui destin necunoscut ... "· După părerea noastră această atribuţie sau, dacă nu ea, alita, dar tot în legătură cu credinţele religioase,
scoaite în evidenţă că torţile cazanelor de bronz „scitice", aşa cum am
relatat într-o altă oroine de idei, sînt prevă2JUte în marea lor majoritate
cu butoni foarte asemănători (ca şi butonii de pe ceşti, adică de pe
„cupe" 398 ). Că lucrurile într-adevăr se îl1Jtreţes în acest sens, ne dovedesc
şi mai eclartant două dintre ,,,toartele verticale ce împodobesc buza vasului" de la Scorţaru 399 , apoi torţile cazanului de la Muzeul din Berlin, publicat de M. Ebert 400 , sau cele ale vaselor de bronz de acelaşi tip, prezentate de E. H. Minns 401 , aceşti butoni înlocuind, de multe ori, figuri de
animale (sacre?) care, în schimb, se găsesc pe alte exemplare de cazane·
scitice de bronz.
f) Obiceiul de a tatua cor.pul omenesc, cunoscut din cadnil societăţilor
cu o agricultură rămasă în forma praoticaită ou săpăliga şi din cadrul societăţilor crescătoare de animaJ.e avea, înainte de toate, un rost profilactic,
de îniăturare a duhurilor rele, deci un rol magic. Să nu uităm că pe corpul
persoanelor mumificate, scoase la lumi:nă cu ocazia săpăturilor execuitate
396 Cf. de ex.: A O. Heikel, En sojotisk schamankostym i historiska museet i
Helsingfors, în Suomen Museo, Muinaismuisto-Yhdihstyksen. Finkst Museum.
Finska Fornminnesforeningens Mcinadsblad, III, 1896, p. 1-9, fig. 5. Menţionăm că
in culturile mediteraneene ele erau simbolul soarelui, ba chiar mai mult, simbolul
vieţii, respectiv al scăpării de moarte. Cf. J. Gy. Szilagyi, in AntTan, Xlll/1, 1966,
p. 106 cu întreaga bibliografie, citată acolo. In legătură cu această problemă o sintetizare datorată lui Fr. Hancar, Altaiskythen und Schamanismus, î,n Actes du IV
Congres lnternational des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Wien, 1952,
III, 1956, p. 183-185, o lucrare, care nu ne-a fost accesibilă. R. Werner, op. cit ..
p. 136.
J(i 7 Op. cit., p. 16---17.
398 Această comparaţie a făcut-o prima dată B. Post.a, op. cit., p. 528-530.
399 V. Pârvan, Getica, p. 9-11.
400 în PZ, IV, 1912, p. 452, fig. 1.
401 Op. cit., p. 79, fig. 21 (din fost.a gubernie Chersom) şi p. 230, fig. 133 (din părţile

Kubanului).
https://biblioteca-digitala.ro

CIMITIRUL „SCITIC" DE LA CIUMBRUD

63

de S. I. Rudenko la :Aazî'I'!ik ~în M'l.Lllţii AlJtai), ca şi pe cele găsiite Îlil mormintele icu grinzi de la Uibat (Hak.assia), se î~irau figuri zoomorfe oare
se repetă şi pe veşminite (prin aplicarea unor benzi de pîslă sau prin broderii, ornamentate şi ele cu astfel de repre21enrt:ări), pe obiecte de harnaşament de ,cai, dapliltie sau 1n.nm.ate, apoi pe mobile, amne, cingători etc. etc.
Reprezentarea 1aoestor animale oare, de obicei, se muşcă unul pe celălalt,
nu era o simplă ornamentaţie izvo:rtîtă dintr-un instinct de artă, ci avea,
fără ·în:doiială, un înţeles ,precis, bine definit, strlns legat de unele fenomene de suprastructură, cum este magi.ia, animismul şi totemismul. Faptul
că un cap de 1001, aflat ÎIIl,'IJr-unuJ din tumuHi de la Pa2Jîrîk, a fost „camuf:Lat" cu -o rnaiscă de oerb, executată ,diin aur, ou o măiestrie ,de neîntrecut,
ne arată ,că aceste fenomene de suprastruotură erau â!ncă foarte vii în
viaţa, de fiecare zi a popuJ.aţiilor scirtice şi scitoi'de.
g) PJ1ezenţJa cochiliilor de sooici (ori die genul Cypraea, ori, în lipsa
acestora, ,de genul Unio) s--ar ,putea lega, ou mul!te :riezerve însă, de un
cu,l't :al vulvei :Sau de un alt obioei religios, necllliloscuit n:oruă momentan.
Pînă la p:riobe perernptJorii Sllibliniern aoeaJSJta - chestiunea va rămîne
şi pe mai depante deschisă.
(Partea a V-a urmează în ActaMN. VII.)
ŞT.
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DER „SKYTHISCHE" FRIEDHOF VON CIUMBRUD
4. Teil
(Zusammerufassung)
Schmuck- und Luxusgegenstiinde. a) Von Luxusgegenstănden sind die Spiegel
vom „griechisch-pontischen" Typ erwăhnenswert; es sind Einzelfunde (aus Frauengrăbern, die entweder vor oder nach den systema'bischen Grabll[lgen zerstort wurden); von verschiedener Grosse, mit Eisengriffen, stellen sie einen alten Typ dar.
der sich vollkommen in den Rahmen der materiellen Kultur skythischer Herkunft
aus Siebenbilrgen oder den ostliichen Nachbargebieten einfiigt u,nd ungefăhr in
das 6.Jh.v.u.Z. angesetzt werden kann.
b) Fi.ir die Fragmente entweder eines Bronzebandes zum Zusammenhalten des
I-Iaares auf dem Scheitel (?) oder eines Torques (?), bestehend aus einem gewundenen Bronzedraht umd zwei Seitenplăttchen, kennt man Einstprechungen in den Karpaten- \JIIlJd Donaugebieten; doch kann das Stilck sowohl vom typologischen als
auch vom utilităren Gesichtspunkt mit einigen verwandten Exemplaren m1s dem
F"riedhof von Anal'l.ino, sowie mit E~nzelf,U1I1den arus dem Nordkaukasus und der
Terek-Gegend in VerbincLung gebracht werden.
c) Ilie Schlăfenringe mit kegelformigen Enden, di.e wir hăufig in den „skythisch,!n"
Friedhofen Siebenbilrgens begegnen, sind ni-cht gerade identisch mit denen aus
der Theissebene, aus Nordungarn un:d der Sildslowakei. Wăhrend die bis jetzt aus
Siebenblirgen beka,nnten Exemplare im allgemei-nen einen Durchmesser von liber
5 cm und einfach kegelformige und - von der Kegelbasis gemessen - ziemlich
kllrlJe Enden aufweisen, haben die aus den obengenannten Gebieten stammenden
Schlăfenringe, mit wenigen Ausnahmen, einen viel kleineren Durchmesser, liingegen lăngec.e, oit zuge51pitzte Kegel. Nicht nur einmal sind die einiachen Kegel
dtllrCh Tier-, vor aUem Schlangenkopfe ersetzt. Solche Schlăfenringe sind nicht nur
aus dem Karpaten-Donauraum bekannt, sondern auch aus Gebieten im Ostcn
Rumaniens. In den H C - Komp,Iexen aus der Zeit vor der Amkunft der „skythihttps://biblioteca-digitala.ro
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schen" Bevolkerung in Siebenbi.irgen fchlen si~ vollkommen. Sie gehorten vermutlich
zu den Zopfen, einer bei vielen Volkern der eurasiatischen Steppen beliebten Haartrachl
d) Die Bronzeapplike in Rosettenform besteht aus einem Mittelkreis, von dem
aus vier Speichen sich radformig vcrbreitcn; sie hat Entsprechungcn sowohl în
anderoo „skythischen" Funden in Siebenbi.irgen, als auch im europaischen Teil der
Sowjetunion (în der Gegend von Perm usw.).
e-h) Der Bronzegegenstand in Form eines Fiisschens, die Spange oder Haarnadel
.tus Bronze mit halbkugeligem, unvcrzierten Knopf und gedrehter Nadel, die einfachen, zylindrischen Bronzearmreifen mit offenen, unverzierten Enden, die kleinen
Appliken aus Bronzedraht, e~r, kleines Muschelhalsband, sowie die kleinen Perlen
aus Glaspaste und eine Perle aus Eisen in Melonenform haben _gleichfalls vollkommene Entsprechungen in den ,.skythischen" Friedhofen in Siebenbi.irgen und im
europaischen Tei! der Sowjetunion, besonders in der Dnjepergegend und im Nordkaukasus.
Von anderen Gegenstănden crwahnen wir nur: eimen Eisenring, der im Becken
l ines weiblichen Skeletts in Grab XIV gefunden wurde; es handelt sich fast sicher
um ein Pessar. Zwei Muschelschalen (von der Art Unio pictorum), die eine aus
Crab II (eines Mainnes). die andere aus Grab XIV (einer Frau), die entweder mit
<•incm Kult der Vulva in Zusammcnhang stehen, odcr auch dem Mischen von
Farben dienen konnten. Muschcln (aber von der Art Cypraea moneta) wurden auch
i:l mehreren Grabern aus zeit~lcichcn Friedhofen Siebenbi.irgens und der Theisst•bcnc, Nordungarns und dcr Si.idslowakei, weiter in einer Reihe von Tumuli, sowic
i 11 offenen und befestigten Siedlungen des mittleren Dnjeperbeckens, des mittlercn
Kubanbeckens, auch in sauromatischen Grabern aus dem Gebiet der WoiJ.ga und
cll•s Ural und noch weiter aus dcr Minussinsk-Senke und der Altaigegend. Die aus
der Skythcnzeit dcr Minussinsksenkc stammenden, fast vollkommenen Nachahmun:.:en aus Stein eben von Cypraea moneta beweisen, nach Meinung des Verfassers,
c!ass sie in erster Linie nicht zum Mischen verschiedener Farbstoffe dienten, son, !ern dass sie im taglichen Leben allcr ethnischen Gruppen von mehr oder weniger
<1u.sgesprochen skythischer Kultur cine gcnau umris:;ene Rolle hatten.
Realgarbrocken und Farbstoffspuren kennt man auch aus den Friedhofen i"!'l
Unga:rin, Ostpodolien, vom Untercn Dnjeper, sowie in den Katakomben- und Fla~h·..:rabern aus dem Nordkaukasus. Das Vorkomrncn von Farbstoffen in Ciumbrud
t1nd in andcrcn sicbenbi.irgischen Friedhofen lâsst die Vermutung durchaus glaublich
t·rscheinen, dass die hier bcgrabcne Bevolkerung sich den Korper (und das Haar)
f:irbte. Diese Annahme wird durch dic Pintaderen aus einigen Grabern in Ungarn
und der Sowjetunion bestarkt.
Knochen von grossen Wiederkăuern wurden in der Grabern Nr. II (am Bodcn
dcr Grube), Nr. III und XI (in Schi.isscl). Nr. XII-XIII, XV-XVI (am Boden dc-r
<:rube), Nr. XVII (Kindergrab, mit Schafsknochen am Boden der Grube) gefunden.
Die Beigabe von Knochen verschiedener Tierarten ist in den „skythischen" Friedhofen Siebenbi.irgens keine Seltenheit. Weiter ostlich, in der Ukraine. kennt man
Knochenbeigaben von kleinen und grosse,n Wiederkauern - vorlaufig - nur in
dc-n Grabern der Untergruppe von Tiasmin aus der grossen Kiew-Poltawa - Gruppe
skythischer Alterti.imer von mittleren Dnjeperbecken.
Einige Fragen beziiglich der Tracht. Das Fundmaterial des Friedhofes von Ciumbrnd ist bei weitem nicht so reich und verschiedenartig, dass sich daraus, wemigstens
in der Hauptsache. die Tracht der „skythischen" Bevolkerung aus Siebenburgen
('J"kennen liesse. Doch gestatten gewisse Beobachtungen dem Verfasser, einen bL'sc-heidenen Beitrag zur Kenntmis der Tracht in der betreffenden Periode zu liefem.
Fundmaterial und religiose Vorstellungen. Zu dem so interessanten Problem des
religiosen Lebens der Menschen, die in Ciumbrud begraben sind, beschrankt sich
c!Pr Verfasser auf Fragestellung, ohne auf eine gri.indlichere Analyse des Problems
c·inzugehen.
a) Im Friedhof von Ciumbrud wie auch in ahnlichen Friedhofen Siebenbiirgens
slellte man in vielen Fallen, anlasslich der mehr oder weniger sachkundig vorgenommenen Aufdeckung von Grabern und der Sicherstellung der Keramikbeigaben
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fest, dass die doppelkegelstumpffonnigen „Urnen" einhenkelige Schalen und ofter
sogar mehrere Schalen mit liberhohtem Henkel enthielten. Dies beweist zweifellos,
class die Schalen eine gewisse Bedeutung in clen religiosen Brăuchen der „skythischen" Bevolkerung unserer Gegend hatten. Ausser1dem untersti.itzen noch zwei Argumente diese Annahme. Herodot behauptet (IV, 10) ,, ... Von diesem Skythes, Sohn
des Herakles, stammen sămtliche Konige der Skythen ab, und von jener- Gi.irtelschale her tragen noch heute die Skythen eine Schale im Glirtel ... " In Gestalt
eines Exemplars aus Gold hatte die Schale zweifellos eine besondere Bedeutung
in cler herodotischen (d. h. griechischen) Legende B liber die Abstammung der
Skythen. Auf Grund dieses Berichts vertreten einige Forscher die Ansicht, die
Schale habe eine ganz bestimmte Bedeutung in den religiosen Gebrăuchen der
Skythen gehabt und nennen sie Kultschale. Ein Vergleich mit den uralten iranischen
-U-berlieferungen, sowie mit den hallstattzeitlichen Wiedergaben arus Mitteleuropa
beweist, dass sie tatsăchlich als Kultobjekte angesehen werde.n mlissen. Ausserdem
hat eine gewisse Anzahl dieser SchaJen, (besonders die alten) einen mehr oder
minder kugeligen Knopf, dessen praktischer Zweck nicht zu ersehen ist, der im
Gegenteil den Gebrauch behindert. Wenn man die bekannte Tatsa.che in Betracht
zieht, class die Henkel der, sicher fi.ir gewisse rituelle Zwecke, besonders fi.ir
Opferungen (Herodot, IV, 61, 81) bestimmten skythischen Bronzekessel gleichfalls
solche Knopfe aufweisen, beginnt sich die sakrale Bedeutung dieser Schailen in
clen religiosen Zeremonien der Skythen deutlicher abzuzeichnen. b) De:r Umstaind,
class in den Grăbern Nr. III, XI und XVII die Knochen der Opfertiere (Rinder oder
Schafe) in Schi.isseln gefunden wurden. weist clarauf hin, dass auch diese Behălter
eine Funktion im Ritual erfi.illten. c) Nach Ansicht des Verfassers stammt das in
den Grăbern niedergelegte Fleisch von jlIII1gen, noch ,nicht ausgewachsenen Tieren,
die bei Gelegenheit zu rituellen Zwecken geopfert wurden. Wie aus der osteologischen Untersuchung hervorgeht, weisen die Kmochen keinerlei Spuren vom Schneidewerkzeugen auf, durch die der Korperteil gewaltsam abgetrennt worden wăre,
sondern die Abtrennung erfolgte dureh sorgfă.ltiges Auslosen am den Gelernken, so
dass der betreffende Kor,perteil ganz blieb. Diese Beobachtung scheint den rituellen
Charakter der Fleischopfer in den Grăbem zu unterstreichen. Meist stammen die
in einem Grab gefundenen Knochen von der linken, seltener von der rechtern Seite
des betreffeden Tieres. d) A.uch die Spiegel wurden nicht absichtslos in die Frauengrăber unseres Friedhofes gelegt, sonder hatten neben ihrer kosmetischen auch eine
magi-sche Bedeutung. e) Die rosettenformigen Bronzeappliken, aus deren Mittelkreis
drei bis sechs oder mehr voile oder ringformige Speichen ausgehen und auf dern
ăusseren Kreis angebracht seJ.bst sich zu einem Kreis verbreiten, sind aus vielen
.,skythischen" Furnden Siebenbi.irgens bekannt und werden als apotropaische mitteleuropăische Amulette angesehen. Erntsprechungen dazu sind aber auch von anderwărst (z. B. aus der Gegend vom Perm) bekannt; die Amulette sollen, wie im Leben,
die Abgeschiedenen vor allen Gefahren eines urnbekanrnten Schicksals bewahren.
Diese oder eine andere, doch imrner religiose Bestimmung hebt, nach Ansicht des
Verfassers, den Umsta1I1cl hervor, dass die Henkel der „skythischen" Broornekessel wie in all1derem Zusammenharng erklărt wurde - in ihrer Mehrzahl gainz ăhnliche
Knopfe aufweisen (wie die der Kultschalen). Dass die Dinge tatsăchlich so zusammenhangen, beweisen uns noch deutlicher zwei cler „Vertikalhenkel die den Rand
des Bron:regefăsses vom Scorţaru zieren", weiters die Henkel des Kessels aus dem
Berliner Museum u.a. Die Knopfe ersetzen hier die (heiligen?) Tiergestalten, die
sich hingegen auf anderen Exemplaren skythischer Bronzekessel vorfinden. f) Die
Gewohnheit, den menschlichen Korper zu tătowieren, bekainnt im Rahmen der
Gesellschaften mit 2mri.ickgebliebener, mit der Hacke betriebenen Landwirtschaft,
sowie der Viehzi.ichtergesellschaften, hatte vor aliem eirnen vorbeugenden Zweck,
nămlich zur Vertreibung der bosen Geister, also eine magische Rolle. g) Die
Muschelschalen (entweder von der Gattung Cypraea, oder, wenn diese fehlte, von
der Gattung Unio) konnte, mit allem Vorbehalt, mit einem Kult der Vulva oder
mit einem anderen, uns ,noch unbekannten religiosen Brauch zusarnmenhangen. Bis
zu endgilltigen Beweisen - wird ausdrilcklich betont - bleibt dic Frage auch
weiterhin offen.
https://biblioteca-digitala.ro
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PARTEA A II-A*

Emisiuni cu motive noi, inspirate din diferite prototipuri

Cu totul deosebit ,de al grupuriJ.or monetare amintite mai sus e stilul
pieselor din tezaurele din no'I'd-vestul Transilv,an:iei, de la Tulgheş 213 şi
Nireş 214 • Nu se poarte srtlabili dacă îndepărtarea }or de prototip se datoreşte
faptului că au avut ca model imitaţii ale monedelor macedonene şi nu
emisiunile origiinaJe sau dacă schimbările trebuie atribuite - ceea ce e
mai p:ri~babtl - fanteziei gravorilor ori ,tJenclinţei de a crea o monedă locală, tendinţă ,oare se oonsbaltă în mod eviidient 1a. ,piesele cu motiv floral în
formă d!e liră, cu un animal lingă călăreţ etc.
In studiul asupra te~auru1ui de w Tulgheş, D. Popescu a arătat că depozitul cuprinde 16 variante, care reprezintă două tipuri principale:
1. capul lui Zeus cu ba:nbă şi 2. ,,Aipo,llo", fără barbă. Moneda reprodusă
sub IIlI". 11 (fig. 73) nu trebuie inoadnată in gru1pa I, deoarece nu mai e
menţinută aici nici o literă speciifică din legenda originală, care se reduce
doar la ,patru linii drepte. Rarnrura ide sub cal o deosebeşte de asemenea
nert: .dJe icele1.aJ:te exemplare din această grupă, apropii:nd...,o de grupa XIII
(nr. 53-56, = fig. 53); aviemul ,prezintă multe rt;răsărturi oomu11!e cu piesa
de sub fig. 2, dar :aici cununa de lauri e reda.tă prin două J'induri ,de linii
paralele. Dim. gruipa XV trebuie detac;,ate monedele nr. 80--81 (al căror
avers oonSitituie o verigă de J.egăitură cu grupa XVI); pe acesteia cununa
de 1auri e alcătuită din trei rinduri ,de frunze, ca şi pe monedele precedente, dar bucla de pe giît lipseşte sau e redată în zigzag (fig. 74). Tendinţa
de simplificaTe se ;remarcă şi l:a gruipa urmărtoare, unde cuniuna de Lauri
e redusă lia două rîniduri ide frunze. 'I'e~uruil cuprinde, ,aşacllar, 18 variante,
care pot fi consi!deraite drept 18 grurpuri. Autorul a !'le1ev.at a:semănările
stiUstice aJ.e pieseloir găsirte la Tulgheş cu cele din Banat care le-au servi'.:
ca prototipuri. Sînt prezeinta1Je de ,aisemenea şi tipurile şi vairianteLe care
1

* Numerotarea notelor

şi a figurilor urmează în continuare la partea I, publiîn ActaMN, V, 1968, p. 33-57.
Pentru a evita scindarea compoziţiei tezaurelor şi repetările inerente, unele tipuri cu motive noi au fost tratate în prima parte. Tipurile în mai multe regiuni
au fost analizate o singură dată, ţinînd seamă numai de descoperirile cele mai
semnificative.
213 D. Popescu, op. cit., p. 225-226.
21 4 A. Kerenyi, op. cit.
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Nireş,

A. Kerenyi n-a dat o grupare

pe tipuri 215 : aversul cu capul ihtl Zeus şi A,pollo, reveI"Sul cu şi fără legendă

se succed în diescrieriea ptesel!or. Autorul a avut în vedere probabil anumite criterii stilistice şi nu iccmografice.
Trebuie preciza,t că tezaurele de La Tuilgheş şi Nireş fiind descoperite
şi pubHciarte <aproape conoomiitenrt, autborii n-au ajruns să Sltabil.ească apropier:ea şi par.aleliismul idinitre eJie. TeZJalliI"Uil de La Tulgheş a fost .achiziţionat
în întregime, cel de 1a Nireş numai pairţiai. Tet::raidr.ahmele daco-getice
din aoeste două depozite permit să eluoiidăm uniele probleme controversate

în ceea ce

priveşte

aria de

răspîndire

a diferitelor emisiuni daco-getice,

in primul rînd ,a celor din tezaurele de la Criciova216 şi Ramna 217 • Atîit
D. Popesou, dtt şi A. Kerenyi au subliniait f0ptul că materiialul studiat
de ei r,eprezintă analogii cu monedele dm BanJait, ·oonsiderart:e ca awtohtonc.
A. Kerenyi merge mai departe, ,punîllld chiar siuJb semnul întrebării autohtonismul tipurilor monetare despre oare se credea p[nă atunci că ar fi
circuliat numai în Ba,nart: 2 18 •
Studiul comparativ al celor două tezaure nu îndreptăţeşte decit în parte
această supoziţie, căci, daică oonfruITT:tăm tipurile din ltezaurele de la Nireş
şi Tulgheş, constatăm că numai foarte plllţine monede nu au 01I1alogii în
celălalt tezaiur: de la Nireş 15 :piese 219 (fig. 75-79), iair din tezaurul de la
Tulgheş 11 piese 220 (fig. 80--82). Dintre acestea unele nu reprezintă tipuri
deosebirte, ,ci doar variante 1aLe tiipuiri.1or emise anterior. Numai monedele
de la Nireş avind. pe revers III, iar pe ia.viers un ,aap fără barbă 221 , n-au
analogii la Tulgheş; ele se leagă itiotuşi o:rig,aruc de resituJ. complexului monetar prin varianta reprezentată pe fig. 83, care Ila 11îndul ei se apropie
de cea de la Tulgheş reprodusă pe fig. 73. In tezauruJ de La Tuil.gheş găsim
două tipuri fără ania1ogii în compoziţia depozitului de la Nireş: unul pe
cafle e r:eprezentat în loc de călăreţ un motiv floral, gravat şi în faţă,
peste, şi sub cal2 22 (fig. 80) şi un al doilea ai!. cărui avers este o continuan·
evidenrt:ă a tipului precedent cu mici modificări. Pe revers, calul e însă
redart; prin linii mai simple, iar motivele filoirale siînlt ,ou totul omise (fig. 81).
Fig. 50 ar.e analogii ~n Banat, :iarr fig. 82 e doarr 0 variantă a tipului fără
1

barbă.

Dacă comparăm rtipurHe moineta:re ,comune
şi Nireş cu oelie „bănăţene", ooru51:lclltăm că, în

care au a.na:l!ogii în Banat e desituil. die miJC

şi

clin temureil.e de la Tulg,hcş
gene:raJ., numărul monedelor
că ele cuprinld în tortiaJ. şa._"ic•

Vezi nota 205.
0. Gohl, în NumK, XIII, 1914, p. 131-134.
Ldem, în NumK, VI. 1907, p. 1-4.
218 A. Kerenyi, op. cit., p. 14.
21 9 1bidem, pl. IV, 15; V, 1-3, 4-6, 9-10; VI, 12-14; VII, 1-3.
220 D. Popescu, op. cit., pl. V, 44-54.
~ Ibidem, pl. VI, 12-14; VII, 1-3.
222 Ibidem, pl. V, 44-46, 47-51.
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216
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tipuri223 , i,ar in ceea ce priveşte restul rnonede:Lor, nu ise ,poate afirma că
ar fi fost lucrate cu aceleaşi stanţe cu care au fos,t emise piesele găsite
în tezaure-le din Banat.
Cele mai frumoase exemplare (avmd ipe avers <apul Lui Zeus) din tezaure1e de La Tulgheş 224 .şi Nire.ş 225 redaiu şi legenda de pe ori,gina'1, deşi
dispoziţia literelor e mult diferită. Cu toate acestea. prin stilul lor, ele
se îndepărtează mult de rtetradrahmeile Jui Filip al Ii-lea. 1n schimb, în
seria celor ce reproduc capul lui „ApoJlo", există piese foarte frumos
('Xecutate, indiciu că nu itoate monedele găsite l!a Tulgheş şi Niireş au fost
înflu€nţate de emisiunile din Banat; uneie sînt gravate după concepţia
mc.-:;;teril!or locali. Se conSitată, dimpotrivă, că runeJ.e ,tipuri consideraite pînă
în prezent ca fiind specifice pentru Banat au fost aduse din oficina situată
undeva în nord-vestul cimpiei transilvănene; acestea au fost găsite în
tezaurul de la Criciova'226 (fig. 84) şi în ,descoperirile izolaite de la: Lugoj22 ;
(fig. 85), Reşiţa 228 , Orşova 229 , Caraş-Severin (fostuJ judeţ) 230 şi Caraşova 231
(fi,g. 86).
Între piesele tezaurului de la Tulgheş, numai monedele a'l căror rondel
c mai mic decit ial celorlalte piese şi La care tipul aversului şi al reversului e roentic cu al monedelor găsite în Banat 232 , pot fi considerate ca
fiind aduse de aci. Toolte acestea dau un răspuns la înltreba!rea pusă de
A. Kerenyi, arătind că între Banat şi Transilvania au exisrbalt - cum era
~i firesc - relaţii economice şi politice, ceea ce a dus la răspindirea tipu1ilor de pe un teritoriu pe celălalt. Cu toart:e acestea, cerce:tiarea sistematică
a complexului monetar ne arată oă ,tezele emise de Gohl2 3;J rămîn în esenţă
valabile, căci numai cu privire la patru dinltre tipurile considerate ca fiind
create în Banat, se poate demonstra că au fost ,adUJS.e din Transilvania
şi doar pentru două monede din tezaurele de la Tulgheş, că au pătruns
in Transilvania. Este indi.scuitabil că numărul monedelor pătrunse din
Banat în Transilvania şi invers a f osit mult mai mare decît putem reconstitui pe baza acestor tezaure, din care, cu excepţia celui de Tulgheş, nici
unul nu s-a păstrat integral.
TipuriJ.e comune Tulgheş-Nif'eş se răspindesc nu numai spre sud--vest,
ci şi spre est: astfel, dirutr-un teziaur ,descoperit la Copăceni, se păstrează
:r2.3

2 :v.

:r.!!,
126

w
128
729

:!30

231
212

:ru

I. Tulgheş, 20-29 = Nireş, pi. VII, 4-8.
II. Tulgheş, 30-37 = Nireş, pi. IV, 14.
III. Tulgheş, 57-59 = Nireş, pl. II-Ul.
IV. Tulgheş, 79-80 = Nireş, pi. III, 6-8.
V. Tulgheş, 44-48.
VI. Tulgheş, 47-51.
D. Popescu, op. cit., pi. I, 1-3.
A. Kerenyi, op. cit., pl. V, 7-8.
CI. Gohl, în NumK, XIII, 1914, p. 132, nr. 9; M. Dec;sewffy, op. cit., 519.
M. Dessewffy, op. cit., 1240.
M. Dessewffy, op. cit., 1200.
K. Pink, op. cit., p. 142, nr. 224.
M. Dessewffy, op. cit., 812.
Ibidem, 1239.
Vezi ActaMN, V, p. 44, grupa XXVI, nota 170-172.
CI. Gohl, în NumK, XIII, 1914, p. 133-134.
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cinci monede re.prezenJtind trei tipuri di!fer.iJte, care toarte au anail.ogii în
tezam-ul de la Tulgheş 23 4.
Pe teritoriul locuit de daco-geţi, la nord de bazÎillUll Someşmui, nu sint
atestiaite tipurile monetare identificate Îlil temu.rele de la Tulgheş şi Nireş.
Pentru itiipurile: ,,călăreţul ce d!UC€ un oopac" şi cel „cu litera B" vezi
mai jos (p. 73-74).
Maramureş. Monedele semnailate in
Marmaţiei, prezintă runele deosebiri faţă

Tipurile din

t.emurul descoperit la „Juncad",
de cele descrise mai sus. Acest
depozit monetar a fost considerat de K. Pink drept o descoperire-cheie pentru
cunoaşterea emisiunilor din nordul Daciei. Varietatea mare a tipurilor Îllldreptăţeşte
pe deplin o atare apreciere. Prezenţa unor monede divizionare în acest tezaur, ală
turi de imitaţii de tetradrahme, care, deşi se îndepărtează mult de prototipul macedonean, menţin mărimea rondelului. indică de asemenea poziţia lui deosebită printre
tezaurele monetare. Tipurile din acest te2iaur apar grupate la Pink îin unnătoarele
1 '.atc.·goriF~":
Sighetul

I. Tipuri importat<':

a. Din sud:
1. cu ramură sub cal, similare cu .cele din Banat (fig. 33).
2-3. Călăreţul lîngă care se află o cruce (fig. 87-88).

4-5. Călăreţul care duce un copac (fig. 89).
li-8. Capul cu obraz foarte proeminent, cununa de lauri formată din trei rînduri

de frunze; gîtul în formă triunghiulară. Pe revers călăreţ fără braţ; în cîmp un
cerc (fig. 90).
b. Din vest:
9-10. Avers. Capul mult stilizat al zeiţei Pallas spre dreapta. Pe revers un cal
în formă de pasăre (monede divizionare).
II. Emisiuni locale:
a. Sub influenţa tipurilor „bănăţene":
11-12. Avers. Capul lui Zeus spre dreapta, cu cununa de lauri formată din
trei rînduri de frUJnze; mustaţă în formă de S şi buze globulare. Revers. Călăreţ
fără braţ; în faţa calului o roată cu spiţe; pe una dintre aceste monede se observă
urme de legendă şi facla. iar pe cealaltă, un călăreţ, cu părul împletit, ţine o ramură
de palmier (fig. 91).
13-17. Avers. Cap barbarizat, spre dreapta. Cununa de lauri foI'JTlată din linii
mici; buclele .de pe frUJnt.e în formă de volută. Bal"ba formată din pămătufuri. Revers. Călăreţ spre stînga, cu mîm.a dreaptă întinsă, iar stînga, av~nd un contur dublu,
dă impresia UJI1ei mantii care flutură. Lingă el, umne din lege111dă îin fomna unui W.
Capul calului este gros ca al unui măgar; deasupra frunţii, trei fire de păr; sub bot,
două linii groase. Linia de sol leagă picioarele calului; pe capul călăreţului se află
trei !!lobule (fig. 92).
b. Avers avînd ca prototip monedele lui Audoleon:
18-20. Ca,p spre dreapta, cu cununa de lauri inversată, barba groasă şi mustaţa
răsucită în sus. Revers. Călăreţ spre stinga, cu barbă şi păr bogat şi cu picioare
]uni:?i. care atîrnă: lingă el, o ramură cu o pasăre (fig. 93-94).
c. Monede emise sub influenţă gallică:
21-24. Caip spre dreapta cu părul flulurînd, cu mus.taţă şi cu o buclă pe bărbie
(expresia feţei similară ,cu ,oea de pe statuia „Gallul murind"). Revers. Călăreţul
spre stînga. Braţul drept întins formează o linie în zig-zag. Sub cal o rozetă care
apare des pe monedele galJice (fig. 95).
Dintre piesele considerat.e de K. Pink oa fiirnd -importate, exemplarele pe care
am avut posibilitatea să le -confruntăm n-au analogii absolute în Banat; ele ar
putea fi deci emisiuni locale. Numai cele două monede care au pe revers călăreţul
ce duoe un copac216 (fig. 90) trebuie să fil fost aidUISe d~n aLtă parte, oăci piesele cu:i:11. D. Popescu, op. cit., nr. 16-18, 58-78, 83-90.
:i:ir, K. Pink, op. cit., p. 80-81.
:,;ir; Ibidem, p. 80, nr 4-5.
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noscute din această serie de emisiuni se caracterireaz.ă pr~ntr-o varietate foarte mică
sub raport stilistic. Cu privire la monedele divizionare, s-a arătat cu altă ocazie
că sînt emisiuni locale217• Nici legătura stabilită de Pink între aversul monedelor
denumite (după legenda reversului) ,,Arudoleontyp" şi intre monedele care au pe
revers, alături de călăreţ, o pasăre pe un băţ (fig. 93-94) Il/U este suficient dovedită, căci toate detaliile în executarea capului lui Zeus de pe monedele de la
„Juncad" şi „Gălishegy" se deosebesc de cele care redau stîlcit pe revers legenda
A Y .1.QA EON-TOI: din comitatul Heves (fig. 96-97)~. Tipul cu călăreţul ou W
(fig. 92), semnalat la Krakow 239 şi Mukacevo21t0 , similar cu ,,Juncad", e reprezentat
prin trei serii (fig. 92, 98-99)21t 1 cunoscute doar prin puţine exemplare c:Lescoperite
în trei localităţi. Tot la Mukacevo şi Krakow s-au găsit monede similare cu cele
de la „Juncad", considerate de Pink ca fiind emise sub influenţă gallică.
Călăreţul cu crucea e, după părerea lui Pink, o emisiune sudică (deoarece el ia
ca punct de plecare cele patru monede pentru care se dă indicaţia că au fost
găsite în Albania2" 2), care se leagă prin piesa de la Giurgiu 2" 3 şi prin cea de la
Sinaia (imprejurimi) 24" de cele de la „Juncad". Descoperirile din Albania nu sînt
cu totul certe, fiind semnalate numai de M. Dessewffy, iar celelalte monede amintite
în literatură ca provenind tot din Albania nu reprezintă acest tip2" 5 ; încît provenienţa sudică a piesei avind pe revers călăreţul cu o cruce este problematică şi c
probabil ca descoperiri viitoare să confirme că este de asemenea ll!I1 tip specific
nordului.
Tezaurul de monede divizionare de acest tip, descoperit recent în J\,loldova 2" 5a, moneta de la Nicoreşti 2~G şi cea de la Stilpu21t1 la sud de riul Buzău, nu contrazic
această supoziţie, căci tipul a putut fi adus din nord, după cum au ajuns pînă în
sudul Serbiei (Br:srend = Prizrend) 248 tetradrahme specifice Olteniei (care au pe
revers „calul cu cioc de raţă"), iar monedele specifice Munteniei au pătruns pină
pe teritoriul Moraviei.
Pentru piesele pe care Pink le-a considerat ca import sudic, el a indicat mai
multe analogii intre tipurile „bănăţene"; nu putem stabili dacă e vorba de emisiuni identice sau numai similare, căci el nu reproduce decit trei exemplare
(fig. 311-313 = fig. 90). Cu privire la acestea putem afirma că au fost bătute cu
stanţe care nu se întîlnesc în Banat. tn schimb, printre emisiunile considerate
locale, găsim cîteva piese care au multe elemente comune cu monedele din Banat:
aşa e tipul călăreţului fără braţ (fig. 90). Stilul aversului aminteşte pe cel al
monedelor din Banat (fig. 8, 33-35), deosebindu-se însă complet prin felul de
gravare a diverselor elemente: cununa de lauri, părul buclat care cade pe gît. Barba
e redată prin şuviţe verticale, ceea oe este tipic numai pentru puţine piese din
Banat, ca şi mustaţa ce se termina Î!Il fo:rmă de cirlig. Analogii îndepărtate ale
pieselor de la Sighet (fig. 93, 98) găsim şi la Buteni (fig. lOQ).
ActaMN, III, 1966, p. 87.
K. Pink, op. cit., p. 93, fig. 340-341 faţă de 377-381, 402-405.
K. Pink, op. cit., p. 83-84.
Ibidem; M. Dessewffy, op. cit., 803-804.
K. Pink, op. cit., fig. 332-334.
Ibidem, p. 134, nr. 5.
Ibidem, p. 137, nr. 90; M. Dessewffy, op. cit., nr. 223.
Ibidem, p. 145, nr. 299, fig. 108. O monedă similară ou indicaţia că provine
din împrejurimile Craiot:ei :nu poate fi luată în consideraţie, deoarece la b. Gohl
(în NumK, XIV, 1915, p. 72), de la care a luat Pink ililformaţia (p. 135, nr. 46), moneda e semnalată ca fiind găsită în România.
2" 5 K. Pink, op. cit., p. 51 şi urm., lucrarea lui Muschmov, Die Milnzen Thrakiens,
nu mi--a fost accesibilă.
ma La Dumbrăveni, publicat în SCN, IV, 1968, p. 21-46; articolul fiind încheiat
anterior, n-au fost luate în discuţie problemele legate de tezaur-ul de la Dumbrăv,eni
1A6 In colecţia lui I. E. Dimian.
21t7 I. Winkl&, în Numismaticky Sbornik, Pra.ha, V, 1958, p. 36, rnr. 156.
248 R. Forrer, op. cit., p. 149-150, fig. 161.
7J7
238
139
240
:Mt
242
'.¾3
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!La sud de Sighet se cunosc numai descoperirile de [a leud şi Rozavlea, de pe
valea rîului Iza. Despre tipurile găsite la leud n-avem indicaţii precise, se ştie doar
că fac parte din seriile „ba.r'barizate" ale tetradrahmei Jitii Filip al II-lea~w.
Temurul de la RozavJea, compus di:n circa 30 de tetradrahme (îngropate într-un
vas de J.iut), s-a risipit. O singură monedă a fost văzută de O. Gohl 250• Pe baza desenului făcut de el, nu se poate stabili însă în ce em.i5itme se încadrează: aversul
seamănă ou unele monede de la Sighet, dar reversul pare să f!ie o compoziţie unică:
sub calul care merge la pas spre stînga este o rozetă. călăre~ul se sprijină ou mina
stingă pe spatele ,calului, ca pe monedele de la Sighet (fig. 95), iar lÎlngă călăreţ SL'
văd cinci globule (care formează o cruce), urmate de alte două suprapuse, şi de
o linie orizontală; acestea reprezintă desigur urme din legendă. Spre deosebire de
piesele de la Sighet, moneda are o incizie lată.
Aria de răspindire a monedelor de la „Jllcrlcad", Sighetu! Marmaţiei e, aşadar,
foarte restrînsă. Admiţînd că descoperirea de la Rozavlea se încadrează ÎlI1 această
serie ~deşi aspectul piesei cunoscute de aci e arhaic) ea se situează la hotarul ariei
unui grup aparte de monede diJn nord-vestul Daciei. Dincolo de munţii Maramureşului întîlnim emisiuni ou alte caractere, iar limita nord-vestică o constituie
descoperirea de la Mukacevo şi Krakow. Spre sud-est, nu cU!Ilo~tem pînă 1n prezcn t
deoît tezaurul de la Dumbrăveni, moneda de la Nicoreşti şi cea de la Stîlpu. Răs
pîndirea spre sud a tipului cu „călăreţul cu crucea", prin Moldova sau prin văile
rîurilor din Carpaţii sudici (Sinaia) pÎină la Giurgiu (şi poate chiar Albania) sau în
sens ililvers de la sud spre Sighet, indică doar legături ou totul incidentale între
aceste teritorii îndepărtate după cum arată numărul mic de piese oll!Ilosoute. Pare
curios faptul că monedele specifice nordului nu s-au găsit în Banat şi Transilvania,
cu toate că, după cum s-a arătat, ,tipurile din ace5te regiuni le regăsim ~n nord.
Tezaurul de la „Junc.ad", Sighetu! Marmaţiei indică punctul extrem nordic al
tipului „călăreţul -cu oopac" (fig. 89-101), oare forniează un grup mai dens în
câmpia transilvăneană prin tezaurele de la: Feleacu 251, Crişeni-Berchieş 252 şi descoperirile izolate de la Năsăud (fustul judeţ) 253 , Solnoc-Dobîca (fostul judeţ)25'1, Ciobanca255, Moigrad. 100 , Stana"l:J7, Năsad 258• Aceasta e, de fapt, zona în ,care el trebuie
să fi fost emis. Descoperirea de la Sfintu Gheorghe 259 ilildică răspîndirea acestui tip
şi spre sud-est, iar cele de la Lugoj260 şi Reşiţa 26 1, extinderea spre sud-vest, trecîncl
dincolo de graniţele României pînă la Sarkad'}Jj2, Reies (imprejuriJmi.) 263, Esseg"1;',,
Mitrovica""\ SlankamenJou ~i o descoperire din Serbia"2li1 ; iar spre vest pînă la RaalJ =

A magyar orvosok es termeszetvizsgci.l6k munkci.i, XIX, 1876, p. 150-152.
O. Gohl, în NumK, XIV, 1915, p. 71.
Arch.Ert, XII, 1892, p. 187-188; 0. Gohl, în NumK, IX, 1910, p. 114; K. Pink,
op. cit., p. 146, nr. 328.
:!a2 E. Chirilă, în Dacia, N.S., IX 1965, p. 185-200.
~ M. Dessewffy, op. cit., 263; K. Pink, op. cit., p. 135, nr. 26.
:!5-'i K. Pink, op. cit., p. 146, nr. 344.
~5., N. Lupu, în SCN, I. p. 411-412.
256 I. Winkler, illl ActaMN, I, 1964, p. 217 n, 13.
".!.5î E. Chirilă, în ActaMN, II, 1965, p. 647, nr. 2, fig. 3.
2.38 M. Roska, ErdRep, p. 204-205, nr. 112. Despre aria în care a fost emis acest
tip vezi E. Chirilă, în Dacia, N.S., IX, 1965, p. 199.
259 M. Roska, ErdRep, p. 246-247, nr. 52.
200 O. Gohl, NumK, XIII, 1914, 133; M. Dessewffy, op. cit., nr. 288, 414; a,u fost
prezentate pentru determinare dirutr-o colecţie particulară, Cab. num. Clruj, inv. 1
1920.
261 M. Dessewffy, op. cit., 1200.
1ll2 K. Pink, op. cit., p. 144, nr. 287.
2G:J Ibidem, p. 134, nr. 13.
:iw, Ibidem, p. 136, nr. 73.
265 Ibidem, p. 140, nr. 187.
:ies Ibidem, p. 145, nr. 304.
2H7 Ibidem, p. 52 şi urm.
2'.9
250
251
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Gyor ('împrejurimi)2'i8, Kroisbach = Fertorakos2'i9, Virunum 2iO şi Stradonitz (în Boemia)2;1_
Sub influenţa tipului „călăreţul cu copac" (fig. 89, 101), a fost creat tipul ou
,.călăreţul cu litera B" (fig. 102-104), oare este documentat .printr--un singur tezaur
în nord--estul cîmpiei transilvănene, la TonciuZ1 2, iar spre sud-vest de acesta, prin
două piese iwlate găsite la Gherla~ 73 • Pink amiiJ1Jteşte şi o descoperire de la Sîngeorgiul Săsesc (aflat la sud de Tonciu), unde de asemenea se pare că ar fi atestat
aoest tip'.! 7".
Nord-vestul Daciei. Un grup deosebit de unitar, avînd un stil cu totul aparte, îl
repre;,,jntă monedele din tezaurul de la 1\1edieşul Aurit pentru care găsim analogii
pe o arie destul de extinsă. Monedele redau, de fapt, două tipuri principale, diferite prin maniera de executare a aversului şi a reversului. Primul tip e reprezentat
prin două exemplare (fig. 105) din acest tezaur şi prin piese găsite izolat. Al doilea
tip e semnalat şi in alte localităţi, atît în tezaure, c-it şi în descoperiri izolate. Rondelul şi greutatea monedelor sint mai mici decît ale monedelor de tip „bănăţean",
siluindu-se între acestea şi tipul „I3ucureşti-Vîrteju".
Primul tip din tezaurul de la Medieşul Aurit (cu cununa de lauri formată din
trei rîmduri de frunze foarte puţin scobite - pentru a schiţa nervura - , cu w1
rind de globule deasupra frunţii şi cu gitul triunghiular marcat prin globule) e
considerat de Pink ca făcind parte din grupa nord-estkă, avind ca prototip mOIIlede
din sud 275 • Aversul e similar cu al pieselor găsiie la Kaposvar. care, la rindul lor,
au revc-rsul identic cu al celor de la Mukacevo'" 6, dar reversul monedelor de tipul I
din tezaurul de la Medieşul Aurit nu e atestat Îin nici o altă descoperire; el răm.ine
mult în urma reversului monedei care a servit ca prototip pentru avers 277. Din faptul
că aceste piese nu predomină în nici un tezaur rezultă ·că au fost emise într-un
i nkrval foarte scurt şi in număr mic.
Tip11J al doilea, denumit „fără bărbie" (fig. 106-108), are prea puţine tangenţe
cu tipul cu gitul triunghiular. pentru a putea fi considerat ca derivînd din acesta.
Pe cele două portrete de pe aversul monedei (fig. 105-106) numai linia punctată
c!t• deasupra frunţii şi cea care înconjoară bărbia sînt comune; ~n rest totul e deosebit: canuna de lauri e formată din frunze scobite. aşezate asimetric, părul lipseşte
c·u totul. iar pentru a umple golul dintre linia punctată a frunţii şi cununa de
lauri, _gravorul a pus o linie ondulată (u:-. fel de cirlig); urechea e redată printr-ru.n S
cu puncte, iar două linii în unghi schiţează fie gitul, fie buclele; nasul se confundă aproape cu obrazul, ochiul e foarte pronunţat. Ln ceea ce priveşte reversul,
deosebirile sint ~i mai pronunţate. Corpul caluJui e redat printr-o sirngw-ă suprafaţă
ovaloidă, la care se ataşează triunghiuri menite să schiţeze picioarele; un unghi
care se termină în globule avind aspectul unui cioc in:lică botul, o linie ovală şi
puncte umple restul rondelului pe locul unde ar fi fost călăreţul. Atit aversUil, cit
~i rcV('J"SUl se remarcă prin tendinţa de totală schematizare şi simplificare a desenului, aşa incit nu putem admite o filiaţie directă a celor două tipuri de monede.
Intre <'le ori a existat un tip intermediar, ori tipul a fost gravat din memorie după
monede văzute, intre care desigur cel mai frecvent trebuie să fi fost tipul de la
p. 143, nr. 263.
p. 139, nr. 155.
p. 148, nr. 388.
p. 145, nr. 318.
272 G. Supka, în NumK, VII, 1908, 71-74; X, 1912, 118; M. Dessewffy, op. cit.,
268-274; C. Moisil, în BSNR, XVII, 1922, p. 59, 11'11". 97.
c73 E. Chirilă, în ActaMN, III, 1966, p. 422, nr. 4.
rn K. Pink, op. cit., p. 146, nr. 131.
27 ~ O. Gohl, in NumK, II, 1903, p. 57 şi urm., K. Pink, op. cit., p. 134, nr. 9, scrie
că la Budapesta se află 38 de monede din acest tezaur, deşi sint inventariate şi se
păstrează 44 el<' bucăţi. ,dintre ,care \JJila cu gîtul triunghiular.
27 ,; K. Pi,nk, op. cit., p. 82, fig. 318-320, p. 138, nr. 124, p. 141, nr. 194-195.
277 ibidem, fig. 317-318.
ibidem,
Ibidem,
:r.o Ibidem,
cit Ibidem.
21:K
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Stradoni,tz279 , cu linii ,punctate, sau gravorul a

75
căutat să

creeze un

tip •nou, adecvat posibHităţilor sale artistice şi mărimii rondelului.
Moneda reprodusă de Piillk pe fig. 324 (a,vînd greutatea de 2,44 g), ou

indicaţia

că

provine de la Medieşul Aurit280 pe care O. Gohl (fără să precizeze locul de
descoperire) o leagă pe baza revers-ului, de primul tip al tezaurului de la Medieşul
Aurit281 , ar putea fi considerată ca una dintre verigile intel'l11ediare pentru rieversul
monedei „fără bărbie". ln urnna descoperirii tezawillllui de la Medieşul Aurit, acest
tip a fost studiat de O. Gohl, oare, pe ba21a unor diferenţe de detaliu în gravarea
rC:'versului monedelor, Je-a clasat în 11 grupe 282 •
O analiză mai atentă a acestor piese arată că îin executarea lor nu se poate>
sesiza vreo evoluţie: gravorii aiu reuşit să redea în toate oazuri:le precis desenul
modelului; micile deosebiri in ,ceea ce priveşte dispoziţia punctelor care schiţează
coama calu1'ui ,sau ,umplu dmpul monedei, ,precum şi altele iin gravarea diferitelor
eiemente ale aversului şi reversului sint neesenţiale. Aspectul de ansamblu al
monedei se menţ;.ne acel~i pe toate piesele: unitate frapantă ce nu se iintîlmeşte
decît în tezaurele de monede ou ronde! mare şi subţire, schifatele daco-getice. Ea
se datoreşte probabil perioadei scurte de emitere, în o\Jlrsul căreia liniile simple
ale aversului şi reversului n-au ajuns să evolueze. Durata scurtă a emiterii putea
fi legată de dominaţia efemeră a unei căpetenii daco-getice în Crişana şi poate,
nord-vestul Transilvaniei, căpetenie care se găsea însă î'lltr-o situaţie economică
prosperă, putînd să emită monede din argint bun, care au fost acceptate pe o arie
destul de întinsă în nord-vestul Daciei şi chiar dincolo de teritoriile locuite de
geto-daci.
Tezaurele de la Buneşti'1-&i, Luşca28", Andrid28.,, Stoiana286 , Ugornya, Satoraljaujhely
(în Ungaria) 28 '1, Goding 288 = Hodinin (în Moravia), precum şi piesa găsită alături
de alte tipuri în comitatul Nograd 289 , ca şi descoperirile izolate de la Gîmbaş 290 ,
Sintioana'J!J1, Maramu1·eş 292 (?), M ezo-Tcirpa, GyertycinvolgyW 3, comita tul Zemplin 29 '-,
Zemplinska Stolica (tipul 1) 29 5, Baniakovce şi Slovenske Nove Mesto (Slovacia) 296
.şi Hodinin (Moravia), delimitează aria de răspindire a acestui tip. Descoperirile de
la nord-vest de Tisa sînt foarte dispersate 297 ; de aceea ele trebuie considerate ca
~i piesele din tezaurul de la Sadova 298 , ca fiind adll5e incidental de pe teritoriul unde
acest tip a fost emis.
278
27 9
280

281
282
283

Ibidem, p. 82, 138, nr. 124.
Ibidem, p. 148, nr. 318, fig. 321.
K. Pink, op. cit., p. 82.

O. Gohl, în NumK, XXV, 1926, p. 35, nr. 20.

Idem, în NumK, II, 1903, p. 57 şi urm.
Th. Mommsen, Geschichte des romischen Milnzwesens, Berlin, 1860, p. 697;
C. Gooss, în AVSL, XIV, 1877, p. 77; K. Pink, op. cit., p. 146, nr. :341.
2w. J. G. Seidl, Chronik, I, p. 27, extras din OBLK, III, 1846.
285 0. Gohl, in NumK, 11, 1903, p. 59, 83; XIV, 1915, p. 14.
'.!86 J. G. Seidl, op. cit., p. 27.
7
'lI', 0. Gohl, în NumK, II, 1903, p. 59, III, 1904, p. 7, XIV, 1915 p. 14; K. Pink,
op. cit., p. 147 nr. 371, p. 144, nr. 289.
288 K. Pink, op. cit., p. 137, nr. 92.
'.!89 Ibidem, p. 141, nr. 213.
'.?JO Cab. num. MNM, inv. 2-1935.
291 B. Mitrea, în SCIV, XIII, 1962, p. 218, nr. 14; AetaMN, III, 1966, p. 422, nr. 5.
:.m 0. Gohl, ÎIIl NumK, XVI, 1917, p. 51.
~'9J Idem, în NumK, II, 1903, p. 59; XIV, 1915, p. 14; III, 1904, p. G-7.
29'1 M. Dessewffy, op. cit., 1231.
95
~•
V. Ondrouch, în Nalezy Keltskych, Antickych a Byzantskych minei na Slovensku, Bratislava, 1964, ;p. 42, nr. 54.
2'J6 Ibidem, p. 42, nr. 55-56.
~ 7 Notele 288, 289 şi harta.
298
C. Moisil, î:n BSNR, X, 1913, p. 62, nr. 22; NumK, XIV, 1915, p. 72.
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Răspîndirea tipurilor de la Medieşul Aurit pe teritoriul de azi al Slovaciei nu
este intimplător, căci se ştie din relatările lui Strabo că acest teritoriu aparţinuse
înainte de Burebista dacilor299• Numeroasele descoperiri arheologice de caracter
evident dacic confirmă, de altfel, prezenţa dacilor în această regiune.
Teritoriul pe care monedele aparţi.nînd tipurilor de ila MedieşuJ Aurit au avut
un curs oficial poate fi plasat in bazmul Someşului Mare ca infiltrări spre est
pînă în MaramureşJOO; în nord pînă pe Tisa, în nord-vest pînă în Slovacia şi Moravia, Ln sud probabil pînă pe linia Mureşului după oum indică desooperil"e8 de Ia
Gîmbaş, căci descoperirea de la Sadova trebuie considerată ca fiind izolată de
celeI.aJte monede de acest tip.
Tipul „Vrancea". Un rondel mai mic şi mai gros decît monedele de la Medieşul
Aurit au monedele cu stil arhaic, semnalate în cîteva descoperiri foarte îndepărtate
unde de altele toate pe teritoriul culturii daco-getice: excepţie fac doar cele provenite „din Albania"' 30 t.
Cu ocazia publicării tezaurului de la Voloşcani (primul în cm-e se semnalează
monede de această factură în România), C. Moisil scrie: ,,Im legătură cu atribti.,ea
pieselor descrise mai sus, tribului dac din Vrancea" (fig. 109-110) ,,ţin să precizez
că pînă în anul 1939 nu se publicaseră în lucrările de specialitate decit trei monede"302. Dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că aceste monede fac parte
dintr-o serie de emisiuni răspîndite şi înafara Daciei: în Serbia s-a găsit un
mare tezaur, de circa 5 kg de monede de acest gen, denumite „Strichellorbeer" după
cununa de lauri formată din liniuţ.e de pe avers sau „Eselsohrtyp" după urechea dE'
măgar de pe revers 303 ; din pUIIlctul de vedere al execuţiei aversului şi a reversu!ui
ele diferă însă de cele găsite la Voloşoani. In schimb, piesa găsită la Kladova~0 !.
(Iugoslavia) este identică cu oele de la Voloşcani 305 , iar în Cabinetull numismatic (al
Muzeului Naţional) din Buda.pesta se păstrează şi piese găsite la Butenf306 , Ia Panciova307 şi din Serbia:JOB.
Jn stadiul actual al documentării trebuie să admitem o l~gătură directă într<>
tipul monetar descoperit la Voloşcani şi în Serbia, date fiirnd asemănările evidente
în stilul, mărimea şi greutatea lor. Monedele de la Voloşcani, lucrate mai îngrijit.
pot fi considerate ca fiind emise ceva mai recent.
Tipurile din Muntenia. Dacă monedele care redau în „chip fidel" tetradrahmele
lui Filip al Ii-lea sînt puţin numeroase pe teritoriul Munteniei, găsim în schimb
aci numeroase descoperiri compuse din monede de tipuri aparte, care pot fi considerate ca fiind o creaţie a acestei regiuni. Ele se deosebesc radical de prime~e
serii de emisiuni ,daco-getice (fig. 109-110) atît prin reprezentarea aversului şi <1
reversului, cit şi prin dimensiunile rondelului şi prin greutatea medie (de 7,49 g).
C. Moisil a exprimat părerea că acest tip (tipul V) reprezintă ultima etapă, cea
mai degenerată, a seriilor daco-getice, avind ca model tetradrahmele lui Fil.ip al
II-Jea30'J; Pink a emis teza că ele ar constitui ultima serie (a treia, C) a emisiunilor

299
:ioo

C. Daicoviciu, în lstRom, I, p. 258 şi urm.
K. Pin.k, op. cit., p. 140, nr. 181, consideră

Muz. din Tg.

greşit monedele, achiziţionat.e de
ca fiind descoperite în această localitate; ele fac parte dintr-o
clin monede găsite în Maramureş (vezi O. Gohl, în NumK, XVI,

Mureş,

colecţie formată

1917 p. 51).
30t M. Dessewffy, op. cit., 536, 885 (1303 provine din loc necul!loscut); K. Pink,
cp. cit., p. 62.
:io2 C. Moisil, în BSNR, XXXVIII-XLI, 1944-1947, p. 61.
303 K. Pink, op. cit., p. 61; R. Marie, im Zbornik radova narodnoa Muzeja, Belgrad.
III, 1960/61, pl. IV.
:w. M. Dessewffy, op. cit., 563.
:io5 C. Moisil, op. cit., p. 59.
300 Cab. num. MNM, inv. 1873-99/6.
307 Ibidem.
308 Nota 303.
:JO'J C. Moisil, în BSNR, XV, 19'.!0, p. 70-71.
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care au avut ca prototip pentru avers tetradrahmele lui Lysimach310 (fig. 111),
presupuni>nd că primele emisiuni trebuie să fi fost lucrate Ulildeva în regiunea
Hunedoara, deşi nu s-au găsit aici nici temure de această factură şi nici piese izolate în număr mai mare. DJn Hunedoara ele s-ar fi extins spre nord-est pînă la
PrundUil Bîrgăului (fig. 112), spre nord-vest în Cehoslovacia şi Urngaria, iar spre
sud în Muntenia şi Oltenia31 1 (fig. 113). Dintre toate emisiunile daco-getice, acest
tip monetar ar include, prin urmare, cea mai vastă zonă.
Deşi filiaţia tipologică stabilită de Pink este foarte atrăgătoare, întemeindu-se pe
trecerea treptată de la un tip la altul, problema e mUilt mai complexă. Din expunerea
lui Pink rezultă clar că, pe monedele considerate de el ca fiind gravate sub influenţa aversului emisiunilor lui Lysirnach, n-au fost preluate de pe acestea decît
coafura şi corinul lui Arnon într-o formă mult schematizată. In rest portretul reprezintă trăsăturile lui Zeus. Spre deosebir,e de alte monede din seria emisiunilor
cu capllil lui Zeus312, sub linia gitului există pe unele piese un rînd de perle ca
la unele monede din tezaiurul de l:a Nireş (fig. 76). Redarea bărbii prin semicercuri
dinţate pe partea interioară este de asemenea comună ou monedele de la Nireş şi
'.Dulgheş (fig. 114), iar coafura aranjată artistic, indicînd un păr frumos buclat în
locul cunll!Ilii de lauri apare şi pe piesele din tezaurul de la „Juncad" (fig. 95). Adevărat că o atare coafură prinsă cu o diademă e specifilcă pentru monedele lui
Lysimach; dar mărimea rondelului primelor serii din această grUJpă nru are nimic
comun cu staterii sau tetradr,ahmele lui Ly,simach. Toate acestea arată că prototipul
monedelor cu „călăreţul care ţine o ramură" - cea mai frumoa;;ă din seria cu capul
lui „Lysimach" - reflectă o serie de influenţe diferite, cu vădite tendinţe de individualizare. Prototipul nu trebuie căutat, aşadar, exclusiv printre monedele lui
Ly.simach. Prezenţa în te;,..aurul de la Cojeasca313 şi în descoperirile izolate de la
Măgura 314 şi Bogdăneşti 315 a pieselor care reprezintă un cap tînăr (fig. 115), gravate
sub i,nfluenţa celor thasiene, ilustrează deosebit de clar multiplele influenţe sufe!'ite de emisiunile daco-getice.
Seri'll I a emisiunilor încadrate de Pink în categoria celor pe al căror arvers se
observă tendinţa de a reda o coafură similară cu a celor de pe monedele lui Lysimach e reprezentată prin cîteva piese despre al căror loc de descoperire nu avem
decît indicaţii vagi: Transilvainia316, ,,probabil i!mprejurimile oraşului Gyor" şi
Konigsheim (în Silezia) 317.
Tipul cu „călăreţul care ţine o ramură" (fig. 116) este de fapt o creaţie pur locală,
deosebită de celelalte prin compoziţia ,efigiei de pe avers, prin aranjarea specifică
a coafurii şi îndeosebi prin reprezentarea frontală a „călăreţului cu ramura în
mină": Este adevărat că pe aceste emisiuni capul calului e executat similar cu cel
de pe piesele găsite Ln sud-vest, dar celelalte elemente se deosebesc net: călăreţul
vă2JUt din faţă şade pe un cal relativ bime executat (ou ham): sub cal, o linie
de sol. Aversul este, de asemenea, mult superior emisiunilor din sud-vest, iar ca
trăsătură comună se remarcă doar aranjarea buclelor de pe frunte (greutatea variază intotdeauna intre + 11 şi + 12 g). Toate acestea arată un grup aparte care
a servit probabil ca prototip pentru seriile următoare emise în Muntenia. Dispersarea mare a tipului monetar ou „călăre~ul cu ramura în mimă", atestat în Muntenia:

K. Pink, op. cit., p. 75; B. Mitrea, în Studii şi referate privind istoria RomâBucureşti, 1954, p 294-295.
3 11 K. Pink, op. cit., p. 77-78; B. Mitrea, op. cit., p. 296 ~i urm.
313 K. Pink, op. cit., pl. XVI, 291-292, 294.
313 Florica Moisil, ~n CNA, XII, 1936, 236.
311 Moneda a fost găsită pe ter1toriul satului; se păstrează Îil1 ,colecţia I. E. Dimian.

31°

niei, I,

31 5

Patru monede, descoperite în

I. E. Dimian.
:,1i;

K. Pink, op.

317

Ibidem.

primăvara

anului 1940, au fost

cit., p. 76.
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la Cimpulung 318, Moreni3t9 şi Salcia3 20 , în Oltenia: la Celei321 şi Jiblea Călimăneşti322 ,
in Moldova: la Moviliţa373 şi Pînceşti324 şi în fostul judeţ Bacău325, în Transilvania:
la Cioara326, Hărman3 '17, Prundul Bîrgăului328, în Banat: la Orşova329 , iar în afara
graniţei României, la Moson St. Janos (în nord-vestul Ungariei) 330 , contrazice considerarea lui de către K. Pink - pe baza wrni număr mic de descoperiri - ca o

grupă „nord-vestică" 331 •
Faza următoare este caracterizată prin executarea aversului într-un stil mai
greoi, simplificîndu-se şi redarea buclelor de pe gît. Pe revers călăreţul e înlocuit
cu 4-3 globule care sugerează pieptul, coiful şi ramura (fig. 117) de pe tipul precedent (fig. 116). Nwnărul acestor piese, oe nu pot fi considerate ca un tip aparte.
e redus: ele nu sînt semnalate decit în puţine descoperiri: Orăştie 332, Cioara333 , Adîncata de Jos33 1 şi Salcia 335, iar în afara graniţelor Republicii Socialiste Româmia, la
Bazin şi în fostul comitat Pozsony ( Bratislava):i:iG_
Un tip cu totul diferit reprezintă monedele oare au pe avers un cap fără barbă,
cu fruntea redată printr-o bandă, deasupra căreia se află părul pieptănat în sus
(schiţat în cîteva linii perpendiculare). Ochiul este redat printr-o globulă înconjurată llIIleori de o linie ciroulară sau ovaloidă, nasul, printr-o linie oblică, dteva
(2-4) globule indică nările, gura şi bărbia. Faţa e acoperită, în parte, de linii ce
închid spaţii ovaloide; una dintre ele se prelungeşte pînă la creştetul capului despărţind părul (redat în această parte prin linii care închid suprafeţele în unghi) în
două. Reversul e acoperit de un cal, deasupra căruia se află trei globule (fig. 118).
Linia în unghi obtuz împărţind trupul calului în două arată că gravarea s-a făcut
după o monedă care avea pe revers urmele unui călăreţ, aşa cum se mai pot distinge pe piesele aparţinînd fazei a 11-..a a „călăreţului cu ramura în mină". Pentru
avers nu se poate identifica un singur prototip: părul pieptănat în sus se găseşte pe
emisiunile thasiene, pe monedele găsite la Cojeasca, avind pe avers un cap de
tinăr (fig. 115) precum şi pe aversul simplificat al tipului „călăreţul cu ramura în
mină .. (fig. 117). Globulele de sub bărbie şi liniile de pe faţă, care redau fie barba,
fie un tatuaj (fig. 118, 120) similar cu a celor avind o spirală pe faţă (fig. 56) presupun un al treilea prototip sau reprezintă motive locale.

=

='1 8

B. Mitrea, în SCIV, IX, 1958, p. 152, nr. 5.
Cab. num. Bibl. Acad. R.S.R. inv. 45061 (814/1).
Opt monede cu călăreţul care ţine o ramură şi trei de tip „Bucureşti", găsi le
pe teritoriul satului, au fost achiziţionate de I. E. Dimiacr-i.
321 B. Mitrea, în SCIV, XIV, 1963, p. 468, nr. 9.
3zi C. Preda, în SCN, IV, 1968, p. 48-51; I. Winkler, în SCN, IV, 1967, p. 338.
32:l Trei monede foarte tocite, avînd şi un stil puţin aparte, găsite pe teritoriul
satului au fost achiziţionate ,de I. E. Dimiam.
3:v. Probabil dintr-un tezaur provin cele 11 monede achiziţionate de I. E. Dimian.
325 C. Moisil, în BSNR, XV, 1920, p. 68, nota 2.
326 K. Pink, op. cit., p. 77, 3 -a). Această monedă e probabil identică cu cea semnalată de M. Roska, ErdRep, p. 17, nr 41 de la Alsoosora = Csora, care fiind simi.J.ară
cu M. Dessewffy, op. cit., 1244, ar fa.oe parte din grupa următoare. Dar deoarece
moneda nu poate fi verificată am exclus-o din grupa î.n oare a încadrat-o Pînk.
327 K. Pink, op. cit., p. 77, 78, 146, nr. 329.
328 M. Dessewffy, op. cit., 417-428; G. Moisil, în BSNR, XV, 1920, p. 68; K. Pink,
op. cit .. p. 135, nr. 32.
329 K. Pink, op. cit., p. 77, 142, nr. 224. Trei monede, cu indicaţia că provin
probabil din împrejurimile Orşovei, aiu fost oferite spre vînzare -la Cab. num. Cluj,
nr. 50-1911.
330 K. Pink, op. cit., p. 77.
31 ~
320

331

Ibidem.
K. Pink, op. cit., p. 78, 146, nr. 332.
Nota 326.
3:¾ C. Moisil, în BSNR, XI, 1914, p. 23, nr. 30; V. N. Popp, în BSNR, XIII, 1916,
p. 58, 59, fig. 1, 4.
3.15 K. Pink, op. cit., p .78.
336 Ibidem.
332
333
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Acest tip nou, fiind prezent în mai multe localirtăţi din apropierea capitalei, apare
în literatură fie sub den'llmirea de ,,tip Bucureşti", fie de „Vîrteju-Bucureşti" 337 . El
e atestat în Muntenia: la Adînca338 , Buzău339 , Cîmpulung 340, Comana 31i1, Crăsani'Y-12 ,
Crevedia343 Curtea de Argeş~r.ta Gruiu345 Luica::lla6 MovilaY. 7 NegoeştfYi. 8 Olteni Pietrele349, Pipera 3
Piteşti35 l, P~peşti352, 'salcia353,' Schitu Poienari3 5fo, 'Stoiene'şti::,.:,_
56
Tîrgşor3 , Vîrteju şi Zimnicea 357 ; în Oltenia: la Adîncata de Jos 358 , Buzeşti3 59 , Rogojina300 şi Sadova36 l: în Moldova: la Brad362, Corbu Nou363 şi Poiana pe Siret364, iar
în spaţiul intracarpatic prin descoperiri izolate la: Hărman:'. 65 , Reci 366, Sf. Gheorghe:;,,1_
Orşova 368 şi prin cele şase piese găsite într-un tezaur în împrejurimile Braşovului.
împreună cu tetradrahe thasiene şi cu imitaţii de tetradrahme şi drahme după emisiunile lui Alexandru Macedon369 • Numărul mic al descoperirilor din Transilvania
nu îndreptăţeşte pe deplin îndoiala lui B. Mitrea faţă de indicaţiile despre prezenţa

''°,

337 B. Mitrea, în Studii şi referate ... , p. 291 şi urm.; C. Preda, în SCN, II, 1958.
p. 383.
338 Ibidem, p. 380-382.
339 C. Moisil, în BSNR, XI, 1914, p. 2, nr. 38.
31.0 B. Mitrea. fu1 SCIV, IX, 1958, p. 152 nr. 5 (nu se precizează la care fază a

tipului V Moisil aparţine moneda).
Mi C. Moisil, în Biblioteca Academiei Române, Creşterea colecţiunilor, Hll5,
p. 202-203 nr. 61-65; BSNR, XIII, 1916, p. 42, nr. 59.
34 2 I. Andrieşescu, Piscul Crăsani, în ARMSI, Seria III, tom. III, p. 89, fig. 28'i.
3Q B. Mitrea, în SCIV, IX, 1958, p. 152, nr. 3; SCN, II, 1958, p. 466.
:V✓, tn împrejurimile oraşului s-a găsit, în 1932, un tezaur din care I. E. Dimian
a achiziţionat 14 bucăţi; SCIV, XVI, 1965, p. 610, nr. 19.
31.5 I. Winkler, în SCŞCluj, VI, 1-2, 1955, p. 82, nr. 75.
346 B. Mitrea, în SCIV, XII, 1961, p. 147, nr. 18.
347 Ibidem, XI, 1960, p. 191, nr. 7.
MB Ibidem, XVIII, 1967, p. 196, nr. 32.
349 Ibidem, p. 196, nr. 33; XVI, l!:165, p. nr. 22.
~ B. Mitrea, în Studii şi referate ... , I, p. 297.
351 Ibidem, p. 296.
352 Ibidem, p. 297.
353 Nota 320.
lM B. Mitrea, în SCIV, XV, 1964, p. 572-573, nr. 23.
355 SCIV, XVI, 1965, p. 610, nr. 23.
356 SCIV, XV, 1964, p. 573, nr. 25.
357 B. Mitrea, în Studii şi referate ... , I, p. 290; SCIV, XVI, 1965, p. 254, nr. 19-20.
358 V. N. Popp, în BSNR, XIII, 1916, 58-59, fig. 2, 3.
359 I. Winkler, în SCŞCluj, VI, 1955, p. 76, ,nr. 29.
360 B. Mitrea, în Studii şi referate . .. , I, p. 297.
361. K. Pink, op. cit., p. 78, 142, nr. 282.
36l B. Mitrea, îin SCIV, XVII, 1966, p. 418, nr. 8; Al. Vulpe, în StCl, VI, 1964,
p. 238.
:ira I. E. Dimian, în SCIV, VI, 1955, p. 303, nr. 2.
3M B. Mitrea, în Studii şi referate ... , I, p. 297.
:ia5 K. Pink, op. cit., p .77-78, 146, nr. 329.
:ir.a Z. Szekely, în SCN, III, 1960, p. 557, nr. 9.
367 M. Roska, ErdRep, p. 247, nr. 52; Z. Szekely, op. cit. (se referă desigur la monedele publicate de M. Roska). ·
368 Cab. num. MNM, inv. 1955-16/90 (descoperit Î'11 1905).
369 K. Pink, op. cit., p. 78, avÎIIld în vedere trimiterea făcută de b. Gohl, în
NumK, VII, 1908, p. 9 „De la Tour 9874", încadrează aceste monede în 3 b) .,Die
erste Degeneratio111sstufe"; din descrierea daltă rezultă că ele sînt considerate doar
ca variante aJe acestora şi simil!are C'll cele de tip „Bucureşti".
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acestui tip pe teritoriul Ungariei şi al Slovaciei370 (Raab, Verb6 împrejurimile
Bratislavei37• etc.).
Monedele aparţinînd tipului considerat de Pink „die dritte Degenerationsstufe"3i2
se deosebesc net de cele precedente prin rozeta de globule -de pe avers, prin siglele
şi cercul de perle care înconjoară calttl de pe revers (fig. 121-122) şi prin greutatea
medie mai mică 6,65-5,90 gr, aşa iincit ele trebuie oonsiderate ca reprezentînd un
alt tip, ounoocut doar prin cîteva descoperiri din Muntenia: Jnoteşti373, Lipia37\
Eliza Stoieneşti375 şi poate împrejurimile Buzăului (dacă cele trei piese nu :I.iac parte
din tezaurul de la Inoteşti) 376• Punctele de descoperire indică evident că atît acest
tip, cit şi cel precedent aparţin Munteniei.
Tipurile din Oltenia. Emisiunile geto-dacice de pe teritoriul cuprins între Carpaţii
sudici, Dunăre şi malul drept al Oltului se remarcă prin varietatea tipurilor şi o
anumită indepoodenţă iconografică f'aţă de monedele clin celelalte părţi ale Daciei,
cuprinzînd şi trei serii de emisiuni hibride.
Contramărcile cunoscute pe tetradrahmele din primele serii ale emisiunilor gctodacice (vezi fig. 3, p. 82) lipsesc cu totul de pe piesele găsite în Oltenia.
Emisiuni hibride

I. Avers. Capul lui „Apollo-Amphipolis" sau „Larissa". Revers. Călăreţ la pas
spre dreapta sau spre stînga, cu mai multe faze stilistice (fig. 123---124).
Un studiu monografic despre monedele cu capul lui „Apollo-Amphipolis" a ară
tat că el este răspîndit la nord de Dunăre prin te:zaurele de la Hinova şi Sărbătoa
ream şi prin descoperirile izolate de la Adincata, Braşov, Costeşti, Lugoj, iar pe
malul sudic al Dunării la Vidin şi Keraunite - Slana - Bara378; la acestea se mai
adaugă acum cele patru monede găsite în tezaurul de la Bugiuleşti (jud. Vîlcea)379•
Aria de răspîndire nu se schimbă prin atare descoperire, dar ea este importantă,
datorită faptului că, pentru prima dată, monedele de tip „Apollo-A.mphipolis" se
găsesc împreună cu un alt tip emis tot pe teritoriul Olteniei: cel „cu dublu cap
al lui Zeus".
Patru din descoperiri (Hinova, Sărbătoarea, Bugiuleşti şi Adîncata) se situează în
zona centrală a Olteniei, de unde se răspîndesc în toate direcţiile, dar pe o întindere relativ redusă, oprindu-se pe malul sudic al Dunării (Keraunite şi Vidin);
la est, între Vedea şi Olt (Costeşti), înaintînd însă spre nord-est, unde punctullimită e indicat prin descoperirea de la Braşov, iar la vest prin cele două monede
de la Lugoj (vezi harta).
II. Avers. Dublu cap al lui Zeus sau emisiuni ianiforme. Revers. Un călăreţ spre
dreapta înfăţişînd mai multe faze stilistice380 (fig. 123). Atestat printr-un număr
relativ mic de descoperiri. Cel mai important tezaur provine din împrejurimile
Craiovei:l!'1, iar ca fiind găsite, în împrejurări necunoscute, pe teritoriul oraşului, sint
înregistrate zece monede 382 • O altă descoperire importantă e cea făcută cu ocazia
370

37 1
372
373

B. Mitrea, în Studii şi ref erate ... , I, p. 298.
K. Pink, op. cit., p. 78; V. Ondrouch, op. cit., p. 50, nr. 51-53.
Ibidem.

G. Severeanu, în BSNR, XXI, 1926, p. 7-10, pi. I.
C. Preda, în SCN, II, 1958, p. 464.
V. Bude, în CNA, VI, 1925, p. 41.
C. Moisil, în BSNR, XV, 1920. p. 75.
:m S. Dimitriu, O. Iliescu, în Dacia, N.S., II!, 1959, p. 259-310.
378 Ibidem, p. 282-294; cf. şi K. Pink, 66-67.
379 C. Preda, în Dacia, N.S., VIII, 1964, p. 353 şi urm.
380 K. Pink, op. cit., 68-69; C. Moisil, în CNA, XV, 1940, p. 241-249, pi. XIX;
O. Iliescu, în SCN, II, 1958, p. 448-449; C. Preda, în Dacia, N.S., VIII, 1964,
p. 359-360.
:lei C. Moisil, in CNA, XV, 1940, p. 243.
37~
375
376

~ 2

Ibidem.
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construirii liniei ferate Piatra-Olt - Rîimnicul Viloea (ciţiva ani după 1878), din
care s-aru păstrat: o tetradrahmă tip Filip lI (vezi IV), una cu dublu cap al lui
Zeus, <louă tetradrahme emi5e de Filip Ul Arideul (dintre a.cestea, una tăiată pe
jumătate şi una de bronz) 383• In sfîrşit trebuie să avem în vedere tezaurul de la
Bugiuleşti384 şi descoperirile izolate de la Adîncata de Jos385, Piatra Albă386 şi Polovragi381, precum şi cele cinci piese găsite }a Vidin388 şi exemplar.ul de la Turtucaia389. Sub semnul întrebării au fost puse monedele al ,căror :loc de provenienţă ar
fi Albania390 , ca şi cea din comitatrul Tolna39t. Părerea că acest tip s-ar- fi format
undeva în jurul oraşului Rîmnicul Vilcea, unde găsim un avers comun pentru două
reversuri diferite392 , rămine o ipoteză. Sigur este că e creat în Oltenia. de unde se
răspî,ndeşte foarte sporadic.
III. Avers. Capul lui Zeus spre dreapta, păstrind trăsăturile prototipu1ui, dar
Pxecutat într-un stil greoi; se îndepărtează de original prin felul de
executare a cununii de lauri; al doilea rînd de frunze este expus oblic pe frunte;
buzele redate prin globule; mustaţa Îlil formă de linie ondulată, care înaintează
pînă la ureche: barba redată prin două rînduri de smocuri. Revers. Zeus cu scepLrul, şezind pe tron cu aavila în mină spre stînga; legenda înlocuită cu linii. Stil
similar cu al aversului. Acest tip este cunoscut doar prin trei piese din jurul Craiovei (,condiţiile de descoperire nu sint precizate)393 • Aceste monede pot fi considt>rate ca făcînd parte dintre cele mai frumoase realizări ale artei monetare din
nordul Dunării de Jos, atit în ceea ce priveşte executarea aversului cu portretul
lui Zeus, cit şi a reversului ou Zeus pe tron. Monedele se remarcă prin claritatea
şi simetrlia liniilor şi prin plasticitatea figurilor, apropiindu--se mult de prototipul
grec. Imbinarea aversului de pe tetradrahmele lui FiUp al Ii-lea cu reversul de
pe cele ale lui Alexandru Macedon se datoreşte deBigur intenţiei gravorului de a
crea un tip nou, original, deosebit de cele din circulaţie, ceea ce confirmă provenienţa lui locală (fig. 126).

Emisiuni care au ca prototip tetradrahmele lui Filip al II-Zea

IV. Capul lui Zeus spre stinga, bine executat, dar fruntea e acoperită cu trei
frunze; ultima se desface în două linii, care ajung pînă La marginea monedei, închizînd o suprafaţă ovaloidă, unde se află alte două linii. Ele redau, de fapt, buclele
de pe ceafă; barba e sugerată prin cîteva frunze deformate. La marginea monedei,
în spaţiul triunghiular dintre buclele de pe ceafă şi barbă, se află un arc. Revers.
Un călăreţ la pas spre dreapta, cu coif şi crinieră lungă, despicată la capăt; în faţa
calului, o rozetă (o globulă înconjurată de un cenc de globule); între picioarele
anterioare ale calul,ui un motiv floral şi o ramură (fig. 127). Reprezentat numai
prin moneda găsită cu ocazia construirii liniei ferate Rîmnicul Vîlcea - Piatra Olt3%.
:l83 Ibidem, p. 241-242, ;pl. XIX, reversul fig. 1 identic cu fig. 7-8.
:iw. C. Preda, op. cit.
:!85 C. N. Popp, în BSNR, XIII, 1916, p. 60.
186 M. Dessewffy, op. cit., 1278.
=
:1117 O. O. IlieS'cU, în CNA, XVII, 1943, p. 170-173.
:11!8 O. Gohl, în NumK, XIV, 1913, p. 72.
389 C. Moisil, im CNA, XV, 1940, p. 243.
390 Ibidem; L. Ruzicka, în BSNR, XVU, 1922, p. 23, 47.
391 K. Pink, op .. cit., p. 68; C. Moisil, loc. cit.; R. Forrer, Keltische Numismatik
der Rhein- und Donaulande, p. 169, fig. 328.
392 C. Moisil, op. cit., p. 244.
:193 O. O. Iliescu, în CNA, XVIII, 1943, p. 170-173.
:J!Y. C. Moisil, op. cit., p. 241, pl. XIX, fig. 1.
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Fig. 3. Contramărci de pe imitaţii de tetradrahme, din primele serii, avînd ca
prototip tetradrahma lui Filip al Ii-lea: Chişinău Criş, apud NumK, X, 1911.
p. 26; Criciova, apud M. Dessewffy, nr. 519-520, 1236; Narta, apud Vjestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva, I, 1895, p. 96 şi urm.; Nireş, apud NumK, XLIII.
!1944, p. 9 şi urm.; Tulgheş, apud Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 225; Vel'ka Gorazdovka, apud studijne zvesti AUSAV, c. 4, 1961, p. 133; Vovrieşti, apud ArhMold,
IV, 1966, p. 158.

https://biblioteca-digitala.ro

TIPURILE MONET ARE ALE

83

DACO-GEŢILOR

Emisiuni avînd ca prototip monedele lui Alexandru Macedon sau Filip III Arideul

V. Avers. Capul lui Alexandru-Heracles executat în relief înalt; trecînd ,prin
diferite stadii stilistice, ajunge atît de deformat, incit se reduce la o simplă proeminenţă. Revers. Zeus şezînd pe tron spre stînga, legenda înloQuită cu linii (ca şi
aversul pa1,curge diferite stadii stilistice) (fig. 128-129). In articolul „Drahma şi
Hemidrahma în sistemul monetar al daco-geţilor", am arătat că pe teritoriul Daciei
s-au găsit şapte tezaure 395 şi cinci descoperiri izolate396, avînd ca prototip emisiunile
lui Alexandru Macedon şi Filip III Arideul, ceea ce îndreptăţeşte presupunerea că
ele •au fost bătute în nordul Dunării, probabil în Oltenia, de unde provin trei
tezaure ou un nwnăr mare de monede; de aceea denumirea de tip „braşovean"
(Kronstădter Typ), dată de Pink pe baza oelor trei descoperiri din împrejurimjle
oraşului, tre.buie considerată ca o denumire convenţională şi nu ·Ca o expresie a
locului de emitere:m_
Emisiuni

după

prototipuri locale

VI. Avers. Capul lui Zeus fără bărbie, cununa de lauri formată din trei frunze
mult alungite, scobite la mijloc. Cea de pe frunte e îndoită la capătul de sus. Deasupra frunzelor se află două-trei rînduri de perle şi o linie dreaptă. Buclele de pe
ceafă se reduc la două şuviţe: una pillţin ondulată şi alta care se termină într-un
cîrlig (Ringellocke). Gura lipseşte sau e schiţată printr-o globulă ca şi ochiul (pe
unele piese e înconjurat de un semicerc), iar nasul e reprezentat printr-o linie
subţire oblică; faţa se prelungeşte pînă aproape de marginea rondelului, tenninîndu--se printr-o linie îngroşată de semicercuri (pe ultimele serii se observă numai
cele trei frunze şi rindurile de perle). Revers. Călăreţ mergînd spre dreapta; e schiţat foarte sumar, fără braţe, cu totul deformat (pe o serie are un coif cu crinieră,
care lipseşte pe celelalte). Trupul exagerat de mare al calului este rudimentar executat, iar picioarele sînt mult prea subţiri. Piciorul stîng din faţă e îndoit de două
ori în chip cu totul nefiresc. incit include o suprafaţă în formă de patrulater. Cele
două picioare drepte sînt unite cu o linie. Coama e redată printr-un rînd de globule. Capul lat, botul ca un doc de raţă (fig. 130-131). Monede de acest fel s-au
găsit în Oltenia: la Aninoa.sa 398, Bărboiu3 !J!J, Craiova"00 , Dobreşti"OI., Sadova"02 şi
Şuşiţa" 03 , în Muntenia: la Cîmpulung 40 \
Novaci405 , Slatinat.06, în Transilvania: la
Alba Iulia 407 , Baraolt'•08 , Braşov împrejurimi 409 şi Moigrad"1°, iar în Banat la „Lunca"
395

I. Winkler, în ActaMN, III, 1966 p. 85, nr. 1-7.
Ibidem, p. 85-86, nr. 8-12.
397 Ibidem, p. 86.
398 Cab. nUJm. ARSR, inv. 395.
399 AL Bărcădlă, în BCMI, XXX, 1937, p. 137, fig. 10.
400 C. Moisil, în BSNR, XV, 1920, p. 70, nota 3.
4ot C. Moisil, în BSNR, X, 1913, p. 62, nr. 16.
402 Ibidem, p. 62, nr. 22; 0. Gohl, ~n NumK, XIV, 1915, p. 72: K. Pink, op. cit.,
p. 144, nr. 282.
3
B. Mitrea, în SCIV, XIV, HJ63, p.468, nr. 11.
4ot. Patru monede, emise cu stanţe diferite, găsite cu mulţi ani înainte, au k>St
achizîţionate de I. E. Dirmian.
,.o:; C. Preda, în SCN, III, 1960, p. 468-469.
406 C. Bolliae. în Trompeta Carpaţilor, 1869, nr. 699; C. Moisil, în BSNR, 1913,
p. 21, nr. 2; K. Pink, op. cit., p. 71, 145, nr. 303.
407 R. Forrer, op. cit., p. 150. fig. 285. O monedă (tip Windisch-Grătz, '.IB84) se
păstrează la Cab. Num. MNM, inv. 16.955/101.
408 0. Gohl, în NumK, VII, 1908, p. 122.
t.O!J M. Desscwffy, op. cit., 1256-1257.
'dO I. Winkler, în ActaMN, I, 1964, p. 217, nota 13 (nr. 1-2).
396

'°
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(lingă Baziaş)'- 11 şi împrejurimile Lugojului"12. In afara Daciei ele au fost semnalate
la Varna, la Prizren (Serbia) şi la Neudorfl (Wiener Neustadt)"l 3 •
Deşi stilul lor e decadent, atît aversul, cit şi reversul prezentînd desene foarte
schematice şi o gravare plată, greutatea celor mai multe oscilează totuşi între
12-13 g. Dintre monedele emise în O1\.enia, ele prezintă cea mai mare extindere
(vezi harta).
După Pink, piesa găsită la Kladova"'~ (fig. 132) ar constitui veriga de legătură
intre emisiunile primelor serii de imitaţii ale tetradrahmelor lui Filip al ll-lea şi
monedele cu un rondei mic şi gros, schifat, care au pe avers un cap foarte stiJizat.
<·u multe elemente schimbate: părul, acoperit pe creştet de un rînd de perle, e legat
dN1supra frunţii cu o bandă formată din două friunze ,scobite şi patru rîndwi de
pPrle, dintre care primul se încheie în faţă şi în spate ou cite un mic cerc, iar
c·t•lelalte. cu cite o spirală. Faţa foarte mică, nasul subţire şi ochiul redat printr-un
punct. BaTba este schiţată prin 2-4 şuviţe uşor răsudte. Intre acestea şi spirala
dP pe grumaz, care reprezintă de fapt o buclă de păr, se află alte bucle (.fig.
1:n-134). Acest avers se deosebeşte net de aversul monedei găsite la Kladova
(fig_ 132), cit şi de cele găsite în tezaurele din Oltenia (fig. 130-131), cu al căror
rPvt·rs are însă multe elemente comune în maniera de redare a calului, ou toate
(·ă botul e în formă de patrulater şi călăreţul şade drept. Asemănările de pe revers
vădcs, o legătură directă între aceste monede găsite în sud-estul Transilvaniei: la
Ozd, Saschiz. Baraolt, împrejurimile Braşovului şi .,în Transilvania""1 5 (din loc
ncprecir.at) şi cele din Oltenia, cărora le-au putut servi ca model; modelul a fost
însă simplificat şi adaptat pentru a acoperi un rondel mai marc. Aria de răspîn
dirc a monedelor cu spirală pe frunte şi pe ceafă e restrînsă.
Tipurile din Transih·ania. O arie de circulaţie relativ restrînsă au avut şi tipurile
monetare emise în Transilvania. al căror rondei mare şi subţire indică o influenţă
a emisiunilor Macedoniei Prima şi a celor thasiene din sec. II î.e.n. Pe aceste monede, denumite şi schifate după forma lor concavo-convexă (cu excepţia unui număr
mic ·dt> exemplare) se regăsesc unele elemente de pe emisiunile locale. Nucleul ]or
de bază îl constituie monedele denumite „de tip hunedorean" în urma descoperirii
celor două tezaure importante din această regiune. la Sălaşul de Sus şi RăduleştiHG
(fig. 135-136). Concluziile Ia C'are a ajuns autorul în studiul său monografic sînt
întru totul valabile şi azi; de aceea nu vom relua decît o singură problemă: aceea
a deosebirilor relevate şi de O. Floca între monedele care formează tezaurele de la
Sălaşul de Sus şi Răduleşti (pe de o parte) şi cele ale tezaurului de la Temeşeşti
(pe de altă parte); deosebirile sînt considerate de autor ca fiind neesenţialeH 7, dar
c'IC' arată că monedele constituie două grupuri diferite. S-a arătat că tezaurele provin din aceeaşi monetărie" 1 ll. Constatarea este valabilă pentru monedele analizate
minuţios, adică pentru cele de la Răduleşti şi Sălaşul de Sus, dar nu şi pentru tezaurul de la Temeşeşti, deoarece dintre monedele acestui depozit numai două piese
pot fi considerate ca similare cu cele de la Sălaşul de Sus" 19 ; celelalte pre7Jntă după cum recunoaşte şi O. Floca multe elemente care Ie deosebesc de tezaurele
de la Sălaşul de Sus şi Răduleşti.
Aversul. Capul 6e înscrie într-o suprafaţă aproape patra1..ă, pc cind la cele de'
la Sălaşul de Sus el ocupă un spaţiu longitudinal; linia frunţii se 1Rrmină într-un
•-ere cu un punct la mijloc; nasul (la cele mai multe) e format dintr-o linie aproape
'• 11

P. Harsânyi, în NumK, XI, 1912, p. 141.
colecţie particulară, Cab. inum. Cluj, inv. 1920-1; Ioeul descoperir,ii nu c
absolut sigur.
,,n K. Pink, op. cit., p. 71.
,,.,. M. Dessewffy, op. cit., 1253; K. Pink, op. cit., p. 71.
✓.1 5 K. Pink, op. cit., p. 71.
'• 16 O. Fioca, în Dacia, XI-XII, 1945-1947, p. 71-104.
'•• 7 Ibidem, p. 99-100.
"' 8 Ibidem, p. 98.
'· 19 d. Gohl, în NumK, XV, 1916, p. 98.
"1 1

1n
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verticală şi

nu oblică; motivul ornamental în S e mai rot:und. Pe lingă cele două
semicercuri care cad peste linia frunţii, la stînga, sint încă două semicercuri conrentrîce urmate de alte trei semicercuri, tot concentrice: două fonnate din linii şi
unul din globule. Deasupra cefei se văd deasemenea cite trei ornamente semicirculare. Sub bărbie, în loc de două linii se găsesc trei, care formează -un unghiu.
Pe multe piese se mai distinge şi o linie care închide un cerc în afara sau în interiorul cerculiui de perile (fig. 137-138). Pe aversllll monedelor de la Temeşeşti găsim,
aşadar, o serie de elemente adăugate faţă de cele existente la Sălaşul de Sus.
ln ceea ce priveşte reversul, trebuie menţionat în primul rînd ,că linia aflată
deasupra călăreţului nu închide un spaţiu ovaloid, ci două spaţii ovaloide care
converg, f-ormînd un vîrf ascuţit ca 11.1n fel de aooperiş în două pante şi cu scoc.
Pe linia cirrulară ce înconjoară moneda se găsesc din loc în loc cîteva semicercuri
miiei cu cite un punct ~a mijloc (fig. 137-138).
O. Gohl a emis părerea că moneda găsită în împrejurimile Craiovei (,fig. 139) u
constituit prototip\.lll emisiunilor de la Temeşeşti 4 7D. Această monedă e, de fapt,
si-ngura (identificată topografic) care îmbină elementul specific al monedelor <lP
la Temeşeşti - acoperişul în două pante de pe revers - cu ave~ul tipului de la
Sălaşul de Sus Răduleşti, dar spre deosebire de acestea din urmă, în faţa bărbiei
găsim, axate pe cercul de perle, două semicercuri, care indică iSemicercurile aşezate
pe partea opusă a bărbiei pe monedele de la Temeşeşti 42 •. Cu toate acestea pare
curios că un tip din care ni s-a păstrat un singur exemplar, găsit într-un punct
atit de îndepărtat, să fi serwit ca prototip pentru o serie de emisiuni al căror rondei e lucrat după monede de alt tip şi de aceea trebuie să admitem mai degrabă
că moneda de la Craiova reprezintă o înceooare de a transpune pe dimensiunilcronderului local tipul de pe Mureş. Spaţiul redus al rondelului l-a obligat pe gravor
să renunţe la mullte din elementele decorative. Execuţia îngrijită şi portretul reu.5it
se datoresc priceperii gravorului, care se manifestă şi pe aHe tipuri din această
regiune.
Elementele ornamentale specifice pieselor de la Sălaşul de Sus-Răduleşti, caredin punct de vedere stilistic sint premergătoare celor de la Temeşeşti, dar pe al
căror avers lipsesc semicercurile axate pe cercul de perle, arată de asemenea că
moneda de la Craiova e o îmbinare hibridă, efemeră, a celor două tipuri de pe
Mureş, Temeşeşti şi SălaşuJ. de SUIS Răduleşti, emise într-un număr foarte redus.
Deosebirile dintre mărimea şi greutatea rondelelor pieselor de la Sălaşul dtSus Rădll.lleşti şi Temeşeşti (majoritatea monedelor din pri.ma grupă au rondelul intre 29-30, puţine peste 31 mm, iar greutatea intre + 9 şi + 10 g4 22, pe cînd
cele de la Temeşeşti au în marea lor majoritate rondelul între 30-33 mm, iar
greutatea intre + 8 şi + 9 g) 473 'arată evident că ele a11..1 fost turnate în tipare aparte,
ceea ce indkă fie două !faze ale unei monetării, fie mai ,probabil două monetării
diferite. Nu putem considera o siTJl!plă întîmplare faptul că la su'cl. de Mureş se află
şase din totalul celor 10 descoperiri cu monede de tipuJ Sălaşul de SU5 Rădu
leşti: Bozeş 424 , Cugir425, Sibişel (?)~ 26 şi Orăştte 427 , totalizind circa 400 de monede,
iar la nord de Mureş găsLm numai cinci monede: cite una la Temeşeşti4 'l8, Toc
(v-erificînd piesa găsită aci, al cărei tip nu se poate preciza pe baza indicaţiei lui

M. Dessewffy, op. cit., ip. 528; C>. Gohl, în NumK, XV, 1916, p. !J7.
Vezi figurile reprodU5e SIUib ru-. 135-138.
4
n O. Flooa, op. cit., p. 75 şi urm.
423 O. Gohl, op. cit., p. 98 şi urm.
w; Tr. Bălan, in Sargetia, IV, 1966, p. 51-63.
25
"
E. A. Bielz, în AVSL, XI, 1874, p. 462 nr. 4; K. Pink, op. cit., p. 139, nr. 158.
. ,,z E. A. Bielz, op. cit., p. 461, nr. 1; K. Pink, op. cit., p. 144, nr. 2!J2; N. Lupu,
m SCN, I, 1957, p. 42.
m K. Pink, op. cit., p. 78, 146, nr. 332.
4ll5 O. Gohl, op. cit., p. 98.
',l!ll
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că aparţine tipului I; Pink scrie
precedentă") şi Şard 130 şi probabil două la Alba Iulia'.:JI.

Pink4 29 , am constatat

doar

că

e

similară

cu „grupa

Din cele arătate mai sus rezultă că denumirea de „tip hunedorean" nu e îndeajuns de cuprinzătoare pentru varietatea emisiunilor locale şi de aceea credem mai
potrivită o clasificare după elementele aversului sau ale reversului specifice fiecărui
grup. Pe baza acestor elemente putem distinge - în Transilvania şi Crişana - opt
tipuri de monede schifate:
I. Tipul monetar emis în regiunea Hunedoara, la sud de Mureş, avînd pe revers
în locul călăreţului două linii paralele, deasupra cărora se află o linie ce închide
o suprafaţă ovală (fig. 135-136, Sălajul de Sus - Răduleşti).
II. Tipul cu două linii paralele deasupra cărora se află un acoperiş în două
pante (fig. 137-138, cunoscut numai la Temeşeşti).
III. Tipul avînd pe revers în locul călăreţului o linie ce se ramifică în două,
avînd deasupra un triunghiu cu virful spre spatele calului, iar peste triunghiu, un
punct înconjurat de un cerc pe latura căruia se află patru spiţe. In cadrul acestui
lip, putem distinge trei serii pe baza aversului, care este lucrat într-o manieră
aparte, preluind elemente de pe monedele lui Alexandru-Heracles: cornul lui Amon
este transformat într-un unghiu obtuz a cărui latură superioară e dublată de un şir
de puncte, iar cea inferioară de o linie. Pe seria a doua, între „cornul lui Amon"
şi frunte se află o rozetă; pe seria a treia, şi linia buzelor este înlocuită tot printr-o rozetă (fig. 139-140). Aceste elemente sînt îmbinate cu cele două rînduri de
puncte şi cele două frunze scobite de pe monedele răspîndite îndeosebi în Oltenia
şi în Transilvania (fig. 130-131). A~ste monede au fost emise în număr foarte mic:
pentru prima serie (fig. 139), nu cunoaştem nici locul de descoperire; celelalte două
sînt semnalate numai la Aiud 132, Sibiu 433 şi în cetatea dacică de la Piatra Craivif• 34 •
IV. Tipul III a servit ca model pentru o serie de emisiuni cu avers şi revers
executat foarte primitiv. Pe avers nu se mai poate distinge figura umană, ci doar
o î:mbinare bizară de puncte şi linii ce închid suprafeţe diferite (fig. 141-142). Pe
reversul unora dintre piese gravorul n-a mai scos în evidenţă trupul calului, ci s-a
mulţumit să schiţeze conturul acestuia, umplînd restul ronde1ului cu puncte, semicercuri şi alte forme florale sau geometrice (fig. 141). Piesele păstrate de la Sibişel\35, Cugir'- 36 , Răhdu" 37 , precum şi cele provenite din locuri necunoscute au fost
emise fiecare cu cite o stanţă aparte, ceea ce arată că perioada de emitere n-a
fost prea scurtă.
V. In tezaurul de la Sib4el există şi cîteva piese (şase bucăţi) nesemnalate în alte
descoperiri. Ele redau într-o formă mult „barbarizată" tipurile de la Sălaşul de
Sus-Răduleşti, deosebindu-se însă de acestea atît prin desenul aversului, cit şi
al reversului, unde călăreţul e înlocuit prin trei linii verticale ce se înfig în spatele
calului, iar la celălalt capăt se termină în cite o globulă; deasupra acestora se află
alte trei globule şi un semicerc, uneori cu un punct în centru (fig. 143).
VI. Pe lingă aceste două tipuri primitive (tipul IV şi V) întîlnim în tezaurul de
la Sibişel şi monede lucrate într-un stil bun, care prezintă însă o degradare treptată. Piesele redau pe avers bustul Artemidei de pe emisiunile Macedoniei Prima,
continuînd pe revers redarea calului într-o formă cu totul deosebită de cea de pe
celelalte monede schifate; în cimp apare şi cite o ramură similară cu cele care formează cununa de pe reversul prototipului pentru avers (fig. 144-145). Aceste mo" 29

K. Pink, op. cit., p. 78, 147, nr. 360.
A. Bozsonyi, în NumK, XIV, 1915 p. 98 se indică Scir din Transilvania, confuzie probabil cu Sard.
431 E. A. Bielz, op. cit., p. 462, nr. 3.
" 33 O. Floca, Consideraţiuni asupra unor monete barbare-dace ... , Deva, 1935, p. 8-11.
433 Cab. num. MNM, 16-1955/99-100 (descoperite în 1903).
434 I. Berciu-Al. Popa-H. Daicoviciu, în Celticum. XII, 1965, p. 138, pl. BBjl;
B. Mitrea, în SCIV, XVI, 1965, p. 610, nr. 21; XVIII, 1, 1967, p. 196, nr. 35.
435 Nota 425.
" 36 Nota 426.
437 E. A. Bielz, op. cit., p. 463, extras p. 10, nota •.
430
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nede, ca şi celelalte emisiuni hibride, reprezintă o creaţie originală a populaţiei
locale; în afară de tezaurul de la Sibişel, ele sînt atestate numai în depozitul de
la Petelea438 şi TurdaQ 9,

VII. Tipul reprezt!ntat prin tezaurul de la Toc44° (şi două piese în cel de la
Chereluş~ 4 •), îmbină avel'\Sul „Alexander-Heracles" cu calul obişnuit în regil\.lll1ea
carpato-danubiană, deasupra căruia, ca semn distinctiv, se află o cunună în locul
călăreţului

(fig. 146).

VIII. Ultimul tip cuprinde un grup mai mare de monede emise undeva în vestul Daciei după cum indică descoperirile de la Chereluş, Almaş 442 , Pecica~ 43 şi
Fenişt"' 4 ; în Transilvania apare numai la Turda445 • Tipurile cuprinse în aceste tezaure au fost studiate reoen~~ 6 ; de aceea nu mai revenim asupra lor (fig. 147-148).
Dintre acestea, tipul I a servit ca prototip pentru tipul V, iar tipul III pentru
tipul IV. Tipurile IV şi V s-au găsit chiar în ,tezaure alături de tipul I, încît aceslea au fost emise tot în regiunea Hunedoara. Tipurile II, VI şi VII nu pot fi localizate din cauza nlllmărului mic de descoperiri. Sigur că ele au fost emisiuni ale
daco-geţilor din arcul intracarpatic.

C o n c l u z i i. .Analizînd principalele tipuri monetare emise ÎiJ1 Dacia,
se con.stată că prime1e serii de emisiuni ca['le tind ,să redea fidel prototipul
macedo1I1ean reprezintă o parte foamie mică în I'lapo.rrt: cu seriile următoare
de emisiuni, oare se îndepărtează de pr:otot.tp, omiţînid treptat legen1dJa. şi
simplificind motivele aversu:lui şi ale reversulUli., schimbări datorate, pe
de o pa!l'lte, f:aptuJui că gelto-dacii nu urmăreau fail.sifiicarea monedei macedo'l1Jene, pe de altă parte, nivelruilui tehnic şi aptitudinilor artistice ale
graviorilor. La unele triburi tendinţa de a se îndepărta de prototip se
manifestă mai ,ales tîn executarea coafurii de pe avers şi prin introducerea
unor motive noi pe :rievens: cap uman sub cal (fig. 40), ramură sub cal
(fig. 20, 21, 33, 53, 73), floare în formă de liră (fig. 80), călăreţul care duce
un copac (fig. 89, 101), călăreţul cu ramura în mină (fig. 112, 116). IIlltroducerea armelor alături de călăreţ: arcul şi săgeata (fig. 59), scutul şi
lancea (fig. 65) şi coiful (fig. 102, 104 etc.) a:r,aită că în concepţia geto-dacilor I'lepr,ezentarea pe reV1ens nu mai e legată de .călăreţul olimpic sau de
călăreţul regaJl, d de figura luptătorului owe por:nieşte la ataic. La fel şi
călăreţul care duce o pasăre (fig. 93-94) sau e urmat de un anirrwl
(fig. 114), ca şi cel icu copac (fig. 89, 101) ori ramură în mînă (fig. 112, lHi)
se leagă de anumite motive looale. Nă:zruinţia de a crea tipuri noi se manifest.ă şi mai pregnant prin îmbinarea a două modele, pe care o înit:ilnirn
pe unele emisiuni din Oltenia (fig. 115, 123, 125, 126), din Transilvania
438 E. A. Bielz, op. cit., p. 463; K. Pink, op. cit., p. 74, 142, nr. 234; N. Lupu, în
SCN, I, 1957, p. 41-60.
439 E. Chirilă, în ActaMN, II, 1965, p. 647, B. 1.
"'•0 Nota 429.
~At O. Gohl. în Mem. du Congres Int. Numismatique, Bruxelles, 1910, p. 651;
NumK. XV, 1916, p. 104; K. Pink, op. cit., p. 74, 138, nr. 132; I. Winkler, în SCN,
IV, 1968, p. 69 şi urm.
442 E. Chirilă-N. Chidioşa,n, în ActaMN, II, 1965, p. 111-118.
'- 43 O. O. Iliescu, în SCN, II, 1958, p. 459-461.
m, E. Chirilă ... , Tezaurul de monede dace de la Fentş (publicat de Muzeul
regional Crişana [1967] 1).
4 5
" R. Forrer, op. cit., p. 181, 182, 208, 210.
446 Vezi nota 444 şi I. Wi.nkler, loc. cit.
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(fig. 144-146) şi Muntenia (fig. 115), sau prin redarea în chip diferit de
1a o regiune la alta a efigiei d,e pe avers şi revers (fig. 101-146).
lndepărt.area de proto,ti,purile macedonene oonstittuie punctul de plecare
pentru crearea unei arte monetare proprii ţinulturiilor dd.n nordiul Dunării
de Jos. Paralel cu evoluţia tipurilor se produc şi schimbări calitative în
compoziţia argintului. Variaţiile mari în oaliibaltea aliajului erau sesizate
desigur pe baza cuJ.orii metalului de daco-geţi, care e.rau versaţi în prelucrarea argintu.Lui. Numeroasele tăieturi de pe monedele găsite în tezaurele din Moldova, în cel de iLa Teiu.ş şi de Ja Chişineu Cri5 ara/tă ~ă era
verificată calitatea aliajului. Compoziţia tezaureLor monetare oferă, de
asemenea, indicii în aces,t sens, căci nu se găsesc amestecate monede cu
un procentaj ridicat de air"gint cu piese emise dintr-un aliaj mult inferior.
Acestea aparţin, de altfel, unei perioade ulterioare. Faptul că pe tipurile
cu motive noi (exceptind ,piesele de la Medi~ul Aurit) nu se găsesc tăie
turi pentru verificarea meitailului arată că ele erau acceptate ca emisiwl.i
ale unei autorităţi locaile.
Pc baza filiaţiei tipurilor şi a calităţii argintului se poaw urmări o oarecare succesiune cronologică a acestor piese, iar incetarea emilterii lJOr se
leagă fără îndoiailă de decăderea politică şi economi,că a tribului respectiv.
Aria de răspîndire a diferirtelor tipuri coincide în general ou rterit-oriul
asupra căruia se extindea dominaţia sani influenţa puJterii ern.iloon!te. Dar
ele au ipăitruns pe diferite căi şi îin alte regiuni, unde le găsim ~turi
de monede cu un alt specific.
Stadiul actuail. al cercetărilor nu pemiite o atribuire etnică a diferi.telor
tipuri, căci din secolul 111-11 i.e.n. pînă în epoca geografului Ptolemeu,
care a localizat cele 15 triburi din Dacia, s-au putut produce multe schimbări în compoziţia demografică de pe teritoriul din nordul Dunării de Jos.
Doar pentru ultimele serii de monede geto-dacice se pot identifica cu
oarecare aproximaţie triburile emitente*.
I. WINKhER

* Monedele reproduse pe Pl. VII-XIII se

păstrează:

PI. VII. 74-79, 83-84, MNM; 73, 8~2, Institu1ru1 de arheologie, Bucl.ll"eŞti.
Pl. VIII. 85-86, 88, 89-90, MNM; 87, 91-96, Viena.
Pl. IX. 97, 99 Viena; 98-108, MNM.
Pl. X. 109-110, 113, 115, 116, 118, 119, BARSR; 111, Viena; 112, 114, MNM;
120, Muzeul Oraşului Bucureşti.
Pl XI. 121-122, Muzeul Oraşului Bucureşti; 123-124, MNM; 125-127, 130, 131,
BARSR; 128-129, 132, MNM.
PI. XII. 133-140, MNM.
PI. XIII 141-145. MNM; 146, Viena, 147-148, Mwzeul Timişoara
Mulţumim călduros şi pe această cale conducer-ii şi colegilor de fa cabinetele
numismatice (Budapesta, Viena, Bucureşti) pentru sprijinul multilateral acordat în
timpul cercetărilor.
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DIE DAKISCH-GETISCHEN MUNZTYPEN UND IHR
VERBREITUNGSGEBIET
(Zusammenfassung)
Der zweite Teil handelt von Neuschopfungen auf l;rund verschiedener Prototypen.
Die Typen aus Transsilvanien konncn in drei Gruppen eingeteilt wcrdcn. Die
l'r"Ste, durch die Hortfunde von Tulgheş und Nireş vertretene Gruppe umfasst
annahernd 20 Typen und Varianten (Abb. 53, 73-83), die sich hinsichtlich dPr
Miinzbildcr und Zicrmotivc von dencn aus dcm Banat (Abb. 8, 10, 11. 14, 32-:lli
usw.) und Teiuş (Abb. 60-69) unterscheiden. Es gibt Stiicke, deren Gleichhcit mit
den Bana:ter Miinzen (Abb. 50) beweist, dafi sie von dort staimmen, wăhrend einigP
de-r Prăgungen aus der „Offizin am Someş" (Abb. 84-86) bis ins Banat .i::elan~t
waren.
Die zweite Gruppc umfa!>st scyphate oder flachc l\lilnzen mit grofiem (27-36 mm)
unrl diinnem Schrotling, die nur im inneren Karpatenbogen, in den Tălcrn des
Mure.ş und der Criş nachgewiesen sind (Karte S. 68). Au Grund von Versc:hicdcnhe1
ten an Avers und Revers haben wir dic Prăgungcn in 8 Typen eingeteilt: I (t\bb.
135-136), II (Abb. 137-138), III (Abb. 139-140), LV (Abb. 141-142), V (Abb. 14:J).
VI (Abb. 144-145), VLI (Abb. 14G), VIII (Abb. 147-148; Anm. 442-444). Der Schrotling dieser Munzen wurde unter dem Einfluss der Prăgungen von Thasos und
Macedonia Prima bearbeitet. Den Avers der letztgenannten findf'n wir - stilisie>rt
- auf Typ VI.
Die dritte Gruppe umfasst die Mi.i.nztypen verminderten G€wichts und mit kleinem Schrotling, innerhalb und a:uch a:usserhalb des Karpatenbogens; hierhcr i-:eh6rt
der „Reiter mit Zweig in der Hand"; wenn iaoch die Fundzahl micht gross ist, kann
dieser Typ auf dem Gesamtgebiet Daziens nachgewiesen werden: der Typ „Schnabelpferd" (Abb. 106-108) ist besonders aus dem Nordwesten Daziens bekannt; in
der Crişana, von wo er bis zum Mureş vordringt; der Typ ..Sattelkopfpfcrd"
(Abb. 117-120) ist irgendwo in Muntenien geprăgt, von wo er sich sporadisch auf
andere Gegenden Daziens, ja sogar sudlich der Donau ausbreitet.
Die Typen au.s Maramureş (Abb. 98-100) sind durch den Hort von ,,,Tuncad·'
(Sighetul Marmaţiei) vertreten. Der W-Reiter stammt fast sicher aus dem Noroen.
Der Hort von Dumbrăveni (der aus Scheidemunzen dieses Typs besteht; Anm. 25 a)
una das Stuck aus Stîlpu (Anm. 247) widernproohen dieser Annahmc- nicht unbPdingt, da sie vielleicht aus dem Norden gebracht worden waren.
Fur die Crişana ist das „Schnabelpferd" typisch; da es nur kurze Zeit ausgegeben
wurde, entwickelte es sich stilistisch nicht weiter.
Die Typen aus Muntenien leiten sich von dem „Reiter mit Zweig in der Hand"
ab (Abb. 112), wobei der Reiter nach UIIld nach auf drei PUillkte vereinfacht wurdc,
was den Typ „BUJCureşti-Vovrieşti" (= Sattelkopfpferd, Abb. 119) ergab. Glekhzeiti.l'.
mit cler Vereinfachung ăndert sich der Schrotling, dessen Durchmesser zwischen
19-22 mm und dessen Gewicht zwischen
6 - ± 9 g schwankt. Auch der Avers
andert sich. Da einige Ei1genheiten der Stucke mit jugendlichem Kopf (Ahb. 11.'i)
auf tlem Avers der Munzen mit dem 3 Pumkte Revers zu fiinden sind, weist man
nach, dass der Avers dieses Typs, also des Sattelkop:fpfendes, die Einflusse mehrerer
Vorbilder in skh vereinigt; er le.itet si,ch demna:ch nicht direkt von den LysimachMiinzen ab, wie Pink glaubte. Auf Grund von Hort- unid Einzelfi\JIIlden kann man
schliessen, das der Typ „BUIOUreşti-Vowieşti" in grosser Zahl geprăgt WTUrde
(S. 78-79 und die Karte). Die Schatzmi.inzen von lnoteşti (Abb. 121-122) stellen
eine:1 anderen Typ dar, cler sich vom Typ „Virteju-Bu~ti" ableitet. Sein VPrbreitungsgebiet ist verhăltnismăssig klein.
Die Typen aus Oltenien zeichnen sich durch eine grossere Verschiedenheit de-r
Avers- und Reversbilder aus als im ilbrigen Dazien: so· konnen G Typen festgestellt

±
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werden, zu deren Prăgun.g verschiedenartige Vorbilder verwendet wurden: I
(Abb. 123-124), II (Abb. 125), III (Abb. 126), IV (Abb. 127), V (Abb. 128-129,
siehe Anm. 395), VI (Abb. 130-131).
Bei manchen Stămmen erscheint die Neigung, sich vom Vorbild zu entfernen,
hauptsăchlich in der Wiedergabe der Haartracht auf dem Avers und der Verwendung
neuer Motive auf dem Revers: Kopf unter dem Pferd (Abb. 40), Zweig unter dem
Pferd (Abb. 20, 21, 33, 53, 73), Leierblume (Abb. 80), Baumreiter (Abb. 112, 116).
Die Einfi.i.hrung von Waffen neben dem Reiter: Bogen und Pfeil (Abb. 59), Schild
und Lanze (Abb. 65) und Helm (Abb. 102-104), beweist, dass in der Auffassung
der Dako-Geten das Reversbild nicht mehr mit dem Olympischen oder koniglichen
Reiter in Zusammenhang gebracht wurde, sondern mit dem zwn Angriff reitenden
Krieger. Das Bestreben, neue Typen zu schaffen, wird noch offensichtlicher bei
Verschmelzung zweier Vorbilder, wie es bei Prăgungen aus Oltenien (Abb. 115, 123,
125, 126) und Siebenbii.rgen (Abb. 144-146) vorkommt, oder durch - fi.i.r einze.lne
Gegenden
verschiedenartige Stilisierung des Avers- und Reversbildes
(Abb. 101-148).
Die Entfernung von den Makedonischen Vorbildern ist der Ausgangspunkt fur
die Schaffung einer den Gebieten nordlich der Unteren Donau eigenen Mi1nzkunst.
Das Fehlen von Einhieben zur Pri.ifung des Metalls auf den Neuschopfungen (die
Mi.inzen von Medieşu Aurit ausgenommen) zeigt, das.s diese als Prăgungen einer
lokalen Behorde anerkannt wurden. Auf Grund der Typenabwandlung t11nd der
Qualităt des Silbers kann eine gewisse zeihliche Folge dieser Ausgaben beobachtet
werden; das Einstellen der Mi.inzprăgung kann gewiss mit dem politischen und
wirtschaftlichen Verfall des betreffenden Stammes in Zusammenhang gebracht
werden.
Das Verbreitungsgebiet der einzelnen Typen deck:t sich fur gewohnlich mit dem
Territorium, liber das die Herrschaft oder der Einfl.U5S des Prăgeherrn sich ausdehnte. Doch konnten sie auf verschiedenen Wegen auch in andere Gebiete eindringen, wo wir sie neben Mi.inzen mit spezifischen Eigenarten des betreffenden Gebietes
finden.
Der heutige Stand der Forschung gestattet noch keine ethnische Zuweisung der
einzelnen Typen. Nur fi.ir die letzten Serien der getisoh-dakischen Mi.inzen konnen
d1e Stămme, die sie prăgten, ungefăhr festgestellt weroen.

ADDENDA.
Răspuns la recenzia publicată de C. Preda în SCIV, 20, 1969, p.
ţiile formulate de C. Preda în legătură au unele probleme din
(ActaMN, III, p. 75-88) comportă următoarele precizări:

34î-352. Obiec-

articolul nostru

a) Nominalele emise in Dacia trebuie ori să fi preluat denumirea greacă, ori
fi avut o altă denumire în limba autohtonă, care nefiind cunoscută pînă Îll1 prezent au fost adoptate în literatură denumirile greceşti; nu era deci necesar să
subliniem caracterul lor convenţional.
b) Monedele emise în cîmpia munteană nu trec printr-o scădere treptată a greutăţii şi a rondelului, aşa incit tipurile „Vîrteju-Bucureşti" şî „Inoteşti" nu puteau
să înlocuiască tetradrahmele din primele serii de emisiuni şi, prin urmare, să circule sub aceeaşi denumire, avînd o valoare egală.
c) Numărul monedelor divizionare, deşi redus, nu ne îndreptăţeşte să 11egăm
că ele făceau parte organică din sistemul ponderal al populaţiei daco-getice. Nimeni nu se îndoieşte că la Roma s-a emis quinarul şi alte nominale mai mici, cu
toate acestea în descoperirile din Dacia romană raportat la numărul denarilor quinarul şi semisul apar în proporţii foarte reduse, iar celelalte nominale mici lipsesc
cu totul.
d) ln legătură cu observaţiile despre „documentarea incompletă", trebuie făcută
precizarea că materialul descoperit pe teritoriul Bulgariei (pe .care îşi întemeiază
C. Preda afirmaţiile) este publicat foarte sumar, arătindu-se numai că sînt imitaţii,
să
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fără să se indice tipurile pe ,care le reprezintă. De altfel, în concluzia finală a articolului nostrn (ip. 88, citată rloar parţial în recenzie) am arătat ,că: ,,Locul de emitere a fiecărei variante in parte nu va putea fi însă identificat decît după studierea
tipurilor specifice teritoriului din sudruJ. Dunării". Credem că prin aceasta am formulat destul de clar posibilitatea emiterii şi în sud a unor nominale mici „barBarizate" care să fi pătruns Îll1 nord (cf. şi p. 86: ,,Pe de altă parte, de vreme ce
admitem că monedele divizionare care reproduc caracteristicile unor tetradrahme
specifice Daciei au fost bătute în monetăriile de pe acest teritoriu, aceeaşi ipoteză
se impooe şi pentru piesele oare sînt similare cu cele din sud, fără a fi insă identice cu acestea".)
e) Monedele, păstrate în diferite muzee, nepublicate la data întocmirii articolului
nu puteau fi luate în discuţie.
f) Ou privire la piesele citate de C. Preda la nr. 25, menţionăm că in lucrarea
noastră pentru descoperirile din Bulgaria (p. 78, 86) s-au făcut trimiteri la Pink
unde figurează şi materialul indicat de C. Preda ca lipsind din articol. De altfel
Dessewffy, 320 provine din loc necunoscut.
g) In aranja:r,ea celor 12 localităţi s-a ţinut seama de importanţa lor: Braşovul cu
două tezaure cuvîntul „angeblich" nu implică un asemenea grad de incertitudine
incit să impună exduderea acestor monede, iar în ceea ce priveşte al doilea tezaur,
nu există nici o probă că aparţinea unui colecţionar. ln continuare au fost enumerate tezaurele şi apoi descoperirile izolate.
h) Tipurile Pink 131-135 similare cu Dessewffy 241-251, au fost incluse în
articol (p. 82-83), unde am arătat că din punct de vedere stilistic ele se îndepăr
tează de tetradrahmele găsite la Crişeni-Berchieş, constituind o grupă aparte.
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CONTRIBUŢII

LA PROBLEMA LUCRĂRII PODOABELOR
DACICE

P.rezeniJul studiu se axeaza m primul l1Îlrrd pe iun ·atelier descoperit în
aşezarea dadcă de la Pecica (jud. A:r1aid), idenitificaltă cu Ziridava antică1. Printre rezultatele cele mai de vaJl:oare :obţinute în prima campanile de săpă'turi din anul 1960 se înscrie a te 1 i e r u 1 de care m• vom

ocupa; îndeaproape. El a fost desvelit integral în vara aniul:ui 1961.
Clădirea care adăpostea ateliieruil. se află pe plat,oul fortificat, în jumă
tatea Jui de nord-vest 2 • Ea a fost riel.attirv de mare înlt:iindere, măsliirînd aproximativ 7 m lungime şi 6 m lăţime (fig. 1). Este un edificiu construit
din impletitură de nuiele şi chilrpici, aooper:irt cu ,trestie. Limitele clădirii
au putut fi ~-tabHite pe barz;a lipiturii de iuit ,galben ce alcătuia podeaua,
în cea mai mare ,partie foarte bine păstrată. Edificiul a fost mistuit de un
Yiolent incendiu ca.re a pustiit întreaga aşeza.re tnansformînd acoperişul
într--0 marc cantttate de cenuşă albă, iar pereţii •~nitr-o masă de lut roşu,
arsă pe ,ailocuri pînă la viitrifiere. Cu toate că focul puternic a făcut să SL'
tapc"B!Soă :unele dintre piesele de metal (cu deosebire cele mai mărunte),
totuşi multe unelte s-au păstrnt destul de bine (fig. 2).
Pe baza instrumenltelor descopedte s-a putUJt staibili cu toată certitudinea că ne găsim în pr~nţa unui mare artelier. Inaintc însă de a face
apriecieri asupra acestuia, se im.pune prezenrt:area întregului inventar descoperit, care se păstrează în Mru!zeul de !istorie a Transilvaniei în Cluj.
Pentru -o mai uşoară 0UJJ)rindere aim grupat descoperirile.• in: unelte de
lUJcru, obiecte mărunte şi ceramică.
1

T. 11.Jneite de lucru

Enumerart>a uneltelor o vom începe cu tiparele. Ele sint făcute din Lut ars care>
adică turnării în ele a metalului lichid, ~i datorită incendiului, s-au vitrificat. Culoarea lor este gălbuie .cu pete> cenuşii şi au fost lucrate
dintr-o ar;gilă de bună calitate.
1n ateliel'ul de la PPcica am descoperit trei tipare.

datorită 'intrebuinţăni,

Despre acestea, a se vedea Ziridava, în Apulum, V, HJ65, p. 127-134. în legă
cu săpătw-il,e noastre de la Pecica am întoomit două rapoarte preliminare ce
urmau să fie publicate în Materiale. Cf. şi Sanctuarul dacic de la Pecica, în ActaMN,
III, 1966, p. 91-101.
2 Planul aşezării: Apulum, V, 19G5, p. 131, fig. 3.
1
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Planul atelierului de la Pecica.

Lipitură de vatră; 2. - Vatră de foc; S. - Bîină arsă; 4. - Strat de arsură; 5. - Pereţi; 6. - Obiect de fier; 7. - Obiect ţde]bronz ;
Tipar; 9. - Obiect qe 1tic1A; 10. - Vase între~i; 11. - FTa~ente ceramice ; 12. - I.ipiturâ ;~13. - Rişniţâ; 14. - Oase de animale; 15. , - Cenuşă.
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Fig. 2 -

V ase „in situ".

1. P.r imul tipar (pl. I, 1; II, 8, imv. nr. A 2/37) are formă p:a ralelipi,ped ică. de
dimensi.runi mari. I.Jungimea lui este de 34 cm, lăţ~mea de 7,8 cm. P e fiecare faţă
există dte unul ori mai mul.te J.ăcaşuri ce se umpleau cu .meta l li chid. Mulaj ele
scoase din acest tipar ne arată că prin intermediul lui se turnau bare de patru
dimensiuni (pl. I, 6-9). Iată ,c are sînt acestea: 1. ,lungime 30 ,cm, lăţime 2 cm, grosime 1,5 cm; 2. lUingime 29 om, lăţime 3 om, grosirrne 1,5 cm; 3. lungime 19 cm ,
lăţime 1 cm, grosime 0,8 om; 4. lungime 2,9 om, lă,ţime 1 cm, grosime 0,6 cm.
Pe lîngă bare, cu ajutorul ac eluiaşi tipar se scotea un obiect ce are corpul pa tru later. Extremităţile l•ui smt J.ăţite şi rotunjite. Pe stliprafaţa corpului există două
proeminenţe patrulatere (pl. I, 11). Dimensiunile mulliajului sînt: 10,4 cm lungime,
2,6 cm lăţime , 1,6 cm g-rosime. Se mai sco.t ea apoi o bară de m1oi dimensiuni (5 cm
1 ungime, 1,5 ,cm J.ăţime şi 1,7 om grosirrne), prevăzută şi ea c u ,o proeminenţă patrulateră tpl. I, 10).
Ultimul dintre obiectele oe se puteau tUI1Ua cu tiparllll. pa,rale lipipepi,c este o placă
<le forma Literei H (,pl. I, 12) de 3,6 ,cm lungime, 2,7 •cm lăţime şi 0,6 cm grosime.
2. Două v,alv•e pentru -turnarea unor inele (pl. HI , 7-8; II, 4; inv. nr. A 2/35, 36).
Deşi cele două piese sînt foarte asemănătoare, nu formează totuşi o pereche. La
ambele exemplare partea superioară este uşor scobită; aitU1I11ci cînid valvia se asambla
c:u perechea ei, se forma o mică cavitate în c ane era tu~nat metaLul lichid, ce
se scurgea pri<11tr-un şanţ î:ntr-un ceiic adîncit. Suprafaţa ,de contact a celor două.
vahre este foarte netedă. Dimensiunile valvelor: lungime 9 şi 8,7 cm; lăţime 8 şi
7,8 cm; grosimea 2,5 şi 2,2 cm. Diametrul interior al inelului : 1,9, respectiv 1,7 cm.
cel exterior de 2,9 şi 2,5 cm.
3. Creuzete . A,u fo~t descoperite trei creuzete din lut ars, de forma unor vuifuri
de con, ,cu dimensiuni reduse: înălţimea 5,8, 5,7 .şi 5 cm, diametrul gurii 4,4, 3,9
şi 3,6 crh, grosimea 0,7 cm (pl. II, 1, 3, 7; IV, 1-3, inv. nr. A 2/29-31).
https://biblioteca-digitala.ro
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4. Nicovale. In atelierul de la Peci.oa am descoperit două nicovale masive de fier,
de forma unor trunchiuri de piramidă (pl. II, 6; IV, 7, 9, inv. AJ14). Dimensiuni:
înălţimea 15 şi 14 om, suprafaţa superioară 6 X 6 şi 5 X 4 cm; suprafaţa bazei
11,5 X 11,5 şi 11 X 10 om, greutatea 7,65 şi 6,85 kg.
5. Stanţă. S-a găsit o singură stainţă pentru bătut monede (pl. III, 1-2; V.I, 12),
făcut.ă din bronz şi destul de rău conservată. DisC'llll. este uşor bombat. Din efigia
ce a fost gravat.ă pe sUpraflaţa disaului nu mai pot fi distinse decît cît.eva linii în
relief, incit nu mai poate fi determimată moneda oe se bătea cu această stanţă.
Dimens.itmi: diametrul discului 2,9 cm; înălţimea piesei 2,4 cm; diametrul .piciorului 1,4 cm; greutatea 44,5 gr.
li. Dăltiţe. In cuprinsul atelierului s-au descoperit opt dăltiţe de bronz cu carpul
patrulater; la extremitatea superioară sint lăţite, purtînd evidente •urme de batere
l"U ciocanul. Extremitatea inferioară a
dălţilor diferă, unele sînt ascuţite (pl. V,
I. 3; VI, 3, 6), altele cu vîrfu.l patrulater (pl. V, 2, 4, 10-11; VI, 1, 5, 7, 10); una are
Yîrful ascuţit şi bifurcat (pl. V, 9; VI, 2), alta are virrul rotund (pl. V, 7; V,I, 4).
Cele opt dăltiţe măsoară în lungime între 9,6 şi 12,5 cm, in ,lăţime între 0,6 cm şi
1,2 om; greutatea lor variază între 13 şi 18 gr, afară de una (pl. V, 11) ~re mă
soară 63 gr (inv. nr. A 2/15-22). Dălţile atelierului de la Pecie-a aiu fost folosite fără
nici o i111doială la ornamentarea unor piese de metal, desigur podoabP.
7. Menghine: două obiecte mici de bronz cu trei braţe (pl. V, 6; VI, 9, 14) folosite,
foarte probabil. ca menghine. Braţul mai lung se introducea, probabil, într-un butuc
d<' lemn, iar între cele două braţe se fixa o vergea subţire de metal. Dimenshlni:
lungimea 3,5 şi 1,9 cm; lăţimea 1,9 şi 1,3 om; greutatea 7 şi 9 gr. (inv. nr. Ai/25).
8. Sinnă de bronz răsucită (pl. V, 8; VI, 13; inv. nr. A 2/26), 15 cm lungime, 0,4 cm
diametru şi 22 gr greutate.
9. Piese nedeterminate. Din inventarul atelierului făceau parte şi trei obiecte de
bronz a căror utilizare exactă n-o cunoaştem. Este vorba de un obiect masiv (pl. III,
5) măsurind 3 cm lungime, 1,6 cm lăţime şi 1,5 cm grosime. Al doilea obiect este
7i el masiv, de forma unui virf de con cu extremitatea superioară rotundă, cea
inferioară ruptă. Lungimea 5,1 am, lăţimea la bază 3,7 om, greutatea 103 gr (pl. IV,
l;: VI, 11, inv. nr. A 2/33). Cea de a treia piesă este de formă patrulateră, ou capetc>IC' rotunjite. fără urme de lovire cu ciocanul. Dimensiuni: lungimea 4,1 cm,
lăţimea 0,8 cm, grosimea 0,5 cm, greutatea 10 gr (pl. V, 5; VI, 8, inv. nr. 23). Cele
trei obiecte discutate au putut servi, Lntr-un fel care nouă ne scapă, la ornamentarea podoabelor.
10. Obiecte mărunte. Aici am grupat toate piesele mici care au fost .produse în
atelieru] de la Pecica ori în altă parte. Trebuie să spunem de la bun început că
am descoperit un mic vas de lut, lucrat cu mina (pl. IV, 8), ornamentat cu patru
butoni alveolaţi. Acest recipient şi un pahar de sticlă aflat alături (pl. II, 2) şi
păstrat fragmentar au fost pline cu fibule de bronz şi de fier, care însă, datorită
1nceindiului, s-au topit forunind ,bul,gări metalici. Fibulele 111-au mai putiut fi desprinse
chiar şi atunci cînd puteau fi recunoscute ca atare. Se mai vedeau al'curi şi alte>
părţi de fibulă. Ne mai putind fi dezasamblate. fibulele nu pot fi deteI'ITltnate din
punct de vedere tipolo_gic (pl. VII, 9, 12, 18). Sowta fibulelor din cele două vase
;imintite au avut-o şi alte piese mărunte de podoauă, care fie că s-au topit integral,
:·ie că s--au păstrat foarte fragmentar. iar desprinderea lor a putut fi făcută cu
mult.ă dificultate. Aşa este cazul unor mici pandantive (pl. VII, 1-2, 5), al unor
aplici de bronz (pl. VII. 10-11, 13, 14, 16), al unor verigi ori nasturi de fier (pl. VII,
1:i, Hl-20).
11. Obiecte mai bine

păstrate

I. Piesă ornamentală de bronz de la o centură ,cu astragalP (pl. III, 3; VII, 8).
Dimensiuni: lungimea 4,9 om, lăţimea 0,8 cm, grosimea 0,7 cm.
2. Ataş mic de la un vas de bronz (pl. III, 4; VII, 4). Dimensiunj: lungimea
3.2 cm. lăţimea 2,G cm, grosimea 0,4 cm.
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3. Ataiş de br01I1z de la un castron icu picior, ornamentat cu foi de a-cant (pl. II, 5;
IV, 4-5, inv. A 2/27). Dimensiuni: iungimea 4,3 ,om, lăţimea 3,4 am, greutatea

'.:!05 gr3.

4. Oglindă mi.că de br()lllz
subţire de metal. Se pare că

(pl. VII, 17), de forma unui clise făcut dirntr-o foiţă
oglinda n-a avut mîner, ci o simplă tortiţă de fier cu
care ,s e putea suspenda. Pe marginea discului se văd două orificii cu urme d~ rug ină. Diametrul oglinzii este de 7,8 cm, iar grosim~ ei de 0,2 cm.
5. Brăţară fragmentară lucrată din placă subţire ide bronz (pl. VII, 7). DianensiUIIli: lungimea 8,1 cm, lăţimea 1 ,cm, grosi,mea 0,1 cm.
6. Ronde! de stidă puternic irizat (pl. HI, 6, inv. m. A 2/24). Diametrul: 2,8 cm,
grosimea de 0,5 om.
III.

Ceramică

Iin cuprinsul atelieruJ.ui au fost descoperite şase vase de liut întTegi şi dteva fragm entare (,pl. VIII). Ele sînt lu crate ic u mîna sau la roată. Printre form e se î,nscrie şi
opaiţul daci.c. Descrierea ceraimkii am făcut-o ou altă ocazie şi n-o vom repeta
aici". Le-am reprodus totuşi pentru a avea inventarul complet.

Fig. 3 -

Gropile din interiorul atelierului de la Pecica.

După ce .am ,descris întriegul inven:tar găsiit în cuprinsUJl. art:elierui1ui va
mai trebui 1să 1dis•curtăm fiaiptul ,că a:u fost desooperite -două gropi rotunde
(îig. 3), plasate aprioximativ în ,o entruJ clădirii (fig. 1). Ele au diametrul

reprodus de K. Horedt, ÎIIl StCom, 12, 1965, p. 42, fig. 4, 1.
Ceramica daco -- getică. Cu specială privire la Transilv ania, Bucureşti 1969, pl. LV,

3 Ata ş ul

4

2, LXIV, 11, LXXX, 16, LXXVI, 12, LXXXIII, 5, LXXX, 8.
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de 1 m şi sînt aclincite, una 1,10 iar a dollla 1,30 m de la nivelul de căl
care al atelierului. Pereţii gropilor au fost foarte puterniic arşi, iar fundllll
acoperit cu un strat gros de cenuşă. Inve.DJtarul celor două gropi er,a foarte
sărac, reducîndu-se doar la citeva fragmente ,ceramiioe, în aifară de dări
mături şi cenuşă.

Se pune acuma problema rostllllui celor două gropi situa/te la mai puţin
de 1 m distanţă între ele. Gropi asemănătoare au fost descoperi.te în
aproape toate aşezările daco-getice. Asupra UJtilităţii lor părerile sînt împărţite. In mod obişnuit asemenea gropi sînt considerate ca rezervoare
oerealiere, explicaţie dată de acad. C. Daicovidu5 • În legătură cu gropi
de acest fel am formuil.ait ipoteza că unele dintre ele ar fi pUJtut servi şi
la altceva decit la păstrare.a cerealelor. Am presupus, pe baZJa unor analogii etnografice, că în asemenea gropi se putea arde ceramică. Ipoteza,
la timpul său, am formulat-o ou toată rezerva cuveniită 6 • De data acea.sta~
se poate formula o altă ipoteză şi anume că cele două gropi din i111terforul
atelierului de la Pecica ,au servit înitr-lll1l fe:l oarecare 1a prepararea metalului. Vorbind despre topirea minereului de fier la celţi, J. Dechelette;
spune că minereul era redus într-un cuptor ce se compunea dintr-o simplă
groapă săpată cel mai frecvent în pairuta dealurilor. Marginile gropii erau
garnisite cu lut refractar şi dublat cu pietre. Aici era depus minereul sfă
rîmait aşezat în straturi alternante cu combusttbiJ. (cărbune de lemn). O
deschizătură practicată la baza gropii se făcea pentru tiraj de aer matura!
sau pentru a fi introdus un aparat ,primiitiv de înteţire a focului. Prin
acest orificiu se extrăgeau meta:lul şi resturile combustiei. Diametrul gropilor era, împreună cu marginile, de 0,80-0,90 m. CUJptoarele erau reunite
intr-un atelier, o clădire a cărei 1:atură era de aproximativ 10 m 8 •
Tot în legătură cu topirea minereului de fier R. J. Forbes 9 arată că
tipul oel mai simplu de cuptor, folosit şi a.5tăzi de popoarele primitive,
constă dintr-o groapă adîncită in pămil11t căpt,uşită cu un strat de argilă
şi piatră. Aceste cuptoare se foloseau mai tirziu I11Umai pentru prima încălzire a rocii, iar topirea ipropriu zisă se făcea într-o instalaţie mai
complirată. în acelaşi fel se topea şi cuprul.
ln ce priveşte cele două g:riopi din atelieruil dacic de la Pecica putem
presupune că una dintre ele a putut servi drept cuptor, cea de a doua
doar oa groapă de acces. Această ipoteză o formulăm cu toată rezerva,
neavînd nici o dovadă oît de cît sigură. Nu ş,tim nid măcro- dacă cele două
gropi comunicau între ele. Am constderat necesar totuşi să formulăm
ipoteza deoareoe ni se pare greu de admis ca în mijlocul unei clădiri care
'' C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 131, nota 4.

r. I. H. Crişan,

ln legătură cu cuptoarele de ars ceramică la daco-geţii din epoca
Latene, în Apulum, VI, 1967, p. 111-118.
i J. Dechelette,
Manuel d'Archeologie prehistorique, ccltique et gallo-romaine,
11, 3, Paris, 1914, p. 1542.

s In legătură cu prelucrarea fierului la celţi vezi şi R. Pleiner, Stare Evropske
kovcifstvi (Alteuropaisches Schmiedehandwerk), Praha, 1962, p. 261 şi urm.
9
Extracting, smelting and alloying, în A history of technology, vol. I, Oxford,
1958, p. 577.
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Fig. 4 -

Tipar de lut

şi

creuzete descoperite la Poiana.

servea oa alte1ier (fapt neî.ndoielnic), să fi existat două ,g.riopi penrt:ru provizii de cer.eaLe, mai cu ,seamă că nu este vorba de o locuinţă !)J"Opriuzisă. Ceea oe rămîne sigur este doar f.ap'bull că oele ,două gropi aru exisitat
în interiorul clădirii şi ,că ele sînt, atît ,î n interior oit şi la su p.riafaţă, foarte
puitemiic aI'ISe. Atelierul nJostru îşi găseşte o analogie ,apropLart:ă în atelierul
celtiic ide Ila Szialaoska 10 , pe teriJtortuJ. Ungariei de azi. ln aoesta, ca şi în
cel de La Pecica, se băroeau monede şi se turnau piese ,de metal. Intre cele
două ateliere există înJSă ,mulite deosebiri pe oare le vom consemna.
P entru tiparul par,alelilpiped~c cu ajutora căruia se turnau mai ,c u ,seamă
bar:e de metal, oll/IlJooştem o amrlogie , provenită ,din marea ia.şeea:r;e dacogetică de }a Poiana. Tiparul de la Poiiana (fig. 4/1) se :a propie ca dimensiuni de cel desieoperit -1a Pecica, însă este cu ,IDIU'lt unai simplu. El nu are
1o Descoperirile de la Szalacska au fost publicate de Darnay Ka.1main sub titlul

Kelta penzvero es onto-milhely Szalacskcin (Somogy M .), în ArchErt, XXVI, 1906,
p. 41 6- 433; 1908, p. 137 ~i urm.; 1909, p. 335 şi urm.; 1910, p. 130 şi urm.; 1911,
p. 311 şi urm.; 1912, p. 155 şi urm. Ele a,u fost reproduse şi comentate apoi de
foarte mulţi autori, pr1ntre care de ex. J. Dechelette, op. cit., fig. 609; V. P ârvan,
,Getica. O protoistorie a Daciei, Buc ureşti, 1926, p . 835 (indice).
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deeîit două lăcaşuri pentru tlll"narea unor bare, sirtUJate pe o singură faţă.
Tiiparul de la Poiana se păstreaeă în Muzeul de istorie d'in Tecuci şi provine din săpături nesistematice 11 • In acelaşi muzeu se păstrează şi
creuzete de mici dimensiuni, foar.be asemănătoare celor descoperite de noi
(vezi fig. 4/2-4). La Poiana, pe cal.ea săpăturilor si•sit:ema:tiice, ·s-au găsit
şapte exemplare întregi şi trei :Eragmentare 12 •
Cele două valve pentru turnat inele îşi găsesc analogii apropiate 'În două
piese descoperite în cetatea dacică ,de La Piatra Roşie şi păstrate în Muzeul
dL" istorie Cluj 13 . In atelierul de la Sza1acska s-au găsit tipare pentru
turnat fibule 1 "', deci tot podoabe ca şi la Pecica.
Forma celor două nicovale de fier dE:..--scoperite în atelierul de 1a Pecica
este foarte simplă şi, am putea spune. comună, impusă de utilitart:,ea piesei.
Acelaşi tip de nicovală, dar de dimensiuni mai mari, există m cadrul
atelierului cu 70 de unelite descoperite la Grădiştea Muncelului1 5 • O bună
analogie pentru nicovalele noastre întîlnim în descoperilile dacice de la
Porolissum 1i;. O nicovală de fier. de aceeaşi formă ca şi cele ale ate1ierelui
de la Pecica, de care se apropie mult şi ca dimensiuni, s-a desoopcrirt în
cadrul aJtelienu.lui celtic de la Szalacska 17 •
Un interes deosebit prezintă stanţa de bronz pentru emis moned<'. Din
păcate ea este prost conservată şi de aceea nu putem şti ce fel de monede
se băteau cu ea. Atit ca formă cit şi ca dimensiuni stanţa de la Pecica se
apropie mult de cele descoperite la Tilişoa 18 • Din cele 14 stanţe ga'iik la
Tilişca, un număr de patru nu mai păstrează efigia monedei, ca ~i în
cazul celei găsite de noi la Pecica.
ln legătură cu stanţa trebuie să mai adăugăm că în atelierul celtic de
la Szalacska au fost descoperite de a.;;emenea stanţe pentru bătut monede 19 •
Acestea se deosebesc însă atît ca f 01·mă, dt şi ca dimensiuni de stanţa de
la Pecica. Pornind de la faptul că stanţa de la Pecica corespunde .aJtît ca
formă cit şi ca dimensiuni stanţelor de la Tili.ŞC3, putem presuipune că şi
cu ·areasta se băteau imitaţii crupă deil.â!ri romani. Dar nu putem şti ,care
anume tipuri monetare se erniiteau cu această stanţă; de aceea n-o putem
încadra mai exact Îill timp. Stanţa de la Pecioa face să crească numărul
11 Informaţiile şi permisiunea de a publica tiparul k datorăm amabilitătii tov.
Dumitru Vicoveanu, directorul Muzeului din Tecuci.
·
1 2 R. şi E. Vulpe, Les fouilles de Poiana, în Dacia, III-IV, 1927-1932. p. :119.
1
1: C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie. Bucure~ti. l!l54, p. 81, pi. XIV.
fig. fi-7.
t'i Darnay K., în ArchErt, XXVI, 1906, 420.
15 Piesa la care ne referim este inedită şi se găseşte expusă i,n Muzeul de istorie
din Cluj. Despre atelier: C. Daicoviciu şi colaboratorii, î:n SCIV, III, 1952, p. 297.
tli M. Macrea, M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum und d.as Problem
cler dakischen Bestattungsbrăuche în der Spătlatenezeit, în Dacia, N.S., IV, 1960,
p. 215, fig. 13/27.
17 Darnay K., im Archtrt, XXVI, 1906, p. 424, fig. 17.
t 8 N. Lupu, A.~pekte des Milnzumlaufs im vorromischen Dakien, în Jahrlntrh filr
Numismatik und Geldgeschichte, 17, 1967, p. 101-121.
t!l Darnay K., op. cit., p. 418.
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cu ,asemenea descoperiri cunoscute

pînă

acum din Dacia pre-

romană20.

Pentru cele opt dăltiţe de bronz nu cunoaştem anafogii apropiaJte în lumea daico-getică, în schimb ele se întîlnes c în descoperirilE celtice. Astfel,
din inventarul atelierului de ,La Szalacska nu li!)6esc asemenea in:sitrumente care se apropie foarte muJrt: oa formă şi ca dimensiuni de ,dăltiţele
de ta Peciica, cu singura deosebire că cele mai multe dinltre dăltiţele atelierului celtic de la SzaJ.acska sînt din fier şi nu din bronz21 • Dăltiţe de
felul oelor de la Pedca se cunosc şi ,din alte desc01periri celtiice 22 .
O sîrmă de bronz ca şi cea de la Pecica a fost descoperită în cadrul
atelierului de la Sza!l.acska23 . Tot aici îşi găsesc analogii apropiate nasiturii
de brionz. şi de fier, preoum şi piesele mărunite printre care, ffn primul
rînd brăţările simple lsu.:crate din plia.că de bronz 2 -'. Pentru oglinda de bronz
putem dta o bună analogie desco,peri.tă ,în aşezarea getică ,de 1a Poiana 2;;.
Dinltrie obiectele mărunte merită să ne oprim iasupra a ,două piese: aitaşul
de brionz cu palmete şi partea ,dintr-o centură ou astragale. ln ce priveşte
ataşul de bronz ce a aparţinurt: unui castron din acela.cşi metal, posedăm în
prezem. un studiu al prof. K. Horedit, oare ,a lu.art: în discuţie chiar ~i piesa
noastră 26 . Noi nu vom face aici decît să preluăm ,concluziile autorului
aminrt:i.t şi anume că asemenea oamroane de bronz sinit de tip roman şi că
ele au pătruns pe calea •comerţului la daci. Ele se daitează obişnuit La începutul sec. I e.n., dair prof. K. Horedt admite o datare miai ,timpurie şi
că au puturt: fi folosite ide idaci ahiar şi mai devreme. Cel c:Le aJ. doilea ataş,
de dimensiuni mai mici, sffiVea }a prinderea verigii rtJorţii unui castron de
bronz27 •
Cea de a dioua piesă pe care ne-am propus s-o discutăm constituie un
segmenit dintr-o centru.ră cu astragale, relativ bine cunoscurtă în lirteratura
de specia!l.i,tate. Asemenea centuri s-int frecvente 1pe teritoriul de am al
Iugoslaviei, ex.tinzîndu-se şi în bazinul painonic 211 . O hartă de răspîndire a
1

20 In afară de stanţele rde la Tilişca se mai cunoşteau patru exemplare descoperite
la Ludeşti, Braşov şi Poiana; cf. N. Lupu, op. cit., p. 110. Despre modul de emitere
a monedelor la daco-geţi: I. Winkler, Stanţele şi stilul monedelor la daco-geţi, în
Apulum, VII, 1968, p. 209-229.
21 Darnay K., op. cit., p. 425 fig. 22; ArchE:rt, XXVIII, 1908, p. 139, fig. 4-6;
XXX, 1910, p. 130-140, f.ig. 13-14.
:t2 De ex. J. Dechelette, op. cit., p. 1366, 1376; I. Hunyady, Die Kelten im Karpatenbecken, în DissPann, II, nr. 18, pl. LV, 5.
23 Darnay K., în ArchErt, XXVIII, 1908, 139, fig. 39.
:v. Ibidem; XXVI, 1906, ,p. 420, fig. 39; XXX, 1910, p. 130, fig. 7-8.
25 R. Vulpe şi colab., în SCJV, II, 1, 1951, p. 208, fig. 25/7.
26 K. Horedt, Un depozit de vase de metal din epoca dacică de la Guşteriţa
Sibiu, in StCom, 12, 1965, p. 35-45.
71 Asupra acestei utilizări ne-a atras atenţia I. Glodarh.1. In repertoriile care ne-au
stJat la indemînă ,n-am găsit o analogie apropiată pentru piesa noas,tră. Asemănător
ca formă, însă de dimensiuni mai mari şi terminat în alt fel este ataşul tip 85 a
lui H. J. Egge-rs, Der romische Import im freien Germanien, Hamburg, 1951, pl. !J, 85.
'.!B L. Marton, Die Frilhlatenezeit in Ungarn, în ArchHung, XI, Budapest, 193:l.

p G9-îî, pl. XV.
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centurilor cu astragale pentru. Iugoslavia a fost întocmirtă relativ recent29 •
Din Transilvania piese asemănătoare exemplarului de la Pecioa se cunosc
de la Sibfa1-Guşteriţa 30 şi din împrejurimile Sebeşwui 31 • O piesă mai
completă, la care se păstrează şi copca de în:cMdere se cunoaşte încă de
multă vreme, descoperită fiind la Crişeni in jud. Hunedoara 32 • ~adar,
din aria de răspîndire a centurilor cu astrag,aile face parte şi Transilvania,
constituind cea mai estică răspindire a acestora.
Se pune acum problema cronologiei centurilor cu astragale. ln general
ele se datează timpuriu, la sfîrşitul perioadei hallstaittiene, în sec. V-TV
1.e.n. 3 ;,. Ele continuă să ex,isite pînă în perioada tîrzie a La Tene-ului34 • O
dovadă a persistenţei pînă tîrziu chiar în sec. I e.n. a centurilor cu astragale o constituie descoperirea de la Pecica. Ni se pare imposibil de admis
ca o piesă de îmbrăcăminte din sec. V-IV î.e.n. să apară într-un atelier
de sec. II e.n. în cazul că asemenea ornamente nu se mai foiloseau. De
aceea mai plauzibil pare că centurile cu ,astragale frecverute în sec. V-IV
i.e.n., conJtinuă să fie folosite pînă tirziu.
Paharul de sticlă în care se păstrau podoabe mărunlte este un import
din lumea romană 35 . Ceramica descoperită în atelier face parte în totalitatea ei din ceramica dacică a fazei clasice:JG_
1n problema datării atelierului, drn cele arătate reiese că în compoziţia
lui nu sînt piese care să poată fi uşor şi sigur încadrate într-'lln initerval
de timp restrîns. De aceea, va trebui să apelăm la stratigrafia aşezării
dacice de 1a Pecica. Atelierul aparţine ultimului nivel de locuire şi a fost
distrus şi el de incendiul care a pus capăt înltregii aşezări. Cînd anume
şi în ce împrejurări a fost ea distrusă nu poate fi, în stadiul actual al
cercetărilor, destul de bine precizat. Pe baza unei monede a împăratului
Traian am presupus că aşezarea dacică de la Pecica a fost distrusă de
romani la siourtă vreme <lupă constituirea provinciei Dadia:11 . Nu este exclus ca ea să fi fost distrusă ceva mai tirziu de iazigi 3d.
Prin acest criteriu atelierul poa,te fi datat în linii mari în cuprinsul
sec. I e.n. durînd, ca şi întreaga aşezare, o perioadă de timp şi in secolul
următor. 1n sprijinul acestei atribuiri cronologice vin şi citeva dintre piesele atelierului care se pot fixa mai bine în timp, cum este stanţa de
monedă şi ataşul castronului de bronz cu foi de acant. Se adaugă aeramica ce aparţine fazei dasice. Judecind duipă întregul inventar descoperit
29 J. Todorovic, Ein Beitrag zur stilistischen und zeitlichen Bestimmung der
astragaloiden Gilrtel in Jugoslawien, în Archlug, V, 1964, p. 45-48, pl. II.
30 M. J. Ackner, in Transilvania, II, 1833, p. 284, pl. VIII/5.

31

Piesa,

păstrată

în Muz. Brukenthal din Sibiu, ne-a fost

semnalată

de prof.

K. Horedt. Ea aparţinea colecţiei Mauksch.
:12 Arch.Ert, X, 1890, p. 355, fig. 2 a-c.
33 J. Todorovic, op. cit., p. 47.
34 L. Marton, op. cit., p. 71. J. Todorovic, loc. cit.
35 Pentru acesta vezi de ex. Benko A., Uvegcorpus, în RegFilz. ser. II, 1, Budapest,
1962, pl. XXVIII.
36 Despre aceasta: monografia noastră Ceramica daco-getică. Cu specială privire
la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 151-207.
37 I. H. Crişan, Sanctuarul dacic de la Pecica, în ActaMN, III, 1966, p. 99.
38

Această ipoteză

ne-a fost

sugerată

de tov. acad. C. Daicoviciu.
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în cadrul atelierului de la Peci :a trebi iie să c0nchidem că aici se lucrau
piese de podoabă oa: brăţări, fibule, inele, pandantive etc. Dovada sigură
în acest sens ne este od:erirtă de tipare~e deisiooperit:e, ,precl.Lll1 şi de instrumentele fine utilizate la oTnJamentarea pjes,elor de podoabă. La toate acestea se adaugă pr,odusele finite ,car,e au foStt ,găsite. Tot aid, pe lîngă podoabe, se băteau şi monede, foarte probaibil i1mitaţii dUipă denari romani.
Ateli,ere pentru l,ru,crarea podoabelor a:u existat şi în alJte aşezări dacice.
Un astfel de atelier a funcţionat în cetatea de la Cos,tec:::'ti3 9• . In mare&
aşezare de la Poiana confecţionariea pOidoabelor ne este dovedH.a d? pic-se
încă nefinisate, fibule şi cercei din bronz siau din argint. La acesteia se
adaugă unelte specifice ca: ciocărnaşe de fier pentru lucrul obiectelor fine,
dălţi etc. ln aicel~i atelier, probabil, se băteau monede, fapt doved~it prin
descoperi:riea unei stanţe şi a unei pastile de airginlt de greutartea unui denar, neimprimată. Cu s,tanţa ,de la Poiana se băteau imitaţii după clc.~nari
republicani riomani 40 • La descoperirile enumerate se adiaiugă tiparul pentru turnat bare (fig. 4/1), care pledea~ă şi el pentr:u existenţa unuia sau
a mai mulrtor atel~ere de bijutier la P-oi1a,na.
Este în a-Dara -oricărei îndoieli că atelierul de la Pecica a aparţinut unui
meşter dac ce lucr:a bijUJterii pe seama concetăţenilor săi. Tot aid erau
bătute şi monede. Va rtrebui să spunem ,că unele dintre unelte îşi au origiinea, şi implicit prototipurile, in lumea celtică, de unde au fost preluate
de daci. Acelaşi lucru se poate spune şi cu privire la unele podoabe; n~
gîruclim în prrimul riînd La fibule. Ar mai fi de adăugat că în atelierul biju •
tierului dac de la Peci10a se l.Juor:au, fără înidoi•ală, şi podoabe de argint.
Daicii sînt meşteri ,iscusiţi în prel.ucra,rea arginltuliui, antă de ajunsese la o
deosebită înflorire -încă în sec. I Le.n. 41 •

*
Din cele arătate reiese că în marea aşezare dacică de la Pecica a existat
un atelier unde se lucrau bijuterii. Eil contribuie La lămurirea problemei
podoabeloT dacice, în primul mnd la modrul ,cum .acestea erau lucrate. Se
ştia că marea majorirtate a podoabelor de arginrt: dadcc au fost oonfecţio
naite ,prin •ciocănire şi nu prin turnare. Descoperire.a ,în oaidrul altelierului
de la Pecica a unui tipar parialelipiped.iic 0U ma1i multe lăcaşuri ne dovede~te
că metalul era mai întîi tu!'lnat sub formă de baI1e. Acestea erau lucrate
apoi prin ciocănire la oa.il.d pină primeau forma dori.tă. Ornamentarea SL'
făcea cu ajutorul unor unelte fine din bronz tot prin ciocănire. Toatt'
dălţile aroeilierului die la P.eciica poartă urmele Lo'Virii ou docarnul. Erau în:să
.şi anumiJbe podoabe măflllnte -care se turnau şi apoi se finisau doar prin
ciocănire; esite cazul inelelor. 1n 1atelier:ul de la Pecica au fost ,des,coperit0
două tiipare de lut pentru turnat inele.
Inedit. Menţionat de H. Daicoviciu, Dacii, Bucureşti, 1965, p. 151.
,.e R. Vulpe şi colab. în SCIV, I, 1, 1950, p. 48-50; II, 1, 1951, p. 203-204.
~ C. Daicoviciu, în IstRom, I, 1960, p. 270.
39
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Se pare că şi podoabele de bronz se Jucrau tot prin metoda ci~cănirii.
O dovadă în acest senLs ar constitui~o existenţa în cadruil. atelierului de
la Pecica ,a unei sîrme de bronz (pl. V, 8; VI, 13).
Aşadar, meşterii daci lucrioo podoabele prin metoda cilocănirii J.a cald,
fără să le fie totuşi străină niici metod.ia turnării ~n tipare de lut pe care
o foloseau însă, după Mt se pare, mai rar.
Pînă acum au fost descoperite numeraase tezaure oe conţineau podoabe
ori vase, la care se :adaugă în cele mai mu!lte cazuri monede. Referitor la
acesteia există azi o vastă literatură 42 , fără să se fi ajuns la un punct de
vedere unanim acceptat cu privire !ia. diferi.teil.e aspecte ale problemelor
pe care le ridică tezaurele dacice. Diniti·e acestea merită să fie subliniate
ca deosebit de importante cele ale originHor podoabelor dacice şi a locului
unde ele au fost lucrate. Noi nu vom discuta aici originile podoabelor
dacice şi a diferitelor influenţe pe ,care le-au suferit, sau mai bine zis
pe baza cărora au luat ~tere 43 •
Ceea ce ne reţine atenţia este problema teritoriului pe care ele au fost
lucrate, problemă la a cărei elucidare aduce o importantă contribuţie atelierul de la Pecica. ln legătură cu ,aicea1 stă problemă există ,două teze principale şi anume una conform căreia podoabele dacice au fost lucrate pe
loc, în ateliere proprii şi de meşteri daci şi o a doUJa după care ele au
fost importate în Dacia. Adepţii celei de a doua teze sînt de părere că
bijUJteriile dacice au fost lucrate in a1teliere greceşti situate în afara teritoriului Daciei.
D. Popescu, unul dintre cei mai buni cunoscători ai tezaurelor dacice,
fooe o distincţie netă între problema originilor podoabelor dacice şi cea
a locului unde ele iau fost lucrate. ln ceea ,ce priveşte spaţiul de lucrare
D. Popescu susţine teza confecţionării lor pe loc 44 • Pc de altă parte, cercetătorul maghiar N. F0tti,ch es1:e de părere, bazîndu-se pe anumite caracteristici tehnice şi stilistice, că podoabele daici.ce se lucrau la Olbia de
către meşteri greci 45 • Am amintit aici doar doi dintre reprezentanţii cei
mai mwcanţi ai celor două teze. Pe lingă aceştia mai există şi alţii care
au adoptat una sau allta dintre teze.
D. Popescu în susţinerea tezei sale, cu ocazia pubHcării tezaurului de
l::1 SîncrăLeni, îşi concentrează argumentele în 10 punote 46 :
1

r.l Vom trimite doar la cîteva dintre lucrările mai importante cum sînt cele ale
lui D. Popescu, Objets de parure geto-daces en argent, în Dacia, VII-VIII, 1937-1940,
p. 183 şi urm.; Nouveaux tresors geto-daces en argent, în Dacia, XI-XII, 1945-1947,
p. 35 şi urm.; Le tresar dace de Sîncrăeni, în Dacia N.S., II, 1958, p. 157 şi urm.;
E. Patek, Az ugynevezett „dcik" ezilstkincsek balkcini kapcsolatai, în Antiquitas
Hungarica, II, 1948, p. 84 şi urm.; Quelques remarques sur les tresors d'argent dits
„geto-daces", in aceeaşi revistă, III, 1949, p. 199 şi urm.; N. Fettich, Archiiologische
Beitriige z:ur Geschichte der sarmatisch-dakischen Beziehungen, în ActaArchBp, III,
1953, p. 127 şi urm.; O. Floca, Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor de argint dacice,
Bucureşti, 1956.
43 Un istoric al acestei probleme vezi la D. Popescu in Dacia, N.S., II, 1958, p. 194
şi urm. cu bibliografia respectivă.
,.r, Ibidem, p. 204.
1i 5 N. Fettich, op. cit., p. 162 şi urm.
" 6 Dacia, N.S., II, 1958, p. 204.
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1. Cunoaşterea şi răspindirea lucrării metalelor pe teritoriul dacic de la începutul
epocii metalelor;
2. Existenţa materiei prime, a argimrului;
3. Descoperirea unei nicovale de bijllitier la Costeşti şi a unor mici nico:vale dl'
fier in tezaurul de la Surcea;
4. Descoperirea în temurul de la Stăncuţa a două bare de argint care la anali1.u
chimică s-au dovedit a fi .provenite din topirea unor monede de genul celor p,'.
care le conţinea temuru1;
5. Tezaurul de la Surcea, de exemplu, a fost găsit într-o staţiune dacică şi într-un vas de lut dacic. O staţiune dacică a existat la ciţiva kilometri de locul unde
s-a descoperit temurul de la Sincrăieni;
6. Faptul că două tezaure asemănătoare au fost descoperite nu departe unllll dt•
altul;
7. Asemănarea şi analogiile existente intre formele şi ornamentele vaselor daciCL'
de argint şi ale celor de lut;
8. Compoziţia tezaurelor oare denotă o analogie în ceea oe priveşte preferinţa în
folosirea bijuteriilor pe teritoriul unde sînt răspîndite aceste tezaure;
9. Adaptarea unor obiecte de origine străină la condiţiile locale şi asemănarea
reprezentărilor antropomorfe de pe toate fibulele-falere descoperite în Dacia;
10. Răspîndirea obiectelor dacice de argint pe teritoriul dacic şi cu puţim• excepţii, în regiunile influenţate de civilizaţia dacică.

Argumentarea făcută de D. Popescu se poate compi1eta acum astfel: în
tezaure dacice, în cel de la Stăncuţa 47 şi cel de la Surcea 48 au fost
descoperite bare de argiillt. Pe acest !temei se poate susţine 00 destulă siguranţă că argintul penltru 1ucrar.ea podoabe1or dacice extras din mine
ori provenit din topu,ea monedelor s-a tunnait mai întîi în bare. Iată că
1n cadrul ,atelierului de la Pecica a fost descorperirt un tipar de lut pentru
turnarea unor asemenea bare. Este foarte posibil ca unele dintr:e barele
turnate 1a Pecica să fi constituit doar lingouri de ml'bal preţios din carl'
se tăia o cantitate mai mică necesară lucrării unei podoabe. Aşa este
cazul celei mai mari bare oe măsoară 30 cm lungime, 2 om lăţirm.e şi
1,5 cm grosime (pl. I, 8). Nu cunoaştem nici o podaaibă dacică a cărei
confecţtonare să necesite o aşa die mar,c cantitate de metail. CeLefalt.e bare
însă corespund în mare, ou unele podoabe. Din ele se pulteau lucra torquesuri, colane, brăţări ori fibule.
Es.te posibil ca din fo.nma brută ce prezintă dlouă proeminenţ.e .part:rulater:e pe corp (pl. I, 11) şi .are oapetele iăţiite ,să se fi 1JuJcr.art: .fibulele cu
nodozităţi atît de bine cunoscute în teziaureLe dacice. La tiparul de la
Pecica se adaugă cei de la Poi,ana.
Iată deci dovada că turnarea barelor din oare se lucrau apoi podoabele
se făcea în aiteliere1e din Dsda. Dar nu numai barele se turnau în ate:..
lierele din Dacia, ci pr,ocesul de fabrioar,e a bijuteriilor er:a continuat pe
1cc. Dovada în acest sens ne este furnizată de tiparele pentriu turnat
inti1e .•cum sînt cele de la Pedoa şi Piatra Roşie, la ,oare se :adaugă şi
oîteva obiecte de podoabă, fibule şi cercei în formă încă brută, neterminate, descoperite la Poiana. Că în atelierul de ila Pecica se ,lucrau bijuterii,
foarrt:e probabil, în primUJl ri111d de arigiillt, ne stau mărturie ustensilele
nouă

1

1

1

✓• 7 C. Preda, Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele <Jeludace, în lumina descoperirii de la Stăncuţa, în SC/V, VIII, 1957, p. 113 si urm.
✓.S N. Fettich, op. cit., p. 131, pl. XVI, 7.
.
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mărunte

descoperite. Dăltiţele de la Pecioa nu puiteau fi folosi.rt:e decît la
ornamentarea podoabelor.
La argumentele aduse de către Dorin P,opescu în favoarea tezei după
care tezaurele dacice erau lucrate ,pe loc şi nu în afara Daciei, se adaiugă
('Xistcnţa atelierelor, în primul rînd a atelierului de bijutier de la Pecica.
În concluzie, putem spune că în Dacia exiistau aiteliere de bijuterii în
care s-au lucrat podoabele descoperite în ,diiiferite ttezaiure. Nu este exclus
însă că anumtte podoabe, cum ar fi de exempllll fialerele, să fi fost lucrate
în ateliere din afara Dadei. Numărul acestora însă trebu~e să fi fost foarte
redus în comparaţie cu numeroasele podoabe făurite de către meşteru
daci, care lucrau, pe lingă bijuteriile din argint şi podoabe de bronz ori
fier. Ar fi de adăugat faptul că în atelierele pentru confecţionarea podoabelor se băteau şi monede, ·diuipă cum o dovedeşte stanţa descoperită în
cadrul atelierului de la Pecica.
I. H. CRIŞAN

BEITRĂGE

ZUR FRAGE DER HERSTELLUNG DAKISCHER
SCHMUCKG EGENST ĂNDE
(Zusammenf assung)

Im ersten Teil der Arbeit veroffentlicht der Verfasser eine in der dakischcn
Siedlung von Pecica entdeck,te Goldschmiedewerkstatt. Darin fand man: Model aus
gebranntem Ton, Schmelztiegel, Ambosse, eine Mi.inzstanze, acht kleine Bronumeissel und andere feine Werkzeuge. Ferner wurden noch kleine Schmudcsti.icke
gefunden. HenkeLattachen aus Bronze, ein Metallspieg,el, ein Gefass und eine kleine
runde Scheibe aus Glas, sowie Tonware. Erwăhnenswert ist der Fund z•ahlreicher
Fibeln in einem Tongefăss und in einem Glas, die aber bei dem Grossbrand, dem
clie Siedlung zum Opfer fiel, zu einer einzigen Masse versohmo,lzen waren.
Die Werkstatt stammt aus dern l.Jh.u.Z. und gehorte zweifellos einem dakischen
Meister.
Auf Grund der Funde aus der Werkstatt von Pecica gelangt der Verfasser zur
Oberzeugung, dass die Mehrzahl der dakischen Schmucksti.icke, vor allem die aus
Silber, sowie ihre Verzierungen heiss geschmiedet waren. Das Metall wurde zuerst
in Fonnen gegossen und erhielt die Gestalt von Barren. Es ist aber auch der direkte
<~uss in Tonfonmen bekannt, fi.ir einfache Ringe zum Beispiel.
Werkstătten dieser Art gab cs auch in anderen dakischen Siedlungen, so in
Poiana. Daher schliesst sich der Verfasser der Auffassung an, wonach die dakischen
Schmuckgegenstănde von Dakern in eigenen Werkstătten und nicht in griechis-chen,
ausserhalb Daziens gelegenen Werkstătten gearbeitet wurden. Dies sch'iesst die
Moglichkeit der Einfuhr einiger Schmuckgegenstănde, wie etwa die Phaleren,
nicht aus. Die Zahl der Einfuhrgi.iter muss aber gering gewesen sein im Vergleich
mit der i.iberwiegenden Mehrheit der an Ort und Stelle von dakischen Meistern
angefertigten Schmuckgegenstănde.
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Pl. I. -

Tiparul paralelipipedic de la Pecica cu mulajele respective
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PI. l I . -

Pies e d in a telierul d e la Pecica .
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Pl. III. -

Tipare d e lut pentru turna t in ele,

s tanţ ă şi
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obiecte

mărunte.

9
P I. I V. -

Creu zete, nicovale,

ataş

de bronz din a t elier.
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Pl. V. -

Unelte de bijutier din atelierul de la Pecica.
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PI. VI. -

Unelte din atelier.
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Podoabe şi piese mărunte descoperite în atelier.
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PI. VIII. -

Ceramic ă găsită

în atelierul bijutierului la Pecica.
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NOMENCLATURA DACICA A PLANTELOR LA
DIOSCORIDES ŞI PSEUDO-APULEIUS
(PARTEA A II-A)*

Originea nomenclaturii dioscorideene
Pe cînd studiile întreprinse pentru cercetarea sub aspect medico-farmaceUJtiic a operei 1ui Dioscorides au avut ca rezultat lămurirea celor mai
multe chestiuni, numeroase probleme legate de nomendatufla plantelor
au rămas încă şi astăzi fie neclarificate, fie explicate nru1mai pe bază de
presupuneri mai mulrt sau mai puţin convingătoare, uneori chiar contradictorii. Discuţiile s-au purtat mai ales în jurul următoarelor probleme:
a) de unde provin, de cine şi dnd au fost adunate numeroasele date nomenclaturale gre::eşti şi îndeosebi cele străine, care figurează în opera lui Dioscoridcs?
b) dacă ele au fost cuprinse încă de la început în opera amintită sau dacă au
fost încorporate ulterior şi la ce data?
în trabarea gener,ală a problemei nomenclaturii (vezi partea I a prezentei lucrări),
am arătat că numele principal al plantei - cel mai cunoscut şi mai generalizat -.
folosit de primii autori de lucrări floristi,co-,medicale era preluat - tot ca mume
principal - de autorii de mai tirziu, standardizîndu-se ~n acest fel. La acesta s•!
adăugau apoi noi şi noi denumiri secundare, folosite în alte regiuni (sinonime),
numărul lor crescînd mereu. Ca un exemplu sugestiv dăm planii.a Akoniton, ca nume
principal, menţinut ca atare în cursul 5ecolelor şi apoi oficializat în nomenclatura
ştiinţifică de azi. Numele plantei a fost amintit încă de Xenophon (ţ 355 î.e.n.) în
lucrarea Kynegetikus XI, :2. Renumitul botanist grec Theophrastos ('i' 287) o <le-seric
tot sub numele principal de Akoniton, dindu-i însă şi urimătoarele sinonime greceşti: skorpios (din caum asemănării rădăcinii sale cu scorpionul), myophono11
(moartea şoarecilor) şi thelyphonon (moartea femeii). în lucrarea lui Dioscorides,
la capitolele Akoniton şi Akoniton heieron, îi mai găsim adăugate următoarele
sinonime greceşti: pardalianches (sugrumătoariea panterelor, cu aluzie la utilizarea
vînătorească), kammaron (racul de mare, din ,cauza asemănării. rădăcinii), therophonon (moartea animalelor), myoktonon ~ucigătoarea şoarecilor), kynoktonon (ucigătoa
rea clinilor) şi lykoktonon (moartea lupilor), repetindu-se între aceste sinonime
cuvintele: ol St•· ol Se·· xa:b;,crw (unii o numesc ... alW ... alţii ... ). Marele enciclopedist roman, C. Plinius Secullldus în Naturalis historia indică la aceeaşi plantă
următoare-a nomenclatură: Aconitum (numele principal grecesc, dar cu desinenţă
lattnă!), cu sinonimele pardalianches, cammaro, thelyphono, scorpia şi myoctono.
toate preluate de la greci, folosind şi el între ele cuvintele semnificative: ,,aliqui
voaant ... ; ab aliis appellatur ... ; apud IIlOS ••• dicitur", care dovedesc caracterul
lor regional.
în unele c-.azuri, de exemplu la Ampelos = Vitis, sinonimele greceşti sînt nu
numai ideintice, dar păstrează şi aceeaşi secvenţă la enumerarea lor, ceea ce do•
vedeşte că ele au fost preluate din aceleaşi izvoare de care s-a folosit atît Dioscori•
des, cît şi Plinius.

* Partea I a acestei lucrări a apărut în ActaMN, V, p. 59-74. - Mulţumesl
prof. dr. Vivi Tackholm din Cairo-Giza pentru preţioasele informaţii comunicate
şi sprijinul dat la elaborarea acestei lucrări.
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In prefaţa lucrării sale, Dioscorides citează mai mulţi autori ale căror lucrări
floristico-medicale au fost cxmsultate de el: Hippokrates medicul (460-366), Io!as
clin Bithynia şi Andreas medicul (ambii din sec. III î.e.n.), Nikandros (sec. II î.e.n.),
Krateuas rizotomul (t 63 î.e.n.), Heraklides din Tarent, Petronius. Diodotus, Sextius
Niger, Nikeratos şi Tylaeos Bassos (dim sec. I î.e.n. şi sec. I e.n.), care în lucrările
lor desigur au indicat numeroase sinonime de plante. Trebuie să fi avut cunoş
ţintă şi de opera lui Theophrastos, deoarece îl citează in două locuri din lucrare.
Dara Plinius la scrierea lucrării sale s-a folosit de oca 2000 de lucrări (v. prefaţa), scrise de 482 autori între care figurează şi autorii amintiţi de Dioscorides
-. atunci este de presupus că şi Dioscorides, în afară de autorii pe care i-a amintit. a mai folosit numeroase lucrări ale altor autori, opera sa fiind o sinteză critică
a cunoştinţelor acumulate pînă în timpul său asupra materiilor medicale.
Dioscorides mai avea la dispoziţie şi bogatele liste cu numiri de plante întocmite
de specialiştii numiţi „antiphrazontes" (scriitori de nume de plante), ca Pamphilos,
Xenokrates, Me:1estheus şi alţii. liste de care s-au folosit mulţi autori de lucrări
floristico-medicale. Pe de aJtă parte, el fiind un pasionat cercetător de teren, care
a c·utreerat o bună parte din teritoriile imperiului roman, trebuie să presupunem că
si PI personal a adunat atare numiri regionale de plante şi că a mai indicat şi multe
cla10 toponimice noi. deşi în aCPastă privinţă nu disounem de dovezi certe.
Una din posibilităţile de adunare de numiri dr- plan0 - greceşti sau străine rezultă chiar din lucrarea lui Dioscorides. care la tratarea plantei Kassia (Lib. I,
cap. 13) scrie: ,.... în limba bă.5tin3.4?ilor aceasta este numită achy (cuvînt iudaic,
n.tr.), iar de către comercianţii din Alexandria daphnitis; preferabilă acesteia este
însă cca de culoare închisă, numită qidzir (cuvînt singalez din Ceilon, •n.tr.) ... la
c·en ele a treia îi spun batos mosylitis (murele din portul Mosylon de pe litoralul
Etiopiei. n.tr.). Celelalte de ,·aloare mai redusă, cum este cea numită asyphe
(n(-tuoulos, cuvînt grecesc, n.tr.) ... sau îi mai spune kitto (?) şi dakar (?) ... ". Astfel deci comercianţii care transportau mărfuri - între ele şi droguri de plante din r0giunile învecinate sa•.1 mai îndepărtate, ofereau prilejul de a se putea afla de
la Pi noi numiri de plante în limba greacă sau străină.
Este frapantă abundenţa de sinonime străine - î•ntre carr- şi cele dacice - întilnitc pentru prima dată în literatura veche, care sînt cuprinse în versiunile diosroridccne alfabetice (C şi N), dar care lipsesc din majoritatea versiunilor neaJliabetic<'. Inc!eosebi acestea au dat naştere la dis::uţii asupra originii, datei culegerii şi
:1 iP1roclucerii lor in aceste codice.
Mu'.ţi oameni de ştiinţă din secolele din urmă au încercat elucidarea acestor
probleme. O parte dintre cercetători - mai puţini la număr - au susţinut că în:'illŞÎ Diosc:orides ar fi adu1iat şi cuprins în opera sa a,tit multele sinonime greceşti.
cit si numeroasele sinonime străine, care deci toate ar fi autentice. Un exponent
d(• frt!r.ie al ac0stei opinii a fost C. Sorengel, care în prefaţa editiei sale dioscoridct·nc (1829-1U30), p. XVII) susţine: .,Nomina ergo plantarum apud eas gentes vule.>ata scienter collf"git Dioscorides". El critică opinia contrară a lui Lambecius (1669).
după care acestea ar fi fost introduse ulterior în codice din lista incompletă a numirilor de plante medicinale orinduite alfabetic ale gramaticului Pamphilos. autorul Jucrării
Ilept r.piiyµ~.e:i.a,; -r:wv (30-riivc.>v (sec. I e.n.), -care conţine pe lingă sinonimele grecesti şi pe cele .,barbare" (străine). In sprijinul tezei sale se referă la
lucrarea medicului Galenos (sec. II e.n.), care-i face o aspră c-:-itic-ă lucrării lui
Pamphilos, reproşîndu-i că ,.... adăugase fabule despre transformarea plantelor în
o,m1eni, s-a folosit de form'JJe magice, libaţiuni şi alte născociri de acest fel ... " şi
rnn„hide că o lucrare de asemenea valoare ,, ... ,nu poate dărîma autoritatea sinonimelor". l\'Iai ohie-ctew,ă că din lista sinonimPlor de plante a lui Pamphilos n-an fost
trcr·ute în rodicclc C ~i Nunele numiri de plante. de exemplu sinonimele babiloniene.
Opus părerii de mai sus este A. Saracenus (ed. Diosc. 1598, praef.. in nota), oare
('Ontestă categoric autenticitatea nomenclaturii străine: ,.Inter Dioslrnridis verba h.aec
in quibusdam codicibus folsi adscripta reperiebantur", dind apoi lista cu sinonimele
dacice.
Majoritatea cercetătorilor adoptă însă o părere eclectică.
Lambecius (Comment. II. 1669 p. 593) a fost primul care a susţinut că majoritatea
sinonimelor din cocli~·cle C şi N au fost introduse din lucrarea lui Pamphilos (,,Pam-
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philos Alexandrinus synonymorium scriptor), păstrîndu-se de obicei şi aceeaşi secla enumerarea lor.
J. G. Ackennann (1788) le ,consideră excer,pte din lucrarea lui Apu:leirus PlatoniC'Us
(Pseudo-Apuleius), pe care o oonsideră scrisă în sec. V-VII e.n., în consecinţă,
sinonimele dacice puteau fi interpolate Î!n versiunile dioscorideene numai după
sc>c. V-VII e.n.
E. Mayer (1855) le consideră tot compilaţii ulterioare din lucr,area lui Pamphilos
şi susţine că sint autentice numai sinonimele care figurează şi în lucrarea lui
Plirniuş şi Galenos. deci cele ~receşti şi unele romane, restul fiind neauitentice, introduse mai tîrziu în codicele C şi N.
\V. Tomasc-hek (1894), ba:l)ât pe argumentele lui Lambecius în ce priveşte aceeaşi
ordine de enumerare a sinonimelor, le consideră la fel compilări din lucrarea lui
Pamphilos. d;ir prC'C'izc>ază C'ă cele dacice au fost adn.mate d~n D'lri,t pl"('romană.
1 . Bloch (1902) susţine> C'ă aproape toate sinonimele Latine sînt interpolate, iar
cele scrise în alte limbi străine sînt toate interpolate .
.T. Br"·Pndps (10 0?, p. 5-6) în prefaţa tr,1ducerii germf"lne a opprei lui Dioc-corirlPs
e de părere c-ă problema sinonimelor rămîne nelămurită (.,Die Frage, ob die Synonyma sămmtlich oder auch nur zum Teil von Dioskurides he1Tuhren - dass er
sie auf seinen Reisen gesammelt habe ist wohl von vornherein ausgeschlossen ist eine offene und wird auch eine offene bleiben"). Totuşi crede că abundenţa
de sinonime provine din lucrările aşa ,numiţilor „scriitori de nume de plante" cum
au fost Xenokrates şi Pamphilos, ele fiind introduse ulterior pe marginea diferitelor
copii de manuscrise dioscoriideene, de unde cu încetul au intrat în text.
M. Neubilrger (Hl06 p. 325-326) este de părere că '110ffie.nclatura străină (alta
decit cea greacă), cit şi cea atribuită unor persoane din nntichitate (Andreas, Democritos. Osthanes etc.) cel puţin în parte sînt iadăuITTri ulterioar0.
M. WPllmAnn (în Hermes 1898 şi în prefaţa ediţiei sale diosroriclccne clin 190G)
prin tf"m<"inic-ele sale cercetări comparative făcute asupra unui mare număr de m-1nuscrise diose:orideene vechi, aduce mai multă lumină im această problemă. El
ajunge la concluzia că o parte din sinonimele greceşti sînt identice cu cele indicat,,
în lucrarea lui Plinius, deci ambii s-au folosit de izvoare comune în această privinţă.
Sinonimele date în celelalte limbi străine - ~ntre oare şi cele dacice - nu figlllrează
în I,ucnairea lui Plinius, dar nici în lucrările lui Galenos (sfîrşitul sec. II e.n.) şi
Oribasius (sec. IV e.n.): deoarece cei doi autori din unmă s-au folosit de lncrarcn
lui Dioscorides. exr<>rptînd--0, înseamnă că ele n-au figurat în lucrarea originală
a lui Dioscorides. După el, sinonimele străirne au fost introduse în lucrarea lui
Dioscorides mai probabil în sec. III e.n., atunci cînd s-a întocmit arhetipul alfabetic
:il 3.cestei lucrări. Nomenclatura dacică poate fi autentică ,cel puţin în parte, deoarprc la a,ceastă dată <"·xista încă Dacia Traiană, iar prin „daci" în accepţiune politică, respectiv geografică. trebuie înţeleşi, îin afară de rpopuJaţia dacică autohtonă,
si coloniştii greci şi romaini care locuiau pe acest teritoriu, ceea ce explică totodată
'>Î originea greacă sau romană a unora dintre sinonimele indicate drept „dacice".
DP altfel crede că ma.ioritaitea nomenclaturii străine - inclusiv şi a celei dacice i-i fost luată din lucrarPa lui Pamphilos (sec. I e.n.).
A. Premerstein (l!JOfi, p. 44), cte acord cu Wellmann, crede că ., ... maxima ex
parte non ab ipso Dioscoride textui addita esse ... sed ex alio fonte• ... qucm fuissc
Pmnphili grammatiC'i opus ... "
D. Decev (1928, 1957) adoptă şi el părerC"c1 lui WeUmann şi după ce analizează
din conicele C un număr de 42 ruvintP r:lacic-e întocme5te şi o statistică, după care
24°/o din aceste ruvinte în realitate Ie găseşte că sint de origine latină, considerind
aceasta drept o dovadă a „începutului influenţei" limbii latine asupra celei dacice.
V. L. Bologa (1830). de acorr1 ru Bussenmacher şi Daremberg (1851-76), est~ dl?
părere că cuvintele dacice nu figurau în arhetipu! codicelor C şi N şi este posibil
ca izvorul principal al sinonimelor să fi fost codicele C din secolul V e.n., deoarece
Oribasius - care a comentt1.t pe Dioscorides - nu le menţionează.
/1,l. Borz~ (1944) consideră că sinonimele dacice au fost interoolate în lucrarea lui
Dioscorides mai orobabil în sec. V-VII e.n., cî.nd termenul „dac" denotă populaţie
de orioe neam locuind în Dac-ia po 1 it.ică la sud de Dunăr~ şi din acest motiv
'lUtenticitatea ac-estor sinonime este dubioasă.

venţă
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C. Daicoviciu (1964) crede că nomenclatura dacică a fost colectată pe timpul şi
de pe teritoriul Daciei preromane, iar abundenţa acestor numiri de plante o explică
prin faptul că după atestările unor istorici medievali (lorda111es şi alţii) dacii erau
buni cunoscători ai plantelor medicinale, cunoaşterea plantelor fiind împreunată şi
cu cultul lor.
Dată fiind această mare diversita:te de păreri, unele ,crestuJ. de contradictorii, iar altele mai mult sau mai p-..iţin convingătoare, nelipsite însă nici
ele de puncte vulnerabile, trebuie să constatăm că această problemă nici
astăzi nu poate fi considerată definitiv încheiată. Nici nu este de ,mirare,
dacă ţinem seamă de faptul că cel mai vechi manuscris dioscoridean, de
care dispunem astăzi este oocticele C, copiat în anul 512 e.n., lipsindu-ne
toate copiile intermediare ce s-au execurtatt de la s~"'ierea manuscrisului
original. Or, în intervalul de '1:imp de mai bine de 400 de ani prin repetatele sale copieri, prin numeroasele intenpol.ări şi mai ales cu ocazia restructurării sale radicale prin oninduirea materiilor medicale în ordine
alfabetică, lucrarea lui Dioscorides a suferit schimbă1i atit de substanţiale,
încît reconstituirea textului original a devenit aproape imposibilă.
Se pare că mai bine lămurită este piroblenm sinonimelor g.receşti şi,
poate, a celor latine. Acestea au fost împrumutate - după obiceiul autorilor din acele timpuri - din lucrările anJtecesorilor lor, precum .şi din
listele speciale care cuprindeau atari numiri de pl01I1te. Este de presupus
însă că şi Dioscorides a mai co:nJtribuiJt la completarea l!or, bazat pe datele
cercetărilor prGprii. Unele sinonime, fără îndoială. au mai fost introduse
ulterior cu ocazia copierii manuscrisolor de mai •tîrziu.
Problema cea mai dificilă o formează originea şi data introducerii în
lucrarea lui Dioscorides a sinonimelor străine, dintre care - din punct
de vedere istoric şi lingvistic - ne interesează în mod cu tortul deosebit
sinonimele dacice. Ca punct de pornire în această privinţă trebuie acceptată teza emisă încă de Lambecius (1669), confirmată şi de cercetătorii
mai recenţi, ca Wellmann, Deccv şi alţii, -că o bună parte dintre sinonimek
dacice îşi au originea in glosarul de numiri de plante al gramaticului
Pamphilos (mijlocul sec. I e.n.), pre1uate în codicele C şi N fie în mod
nemijlocit, fie dintr-o copie a acestuia. Rămine tdbuşi o întrebare deschisă
dacă toate sinonimele dacice din lucrarea lui Dioscorides îşi trag originea
din glosarul lui Pamphilos sau unele din ele au o altă origină? Spre regretul nostru, nu ni s-a păstrat nici glosarul lui Piamphilos - întocmit in
ordine alfabetică - , acesta fiind doar reconstituit ou o oarecare probabilitate. În atare situaţie nu avem posibilitate să facem o ri,gurioaisă confrurutare a sinonimelor dacice din liuicrarea lui Dioscorides cu cele din
glosarul lui Pamphilos. Se pare însă că unele sinonime dacice din codicele'
C şi N nu figurau ,în glosarul lui Pamphilos şi, în acest caz, cum şi de
unde puteau fi adunate? lrusu.şi Plcillilphilos cum şi de unde a putut ad/I.ma
aceste sinonime dacice în perioada Daciei neocruip,ate încă de romani?
a) Este ştiut că în acele timpuri conducătorii statelor din vecinătatea imperiului
roman aveau în serviciile lor învăţaţi greci şi romani, de care se foloseau oa sfetnici, interpreţi, tehnicieni, specialişti în diferite domenii, secretari oare redactau
,..nrespondenţa oficială în limba greacă sau 1'artină. Aceşti învăţaţi străini puteau
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aduna atare numiri dacice de plante medicinale de pe teritoriul Daciei libere şi
probabil în acest fel ajunsese şi gramaticul Parnphilos în posesiunea numirilor dacice în glosarul său. In aoe5t fel se puteau strecura ~ntre numirile dacice şi cîteva
numiri de origină greacă sau latină.
b) Am arătat mai sus că, după atestarea lui Dioscorides din Lib. I cap. 13, în
antichitate comeraianţii de droguri vegetale erau buni cunoscători ai numirilor
plantelor medicinale în limba popoarelor de unde le achiziţionau. Oraşele dobro~ene
Tomis şi Callatis în aceste timpuri erau importante centre comerciale şi cu toate
că nu dispunem de dovezi concrete, trebuie să presupunem că aici se comerdalizau
şi droguri de plante provenite de pe teritoriul Daciei propriu-zise, deci comercianţii
greci şi romani de aici trebuiau să cunoască multe numiri de plante medicinale
1n limba dacilor, de la {:are le cumpărau. Este interesant că deceniile în care Dioscoride.s şi-a scris lucrarea coincide cu campania romanilor dusă împotriva parţilor
din Anmenia, cu pregătirile de război împotriva alanilor pentru a ajunge la Marea
Caspică, precum şi cu oucerirea Pontului. Din această cauză serviciile sanitare ale
armatei romane îşi puteau prooura o însemnată parte din drogurile necesare chiar
prin intermediul oraşelor come:r,ciale dobrogene afilate îin apropierea drumului lor
şi, în acest oaz, trebuia să cunoască şi numirile daciice ale plantelor. Unul din
scopurile lui Dioscorides era probabil şi aoela ca lucrarea sa despre materiile
medicale să fie folosită şi de serviciile sanitare militare aflate în subordine. In acest
caz, adunarea unor numiri dacice de plante şi cuprinderea lor în opera sa - pe
lingă celelalte sinonime străine oons,tituiau şi o necesitate de ordin practic şi,
-de aoeea, credem că nu riscăm o conjectură prea îndră:zmeaţă dacă presupunem că
şi Dioscorides personal sau prin delegaţii săi - a adunat atare numiri dacice de
plante pentru opera sa. Asemenea presupunere ar putea explica - între altele şi faptul că între numirile dacice unele sînt de origină greacă sau ~aUnă. După
ocuparea Daciei de către romani astfel de liste cu numiri dacice de plante puteau
fi întocmite şi mai uşor, adunîndu-se numiri dacice nu numai din gura populaţiei
autohtone dacice, ci şi de la coloniştii romani şi greci aflaţi în Dacia Traiană.
In oe priveşte cea de a doua problemă, dacă nomenclatura dacică figura sau nu
incă de la început în manuscrisul lui Dioscorides, constatăm că majoritatea autorilor
o aduc în strînsă legă,tură cu data întocmirii arheUpului alfabetic al lucrării lui
Dioscorides. Opinia şi argumentele lui Wellmann, că arhetipul codicelor alfabetice
G şi N a fost întocmit în sec. III e.n., sînt destul de convingătoare, dar nu putem
spune aceasta despre argumentele pe care le invocă im sprij~nul prez;umţiei sale
că nomenclatura străină a plantelor inclusiv cea dacică - ar fi fost încorporată
în lucrarea rui Dioscorides tot cu această ocazie.
lmprejurarea că lucrarea lui Plinius nu cuprinde atari sinonime străine nu poate
constitui o dovadă indirectă a faptului că [}ici lucrarea lui Dioscorides nu le cuprindea. Plinius nu-l citează pe Pamphilos printre izvoarele sale şi el nici nu-i
putea ounoaşte Lucrall"ea, deoarece ea fusese scrisă doar cu cîteva decenii mai înainte
şi nu pe teritoriul Italiei, ci departe, în regiunea de răsărit a imperiului roman.
De altfel Plinius nici nu Cl.lru)Ştea lucrarea lui Dioscorides, căci - după cum am
mai arătat - ambii şi-:au ternrunat lucrările aproape im acelaşi timp.
Medi-cul Galenos (sfîrşitul sec. II e.n.) era anatomist şi fiziolog şi n-a avut niciodată preocupări floristice. Datele floristice strict necesare pentru lucrarea sa le-a
excerptat din lucrarea lui Diosoorides, dar prea puţin îl putea interesa abundenţa
de date nomenclaturale, cu deosebire cele străine. El cunoştea bine lucrarea lui
Pamphilos, despre care însă avea păreri ou totul negative: ,, ... se pierde In poveşti
copilăreşti ... şi recomandă folosirea amuletelor care n-au ce căuta în medicină".
(cartea XI, pag. 792, ed. Kuhn). Astfel. el avea motive temeinice de a nu reproduce
în lucrarea sa sinonimele de plante ale Lui Pamphilos chiar dacă le-ar fi găsit
reprodruse în lucrarea lui Dioscorides.
Oribasius (sec. IV e.:n.) nu era mi.ci el florist şi el s-a rezumat la excerptarea
unor părţi din diagnozele de plante din lucrarea lui Dioscorides, reproducînd în
luc:ral'ea sa, destul clc rar, numai cite 1-2 sinonime greceşti, probabil numai o parte
dintre cele ce figurau i-n opera acestuia. De altfel, chiar Wellmann este acela care
nu acordă multă încredere fidelităţii excerptărilor făcute de Oribasius (,, ... itaquc
in rebus minutis ei fides habenda est nulla", pag. XXII).
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Pe de altă parte, dacă izvorul sinonimelor străine ar fi fost arhetipul codicelor
C şi N - ambele orînduite în ordine alfabetică -, atunci aceste sinonime străine
de te figurează - în afară de manuscrisele alfabetice de mai tirzii.:u - şi în numeroase manuscrise nealfabetice vechi? şi de ce figurează în aceste din urmă manuscrise cu numeroase lipsuri, multe dintre aceste sinonime fiind omise? Ediţia
dioscorideană nealfabetică a lui Marcellus Vergilius (Colonia 1529) avea la bază
codicele Laurentianus din sec. XIV, codicele Virndobonensis gr. din sec. XV, precum
şi un codice mai vechi, scris cu litere gotice, care astăzi este considerat pierdut.
Ediţia lui Marcellus Vergilius nu cunoştea codicele C, deoarece acesta a fost adus
de la Constanti:wpol la Viena abia în anul 1569; nu cunoştea nici codicele N, care
are sinonime dacice necuprinse în ediţia lui M. Vergilius, dar nu cunoştea nici
lucrarea lui Pseudo-Apuleius, ale cărui sinonime noi lipsesc la el cu de5ăvîrşirc.
Totuşi, în această ediţie sînt redate mai bine de jumătate din sinonimele dacice
existente în codicele C şi N. Tipograful ediţiei amintite, Ioannes Soter, prin menţiunea pe care o face pe pagina ultimă (pag. 754) dă unele lămuriri: în manuscriselP
de care s-au servit la editarea lucrării, uneori notele cu sinonime erau omise din
corpul textelor; ei tnsă le-au reaşezat la începutul textelor de capitole, dar pentru
fidelitatea redării le-au cuprins intre paranteze. Această menţiune dovedeşte totodată că sinonimele străine erau adesea intenţionat omise cu ocazia copierii unor
manuscrise dios~orideene în speciei! a celor executate în apusul Europei. probabil
pentru că ele la data copierii lor nu mat prezentau nici un interes practic. Dar
acest procedeu s-a întimplat şi invers, cînd uneori se reintroduceau în texte nu
numai sinonimele omise, dar şi notele marginale de completare a textului diagnozei.
Din cele de mai sus rezultă că deducţiile bazate pe manuscrisele dioscorideene
vechi, alfabetice sau nealfabetice, pentru a se stabili dacă sinonimele străine figurau
sau nu în manuscrisul original a lui Dioscorides sau, în cazul introducerii lor ulterioare, la ce dată aproximativă a putut avea Ioc aceasta, rămîn şi pe mai departe
presupuneri nesigure.
Cercetătorul german Ackerrnann (1788) consideră în mod cu totul greşit că sinonim0le străin0 din glosarul lui Pamphilos ar fi fost preluate in lucrarea lui Dioscorides prin intermediul lucrării lui Pseudo-Apuleius, tirziu de tot, în sec. V-VII e.n.
Identitatea multor sinonime dacice din cele două luicrări, precum şi enumerarea
sinonimelor străine în ordine foarte asemănăt.oare dovedesc în orice caz o strînsă
legătură intre de. Este însă cu totul neverosimil ca lucrarea lui Dioscorides, atit
de îngrijit redactată, cu ortografie corectă, să fi avut ca izvor de transmitere a
sinonimelor străine chiar lucrarea lui Pseudo-Apuleius, redactată foarte neglijent,
eu ortografia mai adesea stilcită, cu prea numeroase cazuri de perturbare a ordinii
lor de copiere şi cu alte greşeli evidente ale copiştilor neglijenţi. De asemenea, cele
25 de sinonime dacice noi, neîntilmte în codicele C şi N, car':' 5înt cuprinse rn
lucrarea Lui Pseudo-Apuleius, fac dovadă că lista cu sinonimele străine din această
lucrare a fost întocmită mai tîrziu decît cea a lui Dioscorides. Dar în cazul ci:nd
lucrarea lui Pseudo-Apuleius o considerăm scrisă în cursul sec. II e.,n. - aşa cum
vom arăta în capitolele următoare - atunci această împrejurare constituie un indiciu în plus că Lucrarea lui Dioscorides cuprindea sinonimele dacice încă înaintede data presupusă de Wellmann (sec. III e.n.), timp în care importanţ:1 lor practică
putea constitui încă un motiv pentru cuprinderea lor în lucrare.

II. Pseudo-Apuleius

şi

lucrarea sa

De prioporţii şi de vail.oare mu1t mai redusă ,deaît opera lui Dioscoridcs
este lucrarea flori&ticlo-medicaJ.ă a lui Aplllleius, al cărui nume -în litieraturia
mai veohe figurează suib apelativele „Apuleius Herbarius" sau ,.Apuleius
Platonicus", i:ar în Iiteratura :mai reCEntă sub numele conV'enţional d~
„PseUJdo-Apuleius" (abreviat PA). Nu se cun10aşte nici titlul original al
lucrării; de aceea, în literatură ea apare sub titlu~ ,convenţional ele „Dehttps://biblioteca-digitala.ro
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medicaminibus heribarium" sau uneori S'Ulb acela de „De herbarum virtutibus". ManuscrisuJ. original al lucrării, saris în Hmba latină, nu ni s-a
păstrat. Ea ne--.a rămas nrum,ai sub formia unor copii de manuscri,se executaite în vea'curile VII-XV e.n., mai mu1t sau mai puţin interipofate, iar
cea maj veche ediţie tipărită datează din a,niUJI. 1481. 1n studiul de faţă
ne-am foLosi.Jt de ediţia. criJtkă a autorilor E. Howald şi Sigeri:st, Leipzig, 1927.
Lucrar,ea începe cru o scurtă introducere, icu conţinut asemănător unei
pledoiarii de acuzare împotriva medicilor falşi şi ignoranţi, care abuzează
de credulitatea bolnavi.il:or pentru a stoârce de lia ei cit ma,i mulţi bani;
introdrucerca ·motivează necesitatea scrierii acestei lucrări. Urmează o
:ungă listă. p:riobabil apocrifă - a titlurilor bolilor (Tituli morborum),
trimiţîndu-se la n'Ulmerele ,oapirt:o1clor sub .care sint tratate oele 131 de
plante m~diicinale. Fiecare capitol are în frunte desenul plantei, c:are ţine
loc descrierii acesteia. Urmează indi,oarea numelui latinesc al plantei,
surprinzător fiind faptul că dintre cele 131 de numiri 32 sânt binominale,
lucru desttul de neobi.5nuit Îilică pe acele timpuri. Desenele pl.anrtelD!r uneori
sînt destul de bune, în majoritatea cazurilor însă sînt deosebLt de slabe,
chiar fanteziste .şi ,de mllllte ori nu corespund .plantelor respective. Ele nu
seamănă cu cele din lucra:r:ea .1JUi Dioscorides. ln cadrul oapitolelor, sub
numerotare separată, sint i11Jdioate diferitele u;tilizări medicinale ale plantei, indi1oîndu-se modul de pregătire, de dozare şi de administrare a meclicamerntu'lui. Eficienţa itern,peutică este indicată mai adesea în mod sobru
( sana.t ... medetur ... ), s,coţindu-se în relief ohiar convingere.a proprie a
autoruJui ( ... etiam ipsi experti sumus), alteori efi.caicitatea este numai
presupusă ( ... sanare dicitur ... proficere creditur ... ut plures auctores
adfirmant ... ) ori se asigură o efioac-itate dieadrcptul minaculoasă ( ... mire
prodest . . . miraberis effectum . . . miram rem experieris ... ). Capitolele
se încheie cu subtitlul: Nomina herbae, unde sint enumerate o serie de
nume de plante şi sinonime în limba greacă, egipteană, libiană etc., între
care şi 36 nume dacice de .p1ante; intre ele 11 sint comune cu oele din
lucrarea lui Dioscoridf-~S, iar 25 sînt noi, nemailintilnite în alte izvoare
vechi. Sinonimele în bună parte sînt identice cu ,cele indicate în lucrarea
lui Diosoorides, menţinîndu-se mai .adesea şi ordinea secvenţei lor, doar
că în lucra1'ea lui PA adesea sînt scrise stilcit, cu multe greşeli ortografice, dov,aidă •că transcrierea lor a fost executată cu multă superficialitate.
La sfîrşitul capito1elor - ca şi la Dioscorides şi Plinius - uneori sînt
indicate staţiunile plan.telor (Nascitur in locis ... ) şi rar de tot oîteva
caractere morfologi-ce.
De remarcat este că ultimele două ol.ante din lucrare: cea de sub
Nr. 130, Herba Basilisca .şi cea de sub· Nr. 131 Herba Mandragora sînt
tratate într~un mod cu totul deosebit, cu un mistidsm grosolan, neînrtîlnit
în restul lucrării, fără sinonime şi indicaţii sit.aţionale, i,ar re.comandările
medi•cale în bună parrte s,înt miraclllloase, fantezi,ste, magice. Howald şi
Sigeris1t (pag. XVIII) sînt de pă:riere că tratarea plantei Mandragora nu-i
aparţine lui PA, acest capitol fiind completat ulterior, pe de altă parte
că lucrare-a: De herba Vettonica, foarte asemănătoare ca mod de prelu1
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crare a fost greşit atribuită medicului A. Musa, ea probabil fiind prelucrată tot de PA. Insu.şindu-ne şi noi această părere, considerăm că nici
Herba Basilisca nu-i aparţine autorului PA, fiind tot o completare ulterioară, tratată cu acelaşi misticism grosolan. De altfel ambele aceste
plante, şi numai ele, lipsesc din indioele de trimitere (Tituli morborum)
de la începutul lucrării.
Se pare că PA nu s-a folosit de lucrarea lui Dioscorides, faţă de care,
fără îndoială, unul din izvoarele sale a fost lucrarea lui Plinius.

Enigmaticul Apuleius
Despre autorul acestei lucrări se ştie doar că esrte Apuleius, numit de
unii Apuleius Platonicus deoarece era filo:w:f platonician, iar de alţii Apuleius Herbarius, adică botanistul Apuleius, pentru că a scris despre plantele medicinale. De date biografice mai concrete nu dispunem asupra
persoanei sale; de asemenea, nu se 'C'lllloaşte cu certitudine nici măcar
secolul în care a trăit şi activat. Se crede că el ar fi trăit înJtre veacurile
II-V e.n.; or, în această lrungă perioadă de timp se cunooc mai mulţi
autori de lucrări floristice sau floris,tico-medicaJ.e care purtau acest nume.
Astfel,
un Apuleius, care a scris despre mijloacele de lecuire, este amintit în prefaţa
De medicamentis liber a lui Marcellus Empiricus Burgidalensis (sec. IV-V
e.n.), fost magister offieiorum al împăratului Theodosius I şi al urmaşului său,
Arcadius,
- Apuleius, care a scris o lucrare intitulată De arboribus, este amintit de Servius (sec. IV e.n.),
- Apuleius Geoponicus este amintit de Vidanios Anatolios Berytos (mijlocul
sec. IV e.n.) în lucrarea sa cu caracter agronomic,
- Apuleius Celsus Centuripinus, dascălul lui Valens şi al medicului Scribonius
Largus, a trăit la începutul sec. I e.n. şi a fost autorul unei lucrări intitulate De
medieinalibus. El este amintit în lucrarea gramaticului Priscianus (sec. VI e.n.).
Apuleius Celsus Centuripinus nu poate fi confundat cu renuanitul medic Celsus
(sfîrşitul sec. I î.e.n., decedat la 14 e.n.), căci acesta din urmă are numele complet
Aulus Cornelius Celsus,
- Apuleius, al cărui manuscris cu conţinut medical a fost în posesiunea lui
Salmasius, despre care s-a aflat mai tirziu că era o copie a cărţilor XIX-XX din
lucrarea lui Plinius,
- Apuleiu-, Lucius Madaurensis, viaţa şi activitatea acestuia fiindu-ne bine cunoscută: s-a născut în anul 125 (sau 130) e.n. în localitatea Madaura din Africa, a
studiat în Grecia, a fost filozof platonician şi a profesat citva timp avocatura la
Rom.a. Cunoştea bine limbile latină şi greacă, se lăuda că era versat în ştiinţele
naturii, reuşind să amelioreze moştenirea ştiinţifică a lui Aristoteles, Theophrastos
şi a altor predecesori, apoi că dispunea şi de temeinice cunoştinţe medicale, repurtînd succese în acest domeniu. Era considerat „vir inlustris", care a cutreerat îndepărtatele provincii ale imperiului roman. Contemporanii săi i-au reproşat însă
că şi-a cîştigat reputaţia mai ales prin cunoştinţele sale de magie, înconjurîndu-se
de mistere, dar în realitate ar fi fost numai un diletant atît în botanică, cît şi în
medicină. Dintre lucrările sale ne sînt mai bine cunoscute: o lucrare filozofică
scrisă despre Platon, romanul fantastic, pătruns de ocultism, intitulat Metamorfoze
( Măgarul de aur) şi Apologia, o iscusită pledoarie de apărare, pe care a susţinut-o
în faţa tribunalului din Sabratha (azi Zuara din Africa), unde a fost acuzat că
prin mijloace vrăjitoreşti ar fi determinat o femeie bogată să se mărite ou el,
pentru ca în acest fel să-i acapareze averea; procesul s-a soldat prin achitarea lui.
-

lucrării

https://biblioteca-digitala.ro

NOMENCLATURA

DACICĂ

A PLANTELOR

123

Autorii mai veohi iau fost de părere că acest LudUJs Apuleh.JJs Madaurensils ar fi identic cu AJpuleiUJS care ,a scrilS luorarea „De medicaminibus
herbarnm" ce face obi,eotul acesrbui sltmdiu. Iruoepînd de la sifîr.şitul veacului al XVIII-lea, aceaJStă omologare a fost contest,art:ă şi chiar negaită.
Astfel, Sprengel (1829-1830, p. XVII) afirmă hotărit: ,,lncertae ia,e,tatis
scriptor Apuleius, qUJem nec cum M.adaurensi, neic ,cum Ce1so iUo Centuripino commutaveris ... "; La fel neagă identiitificarea şi autorii Howald şi
Sig.erist (1927, pag. XIX): ,,Quis nune genuinum herbarium composuerit ... prn certo affirmare licet nequ,e Apuleium Madaurensem fuisse".
De aceeaşi opinie sînt WeUmann şi Decev; rastfel, :r'enunţîndu-se la posibilitatea identificării autioriului adevărat a:l lucrării, îl menţionează sub
numele convenţional de Pseudo-Apuleius (foJisul Apuil.eius, un oarecare
Apuleius dintre cei mulţi). După ei, dartJa p:riobabilă dnd ar fi fost scrisă
această lucrare ele Pseudo-ApuleiUJS, ar fi sec. IV sau ~nceputui sec. V e.n.
Din acea.sită damre îndeosebi Decev tmge concluzii neconvingătoare şi
destul de şubrede în oe priveşte originea cuvirnbelor dacice din lucrarea
lui PA. El susţine că în acea epocă tîrzie Dacia Traiană „era de mult
evacuată de întreaga ei populaţie" (1anu[ 271 e.n.), deci cuvintele dacice
nu puteau fi adunate dedt de pe terii1.Joriul Daciei Aureliane (Dacia Ripensis) aflată la sud de Dunăre, şi anume, din gura populaţiei dacice
demult deznaţionalizate, care s-au retras în această provincie, precum şi
de la rămăşiţele tracilor autohtoni îndeaproape înrudiţi cu dacii.
Cu problema datării luarării Lui PA din rpantea lui Wellmann la o epocă
atît de rtîrzie ne vom ocupa mai jos, ilar conicluziile erionate aile lui Decev
le vom analiza în partea finală a lucrării. Deocamdată sitabilim că după
constatările certe ale literaturii de specia[itate, lucrarea lui PA trebuia să
fi fost scrisă neapărat îrutre secolele II şi V •ale erei noastre, căci
- ea este posterioară liuorării Lui Plinius (sfîrşi1Ju:l sec. I e.n.), ·din care
s-a inspirat în mare măsură şi
- este anterioară lucrării lui Marcellus Empiri,cus Burgidialensis, precum şi lucrării lui Sextus Pliacitus Paipyriensis (sfirşiitul sec. IV, respectiv
începutu[ sec. V e.n.), deoarece de lucrarea lui PA primul s-a folosit ca
izvor sub aspectul conţiI1JUJtului, irar secundul s-a folosit de ea sub aspectul
formei (numerabareia recomandaţiiliorr med1•oale).
Pentru lămurirea în continuare a acesrtei ,probleme atît de importante
pentru noi, v:om cerceta:
- eta,peLe de declin pe cafie le-a parcurs în acest timp li,teratur,a flo1

1

ristico-medicală şi

-

dovezile directe sau indirecte care contribuie 1a identificarea veroa lui PA şi a epocii in care a fost scrisă lucrarea.

similă

Declinul

ştiinţei

floristico-medicale

Cu Dioscorides şi Plinius se încheie bogata tradiţie a medicilor botanişti din antichitate şi în acest domeniu seoole îndelungate nu mai apar
lucrări de proporţii şi valo.are asemănătoare. Nu se mai întreprind cerhttps://biblioteca-digitala.ro
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pentru a lărgi sfera cunoştinţelor flori.sitice, pentru ia găsi şi descrie
noi plante medicinale. In slabele lucrări d~ mai tîrziu (exceptînd ltUcrarea
lui Galenos), rolul botanicii scade mereu, reduoindu-se doar la indicarea
numelui plantei, uneori la copierea din lucrările antecesori1or erudiţi a
cîtoiva caractere morfologice ale pLa.'îtelor. Botanica se 1""l.lpe de realităţile
naturii, se ,pauperizează după conţinut şi se depreciază prin in!troducerea
sen2aţionalului, a superstiţiei şi a a:ltor elemente lipsite de orice baz3 şi
seriozitate ştiinţifică.
T\fanifestări sporadice de această natură au avut loc şi în cursul
sec. I e.n., cînd o seamă de diletanţi în medicină şi botanică, pentru a
părea că sînt descoperitori senzaţionali şi a-şi oîştiga uşor o reputaţie
ştiinţifică, căutau să descopere cu orice preţ materii medicale cu eficacitate generală -împotrirva oricăror boli, atribuind - fără temeiuri serioase - unor plante (Mandragora, VettonLca etc.) proprietăţi cu totul
miraculoase, sau căutau să descopere antidoturi eficace împotriva otră
virilor de orice feL Pe aceşti medici falşi i-au apostrofat aitît de aspru şi
cu dispreţ Celsus, Dioscorides şj Plinilli5 in prefeţele lucrărHo;:· lior.
In secolele II-III e.n. s-au scris relrartiv puţine lucrări cu oarecare conUnut floristic, fiind redlate în ele doar numele unor plante, fără descrierea
lor, aşa cum este dicţionar"ll.l explicativ a lui Iulius Polydeukes Naukratites
(cca 176 e.n.), cărţile de bucate a,le lui Paxamos (coa 210 e.n.) şi Apicius
Coelius (cca 212 e.n.); apoi, Tl'umele unor plante alimentare şi condimentare sint amintite în lucrarea lui Athena eos Naukratitc·s (sfîrşitU!l sec. II
c.n.), precum şi în slabele traitiate despre mijLoace'le medicale scrise în
versuri hexiametrice de Quintus Serenus Samoniicus şi în cea a l.Jui Nestor
Lar.andenus (ambii de la începutul sec. III e.n.). Aoee~i concepţie caracterizează şi lucrările agronomilor Florentinos şi Africanos Sextos (ambii
de la începru:tul sec. III e.n.), precum şi 1UCT'area lui Sotion (pr,obalbil tot
din sec. III e.n.), despre care istoriograful Meyer constată că: ,, ... este pc
atît de bogiată în Lucruri superstiţioase, pe cit este de săracă in cele ştiin
ţifice" (voi. III, pag. 261).
Dar perioada cea mai stranie a ştiinţei fLoristico-medicale ,începe cu
sec. IV e.n., secol oare înseamnă amurgul antichităţii şi apariţia zorikr
feudalismului, cu pătrunderea obscurantismului medievail. Botanica,
ajunsă atîit de stewpă, decade bru.sc în urma rav,agiiiLor magiei, adeverindu-se cuvintele lui Plinius, că magia va putea nimici încrederea oamenilor în eficacitatea plantelor medidnail.e (,, ... abrogare herbis fidem cundtis
possent" lib. XVI, cap. 4). In ştiinţia floristico-medioa-lă p[1trunde în mod
cu totul bflutal misticismul şi supr,anatruralrul, vrăjÎ!toria punând s1:ăpinire
pe mentalitatea oamenilor. Acest spirit caracterizează !lucrările medicale,
lipsite şi mai mllJl.t de conţinut floristic. Creşte totodată în mod consiideraLil numărul materiilor medicale ,die origine animială, iar asigurai,e.a eficacităţii exagerate a unor medicamente adesea dă doviadă ide fantezie bolnăvicioasă. Leacuri miraculoase asigură bolnavul să nu fie nu numai
muşoaJt, dar nici chiar lătrat de ciini; împotriva nebuniei i se recomandă
să consume oarn~ de capră prăjită pe rugul un:ui om mort, ca afroclisiac - coada de şopîrlă ruptă ICU rnîn.a stingă, ,ca ,anticoncepţional - inima smulsă
1

1
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dintr-un şoarece încă viu etc. ,,Duhurile rele" sînt considcnaite cauza celor
mai mulrte boli şi pentru alungar,ea lor se recomandă să se aitîrnc în mijlocul casei miraouloa:.sa plantă Mandragora.
Caracteristice acestoT timpuri sînt şi r2comanclaţiile fucute în ~cop de
răzbunare: cauzarea diferitelor infirmirtăţi, castrare fără intervenţie chirwgicală etc. Între materiile medicale un aflux deosebit au medicamentele
stercorarii şi cele greţoase, nu numai pentru utilizare externă, dar mai
ales internă. În mare măsură sînt recomandate incantaţiile, ros.tirL'a unor
formule magice: ,,Arithmato, aufcr dolores stomachi illi, quem pepcrit
illa" sau „Sisycuma cucuma ucu ma cwna urna ma a", fie formule mai
scurte ,dar repet.ah' de multe ori: .,Socnon Soonon'' de 7 ori, - - ,.Soksokam
sykyma" de 3 X 9 ori. Acestor formule magice o ,puternkă concurenţă
le fac formulele creştineşti: ,,Domina sancta .. " .. siau „Taităl nostru", sau
Crezul, rost1te de 3-6-9 ori, desigur „după o precisă dozaire medicală'·.
Unindu-se în mină tot timpul planita mcxlicinală. Formulele magicL' şi
rugăciunile după oum constată istoriogra:fa.I!l Meyer (vol. II p. 301) devin prindpailele leaouri ,, ... pentru vindecarea începînd de la durerill'
de caip pînă la bolile de picioare". Pe cinel Plinius .manifestă încă multă
grije în problemele de dozare a medicamentelor pentru ca ele să nu ailx:
efecte mai grave decît răul contra căruia sînt folosite (Lib. XXIV cap. 4
şi 8), peste tr,ei veacuri Sexrtus Placitus Papyriensis (Cap. XVI, 1) recomandă împotriva tusei: ,,Equi salivam si biberit sanus efficietur··, clar
adaugă cu oarecare îngrijorare, nu pentru om, ci pentru cal: ,, ... non experti sumus si equus sanie morietur".
Dintre autorii unor lucrări medicale caractcristice sec. IV-V c.n. amintim îndeosebi pe MarcellUJS Empiricus Burgidalensis (De meclicamentis
liber), pe Sextus Placitus Piapyriensis (Liber medicinae ex anirnnlibus).
ambii din sec. IV-V e.n., pe autorul anonim al lucrării De taxone liber,
apoi pe eclesia:sticii Basilios cel Mare, Ambrosios, Vinclicianus etc.
Am expus ceJ.e de mai sus penlt:,ru a arăta în cit de mare măsură refkctă
concepţia diferitelor secole lucrările scrise ,în acele timpuri şi 'Îndeosebi
faptul că veacul al IV-lea înseamnă un declin brusc ail. medicinii şi botanicii, ceea ce ,poate constitui un in.diciu des.tul de plauzibil pentru a puitea
încadra şi '1ucrarea lui PA neapărat într-o perioadă mult anterioară secolu1ui IV e.n.
1

1

Indicii asupra secolului în care s-a scris
lucrarea lui PA şi asupra identificării acestuia
Majori/bate.a aiutoriJor mai freovenţi care s-au ,ocupat cu problema Lui
PA sîn:t d:e :acor,d că unul din principalele izvoare ale lucrări:i sale a fost
JVaturalis historia a lui Piliniu.s, termina/tă pI1Îln. anul 78 sau 79 e.n., iar
la rlndul ei, liuicrarea lui PA a servit probabil ca izvor ·1ui MarceJlrus Empiricus Blll'gidalensis, iar ca formă a influenţJart 11ucrarea lui Sextuis Placitus Paipyriemis. Re~ultă, deci, că lucrarea lui PA trebuia să fi fost
scrisă între anul 80 e.n. şi sfîrşitul sec. IV e.n.
https://biblioteca-digitala.ro

C. VACZ'i

126

1. Analizînd lucrarea lui PA după conţinut şi formă, gas:im multe
asemănări

cu lucrările similare sorise în sec. I e.n. şi mari deosebiri faţă
de cele scriJSe în sec. IV-V, dar ,chiar şi sec. III e.n. şi anume:
PA uneori dă scurte diagnoze de plante, indică multe sinonime, staţiu
nile de plante le indică sub formula: ,,Naisci.itur in .1aci s ... ", amuLeltele şi
superstiţiile uşoare sînt recomandate riareori (cca 2-3½), incantaţiile
foarte rar (0,3-0,50/o), afrod.isiacele şi cele stercorarii foarte :nar şi numai
extern. Dimpotrivă, din lucrările sorise în sec. III-V e.n. lipsesc diagnozele, sinonimele şi staţiunile, supe1'Stiţiile grosolane se ridică la cca
7-8%, incantaţiile la 1-60/o, cele stercoriarii şi greţoase la 7-270/o (din
care jumătate ,cu utili21are internă!), creşte numărul medicaimenitelor afrodisiace şi se introduc medicamentele de „răzbunare", astfel că totiaJ.ul recomandărilor neserioase se ridică la cca 28-490;0.
Aceste evidente deosebiri se mai accentuează dacă avem în vedere şi
împrejurarea că versiunile de manuscrise oare ni s-au păstrat din lucrarea
lui PA au suferit multe complffiări şi alterări, impuse probabhl de necesitatea adaptării lor în oarecare măsură concepţiei timpurilor în care aru
fost copiaite (sec. VII-XV e.n.).
2. E.ste interesant de relevat că autorii importantelor lucrări medicale
din sec. I e.n. în prefaţa lucrărilor lor fac o aspră critică mediciilor igino~anţi şi diletanţi din timpurile lor, relevă egoismul şi superficialitatea
acestora, motivînd prin aceasta necesitatea scrierii lucrării lor. In acest
fel au procedat Celsus1, Diosicorides 2 şi Plinius 3• Urmind exemiplU!l erudiţilor săi antecesori, PA la rindul său scrie şi el o astfel de prefaţă, dîndu-i
însă forma unei pled0arii de acu:z;are, adresată „cetăţenilor săi", în care
1

1 Cornelius Celsus G. Iulio Callisto salutem <licit ... Sive enim nullum experimentum <'ius generis remediorum habent, merito accusandi sunt, quod tam neglegentes in tam necessaria parte artis fuerint sive experti quidem sunt eorum utilitatem, denegant autem usum, magis culpandi sunt, quia crimine invidentiae flagrant,
quod malum cum omnibus animantibus invisum debeant esse, turn praecipue medicis, in quibus nisi plenus misericordiae et hurnanitatis ainimus est secundum
ipsius professionis voluntatem, hominibus diisque omnibus invisi debent esse ...
Scientia enim sanandi, non nocendi est medicina (M. Niedennann, Corpus Medicorum Latinorum vol. V. Marcelli De medicamentis liber, Lipsiae 1916, p. 18).
2 Pedanii Dioscoridae Anazarbei De medica materia, Liber primus. Post multos
non veteres tantum sed iuniores etiam, qui de medicamentorum confectionibus,
viribus et probatione scripserunt, conabimur et nos . . . non vano nec sine ratione
studio idem hoc negotium suscepisse, propterea quod eorum alii rem non abiolverunt, alii ex historia plurima tradiderunt... relicta penitus herbarum doctrina,
tantisper in hac re occupati sunt ... Iunioribus ... non experientia rerum vires,
probationes et efficaciam metientes, sed vano de causis sermone. . . alia pro aliis
alioquin describentes .. Pluraque alia his similia, longe a veritate falsoque exposuit,
qui non praesenti inspectione et oculatus iudex, sed ex historia aliorumque traditionibus ea docuerit (ed. Marcellus Vergilius, Coloniae 1529 p. 1).
:i Epistula Plinii Secundi ad amicos de medicina .... Frequenter mihi in peregrinationibus accidit, ut propter meam et meorum infirmitatem varias fraudes medicorum experier, quibusdam vilissima remedia ingentibus pretiis vendentibus, aliis
ea, quae curare nesciebant, cupiditatis causa suscipientibus. Quosdam vero comperi
hac genere grassari, ut languentes, qui paucissimis diebus vel etiam horis possint
sanari, in longum tempus traherent, ut et aegros suos diu in reditu haberent ..
(M. Niedermann l. c. pag. 17).
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demască activitatea neomenească a unor medici ignoranţi, care abuzează
de •credulitatea bolnavilor şi practkă această profesiune numad pentru a
stoarce cit mai mulţi hani de la bo1navi, preitinzîI11d "~morarii chiar şi de
la boln.aivii care au murit 4 •
Asemenea prefeţe nu se mai scri:au în secolele de mai tîrziu, probabil
din ~auza decăderii ştiinţei medicale şi a spiritului crirtic.
3. Un important indiciu privind daitarea lucrării .Lui PA - deşi mult
disoutat în Hte:ratura de spedalitate - îl constituie o scrisoare a lui Marcellus Empiricus Burgid:alensi•s (sec. IV/V) adresată copiilor săi, în ,care
arată că în primul rind lor le-a scril5 lUJCJ"area sa De medicamentis liber
pentru ca -să se poată folosi •la nevoie de ea. Importanltă pentru noi este
propoziţia în care .arată izvowele de oare s-a folosirt: ,,Nec solum veteres
medicin:ae artis aructores Latino dumtaxat semione perscriptos, cui rei
operam uterque Plinius et Apuleius jet ?/ Celsus et Aipollinaris ac Desigruatianus aliique norumlli etiam proximo tempore inlUJStres honor,îbus viri,
cives ac maio:res nostri, Siburi.us, Eutropius .aitque Ausonius commodarunt,
lecUones scru.itaitus sum, seid etiam ab agrestibus et plebeis remedia fortuita artque sirnplicia, quae experimentiis prabaverant, dedid".
Observăm încă de la început, că el a consultat nurmai lucrări meclicale
scrise în limba latină (lucrarea lui PA a fost scrisă tot în limba latină) şi
acesta poaite fi motiVUll. pentru care l-a omis pe Dioscorides, care scrisese
în limba greacă.
După cum vedem el enumeră autorii numai cu numele for de familie,
despărţindu-i prin cite un „şi". Existenţa lui „şi" între Apuieius şi Celsus
este controversată, împrejurare din care unii comentatori deduc că
este vorba de Apuleius Celsus, indicat şi cu numele de botez. Majoritatea auttorilor ireoenţi - între care şi M. Niedermann - consideră că
acest „şi" exista în mam.IBcri'5,ul ,original, Marcelhl.5 Empiricus ncfăcînd
excepţie nici în acest 1oaz la enumerarea numai a numelor lor de familie.
El îi aminteşte separîndu-i în două categorii, după timpul în care ci şi-au
scris lucrările:

a. ,.autorii vechi: ambii Plinius şi Apuleius (şi) Celsus şi Apollinaris şi Designatianus,"
b. ,, ... şi alţi cîţiva mai apropiaţi timpurilor noastre: Siburius, Eutropius şi L\usonius".
Intrucî,t iidentificarea aiutorilor menţionaţi a rămas în bună parte nelămurită
în literatura de specialitate, vom încerca să precizăm persoana lor şi data cînd au
trăit, în cele ce urmează:
- ,,ambii Plinius", desigur unul este Caius Pli,nius Secundus (23-7!J e.n.), autorul
cunoscutei lucrări Naturalis historia, de care Marcellus Empiricus s-a folosit în
mare măsură.
1
pluribus paucas vires herbarum et
• Apuleius Platonicus ad cives suos .... Ex
curationes co:r:poris ad finem veritatis monumentis publicis tradidi ob stupiditatem
verbosam professionis, quod didmus esse medicorum venditationes potius quam
curas, etiam hos homines inertia plerumqUJe et inperitia enixos certe lucripetas vero
nuncupari, qui etiam a mortuis rnercedem expetunt. Quid agunt? Nihil; exspectant
enim oecasionem et faciunt reditUJ.S dum tempus curationum extrahant, puto, quia
saeviores ipsis morbis existunt. Proponamus ergo titulos morborum ... ut civibus
meis, sociis quidem et peregrinis ... nostra litterata scientia invitis etiam medicis
profuisse videatur (Howald et Sigerist, Co:r:pus Med. Lat. IV, 1927 p. 15).
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Celălai1t Plinius nu poate fi Caius Plinius Caeoilius, cucr1oscut şi sub numele de Plin.Îfl.1.5 oel Tinăr (62-114 e n.), deoarece el era literaJt şi nu avem
cunoştinţă să fi scris lucrări medicale sau să fi editat cărţile meidica:le ale
1ui C. Plinius Secundus.
ItaJ.ianul Pighinuoci în anrul 1509 a editatt ilia Roma o lucrare intitulată
iWedicinae Pliniarwe libri quinque, pe care a -atribuilt-o au.tioru1U!i „Plinius
Valerianus". Cărţile I-III ale iacestei Lucrări au fost •copiate - cu 'UDele
completări din Naturalis historia a lui C. PlinirutS Secundus, iar cărţile
IV-V au fost 1copiate şi ,adăugate mai tîrziu din alte lucrări, probabil in
sec. IV e.n. Deci PUnius Valerianus în rea:litate n-a fost un autor, ci mai
muJ,t un redactor, care a reeditat unele părţi medicale din lucrarea lui
Plinius Secundus. Se pare că această ediţie parţială ·a circulat de-a lungul
secolelor sub numele lui Plinius Valerianus şi că de această lucrare s-a
folosit şi Marcellus Empiricus, care il considera „al doilea Plinius", care
a trăit probabil în sec. II e.n.

- Apuleius, respectiv „Apuleius (et?) Celsus, nu poate fi omolo~at cu Apuleius
Cclsus Centuripinl's (începutul sec. I. e.n.) medic care a funcţionat 1a Roma şi de
la care cunoaştem doar două recomandări medicale, deoarece majoritatea autorilor
resping identificarea. Acest „Apuleius" trebuie să fie unul necunoscut din secolul
următor, fie PA al nostru.
- Celsus este după toată probabilitatea Aulus Cornelius Celsus, vestit medic
roman din timpul lui Augustus şi Tiberius (din prima jumătate a sec. I e.n.).
- Apollinaris este un autor medical probabil tot din sec. I sau II e.n., care
n-a putut fi identificat (,,nihil omnino scitur" după M. Niedermann).
- Dl'signatianus - găsit neidentificabil de M. Niedermann -, este probabil
Scribonius Largus Designatianus (cf. Meyer II, p. 29), autorul cărţii de recete
Compositiones medicamentornm, care a trăit pe la mijlooul sec. I e.n.

Dintre „autorii mai

apropiaţi

de timrpurile noastre":

- Siburius, neidentificabil după M. Niedermann, este probabil Siburius Gallus,
„magister officiorum" (ca şi Marcellus Empiricus!) al împăratului Gratian, care a
activat prin 360-380 e.n.
- Eutropius, neidentificabil după M. Niedennamn, are numele complet de Eutropius Eunuchus, originar (ca şi Marcellus Empiricus) din Burgidala, Bordeaux de
astăzi. medic sub împăraţii Teodosiu şi Arcadiu din a doua jumătate a sec. IV e.n.
- Ausonius Valentinianus, medic al ourţii imperiale, tatăl poetului Ausonius
Decius Magnus, tot din Burgidala, a trăit în prima jumătate a sec. IV e.n.

Din cele ară,tate rezultă deci evident că autorii din timpurile mai vechi
au aotiva.t în sec. I şi III e.n. - intre care şi „Apuleius", iar „cei mai aipropiaţi timpurilor no2.Stre", adică secolelor IV/V în care a trăit MarceUus
Empiricus, probabil toţi originari din acelaşi oraş cu el, Burgidala-Bordeaux, au trăit în veacul al IV-lea e.n.
4. După constatările lui J. Bossha (cf. Meyer II. p. 323) Apuleius al
nostru trebuia să fi fost un african, deoarece il.atinitatea limbii în care şi-a
scris lucrarea, este oara1cteristiică in această privinţă.
5. Făcînd comparaţie între lucr:area lui PA irwitulaită De medicaminibus
herbarum (MH) şi între lucrările binecunoscuJtului lmdus Apuleius Madaurensis, intitiulate Metamorfoze sau Măgarul de aur (M) şi Apologia (A)~
găsim o serie de asemănări, paralelisme şi •coincidenţe care nu pot fi întîmplătoar:e, oum sînt:
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- lăudăroşenia autorului „graece et latine elegantibus vocabulis conscribo" A
p. 52), accentuarea cunoştinţelor sale magice (prefaţa MH şi multe pasagii din
M şi A),
- admiraţia sa faţă de AesOU!lapius (prefaţa MH şi A p. 70, 71 „de Aesculapii
maiestate"),
- reclama ce şi-o face ca medic botanist (prefaţa MH, A p. 47:
maiores meos
Aristotelem dico et Theophrastum ... ", p. 42, 43, etc.),
- diletantismul autorului ca medic şi botanist, ce caracterizează întreaga lucrare
MH şi enumerarea simplistă a unor plante medicinale în A p. 32, 40, 41, 42, 43,
44 etc.,
- un medic botanist adevărat nici cind nu şi-'a inceput lucrarea :Eloristico-medicală cu o pledoarie avocăţească, aşa oum a inceput~o „Apuleius", probabil idenbc
cu Lucius Apuleius Madaurensis, fost retor şi avocat la Roma,
- accentuarea onestităţii sale, omul oare acţionează desinteresat, a[Părînd interiesele publice (prefaţa MH, M p. 63-64 „Am pus întotdeauna cinstea mai presus
de toate avantajele soartei", şi A. muJte pasagii),
- stilul oratoric tipic avocăţ€5c, adresîndu-se „cetăţenilor" săi (prefaţa MH,
pledoariile de apărare din M p. 61, 63, 65 şi A întreaga luerare),
- dispreţul manifestat faţă de medicii necinstiţi, pen.tru bani gata la orice incorectitudini (prefaţa MH ,, ... etiam a mortuis mercedem expetunt" şi M p. 252: ,,un
doctor de o perfidie ounoscută, pe atunci faimos prin isprăvile sale şi prin străluci
tele victorii a:l.e mînii sale ucig~e ... ca.re pentru 50.000 sesterţi pe care i le-a oferit
Proserpina, trebui,a să-i vîndă o otravă în stare să lucreze într-o clipă pentru ca să
obţină moartea soţului său".
11 • • •

Toate aceste indli.cii - ooilltrar opiniei lui M. W,eHmann, Decev, Howa1d
Sigerist şi Sprengel - duc la idenrt:if iloarea ,cLestull dle probabilă a autorului Pseudo-Apuleius cu peiisoana mulltilatera!Luln.ri. şi erud!i.11:u:lui Lucius
Apuleirus Mada,ureru.5is din secolul al Ii-lea al erei noastre, ca.re putea
întocmi prea uşor o atare lucriare floris,tioo-mediicală de compilaţie, iar in extremis - ne putem gîndi la lliil alt „Apuleius", necunoscut mai deap:rio.ape, dar oare a trăit tot în veiacul al II-lea al erei n!Oastre.
ln oonse.cinţă, potrivit indiciilor care aiu fost expuse mai sus, în concordanţă şi iCU date1e stati.srtice clin capiltohcl. finaJ. al prezentei Lucrări,
rezultă cu toată certitudinea, că Lucra:riea De medicaminibus herbarum a
lui Apuleius a fost scrisă în cursul v-eaclll1ui ,al II-lea, mai probabil pe la
sfîrşi1JU.l acestuia, şi în acest caz numirile dadce de p1anite care nu sînt
comune au majoritatea ,ce.Lor cuprinse -,în ,codiioele C şi N au putiut fi adunate chiar de pe teri1toriul Daciei Tra:iane.
şi

(Partea III

urmează

în ActaMN, VII.)
C. VACZY
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WAR DIE KOLONIE MALVA MIT ROMULA
IDENTISCH?*

(REŞCA)

Dumitru Tudor hat vor kurzem d:ar2Jlllegen versuoht, da8 nunmehr ein
GipsabguB aus dem Museum von Sevilla unwiderlegbar epigraphisch die
Identităt der dakischen Kolonie Malva mit Romu1a (Reşca) bestătige 1 •
Diese These, die D. Tudor seiit 1942 2 în vielen Abhandil.lllltgen vorgetragen
hat, ist von Anfang an von C. Daicoviciu abgelehnt worrden 3 • Ohne
Kenntnis dieser Kontroverse - insbesondere der Arbeiten von D. Tudor - isrt H. Nesselhauf mit z.T. weilter:en „Argumenten" zu den gleichen
Ergebnissen wie D. Tudor gekommen4 •
Ist jet2lt die Streitfrage wirklich mirt: dem Gips:aibguB als der „surpriza
de la Sevilla" endgilltig entschieden? Muf3 Romula mit Mailva identifiziert
werden? Das Problem liegt m.E. viel komplizierter und fordert neue
Uberlegungen heraus. Es isit historisch nLcht belanglos, weil eine Lokalisierung von Malva, das der Provinz Daoia Malvensis den Namen gegeben
hat, uns mogHcherweise gesooittet, die Lage und Ausdehnung ,der Malvensis năher fes.t21ulegen. Hierdurch diidten wir atll!ch mehr liber c:Lie Art
und die Griinde der Neuorganisaition der drei dakisiohen Pr,ovinzen und

* Den Herausgebern der Acta, insbesondere dem verehrten Kollegen C. Daicoviciu, dem die Untersuchungen auch dort, wo sie zu anderen Ergebnissen kommen,
von allen rumănischen Forschern am meisten verpflichtet sind, danke ich fiir die
Moglichkeit, einige tl"berlegungen an diesem Orte zur Diskussion zu stellen. Der
Beitrag soll zugleich den Dank fi.ir die uni.ibertreffliche Gastfreundschaft, die wir
1966 i.iberall in Rumănien, namentlich auch in Cluj, fanden, ausdri.icken.
• Localizarea Daciei Malvensis, Magazin istoric 3 (24), Mărz 1969, 2-5.
2 OltR, 92 ff.
3 C. Daicoviciu, Cîteva cuvinte în legătură cu organizarea Daciei, Trnnsilvania
(Sibiu) 73 nr. 12, 1942, 962 ff.; Localizarea Daciei Malvensis, Transilvania 74 nr. 1
1D43, 70-74 (beide Aufsătze waren mir nicht zugănglich); AISC 4, 1941/3, 294 f. In

einer erweiterten Form hat Tudor seine Thesen erneut in seiner Arbeit
„Sextus Iulius Posscssor în Dacia", in: Volumul omagial C. Giurescu, Bucureşti
1944, 523-31, vorgetragen. (Sein Beitrag in RIR, 1944, 157-64, ist mir unbekannt
geblieben). Dagegen wiederum C. Daicoviciu, Nesciendi ars ... , Sibiu 1944; vgl. auch
ds., La Transylvanie dans l'Antiquite, Bucarest 1945, 98; 130; 266 (Siebenbilrgen im
Altertum, Bukarest 1943, 90; 12). D. Tudor, OltR, 2. Aufl. Bucureşti 1958, 140-42;
174-76; 3. Aufl. Bucureşti 1968, 196-98; 211-14; Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia
Romană, Bucureşti 1968, 249-51; Romula, Bucureşti 1968, 14. Vgl. besonders
fi.ir die ăltere Literatur zur Frage der Lokalisierung von Malva und der Malvensis:
N. Gostar, SCIV, 2, 1951, 280 f., Anm. 70.
" Sextus Iulius Possessor, Madrider Mitt. 5, 1964, 180-84; vgl. auch seine Stellung
nahme in Gnomon 14, 1938, 515. Tudor und Nesselhauf folgt auch L. Petersen, PIR
IV 2 p. 252 f., nr. 480. Dagegen wieder C. und H. Daicoviciu, Noi consideraţii asupra
Daciei Malvensis, ActaMN, IV, 1967, 73-83. C. Daicoviciu, Hispano-Dacica, Arheol.
Vestnik 19, 1968, 23-29.
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die unmitteLba:re rornische Realction anrl die Bedrohung d'llOCh germ~che
und samratische Stamme erfah:ren5 •
Der Name der Stadt, der etwa Malva, Malvum o.a. gelautet haben
miiBte, ist weder lite:rarisch noch epigraphisch i.iberliefert, sondem mu.13
aus dem Provinznamen (Dacia) Mail.vensis6 UI1Jd aus einer, vie\l.leicht auch
zwei adjektivischen Domus-Angaben erscMossen werden. Allein ,cliese
eine bzw. zwei Inschriften konnen clie Existenz einer Kolonie Mialiva o.a.
sicherstellen7 : Ein an einen eques singularis am 7.1.230 ausgestelltes
Mi:litardiplorn8 : ex equite domini it. Aug. M.Aurelio Deciani fil. Deciano
colonia Malve(n)se ex Dacia, 1ll1.d moglicherweise ein Prătorianer - Laiterculus, in dem ein [ ... A]ur. Calminus d(omo) Malve[(nse)?-(nsis)?J genannt
ist9• Beide Zeugnisse, die au6erhalb Dakiens gefunden wurden, sagen natiirlich nichts liber die geographische Lage der Stadt aus.Das Schweigen
des Ptolemaeus, besonders aber der Tabula Peutingeriana und des Geographen von Ravenna lă6t jedoch mit Sicherheit darauf schliefien, daB Malva
o.a. an keiner der groBen Hauptverkehrsadern Dakiens gelegen hat.
Von einer anderen Seite her hat C. Pat.sch, dem sich in cler Folgezeit
C. Daicoviciu und A. Stein - beide mit gewissen Vorbehalten - anschlos.sen, das Problem cntscheiden wollen. Auf einer im J:a!hre 1783 im
Banat bei Denta gefundenen Weihinsclwift 10 glarubte er rdie Abkiirzung
5 Zu diesem Ausatzt hat mein Schiiler Hartmut Wolff wichtige Einzeluntersuchungen beigetragen.
6 Die Porolissensis ist ebenfalls nach der Siedlung Porolissum, die Apulensis nach
Apulum benannt worden.
7 In
der Inschrift CIL III 13704: ... TRIB COH I / F M BRYTTONVM / MALVENSIS, gefunden in Thessaloniki, ist m. E. die derzeitige oder ehemalige Provinz
(so Th. Mommscn, AEM, 18, 1894, 118) und nicht
der
l;arnisonsort
(so.
z.B. N. Gostar, ArhMold. 4, 1966, 184) gemeint. Denn dcr ilciname dcr Kohorte
:-;teht im Singular der adjektivischen Form., was kennzeichnend fiir Benennungen
nach der Provinz ist: Vgl. ala I Thracum Mauretana, coh. I Gallorum Dacica.

II Gallorum Macedonica equitata, II Gallorum Pannonica equitata, II Hispanorum
scutata Cyrenaica equitata, I Lusitanorum Cyrenaica, I Thracum Germanica c.R ..
I, II, III, /III Thracum Syriaca. Wenn die Truppe 111ach einem Ort zubenarnnt worden
wăre, mi.ifite dcr Ortsname wohl adjektivisch im Plural stchen (also in unscrcm
Fall: Bryttonum Malvensium), wie clas sonst bei den numeri bekannt ist. - Die
coh. I F M Bryttonum Malvensis ist wohl noch nicht identifiziert: W. Wagner,
Dislokation. 108 f. C.u.H.Daicoviciu, ActaMN 4, 1967, 81. Dagegen N. Gostar, a.O.
(bei „Malva"). D. Tudor, OltR, 3. Aufl. 1968, 347 (identisch mit der coh. I Aurelia
Brittonum m.illiaria).
A CIL XVI 144.
u CIL VI 32563, 1-3, 9 (wohl friihestens severi-sch). Die Ergănzung ist 111icht
cindeutig, da in den Laterculi sonst immer die substantivische Form des Ortsnamens
verwandt wird. Wenn also nicht E fiir A verschrieben [vgl. CIL VIII 2568 I 36:
Tib. Claudius Lucius Ael(ia?) P(h)iladel(phia) Emese] oder verlesen wurde (der
Buchstabe ist nur unvollstăndig erhalten), wird man wohl eher Malve[saj o.ă.
vervollstăndigen wollen, so dal3 Calminus aus dem dalmatinischen mum.icipium
Malvesatium gestammt hătte. Vgl. dazu D. Tudor, OltR, 3. Aufl. l!J68, ~14; anders:
C. Patsch, Der K.ampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan, Wien 1937,
137, Anm. 4. Zum municipium Malvesatium: F. Papazoglou, Ziva Antika 7, 1957 214-222.
1o CIL III 1555 (+ 12594 und p. 1017; 1418), von Mommsen nicht gesehen; der
Stein befindet sich heute im Museum von Timişoara, cine leider nicht besonders gute
Abbildung bei D. Tudor, Magazin istoric 3 (24), Mărz 1969, 3. Der revidierte Text
lautet: I
O
M / I·R·M·T·M / C·KANINIVS / SABINIANVS/.D·C·M·II VIR ...
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D • C • M · a1s D(ecuri·o) C(oloniae) M(alvensis) i1esen und Malva in Denita
lokaliisie:ren :m.1 konnen 11 • Da man jedoah, wie be,i andeTen Insohriften aus
dem Banait, damit zu r:echnen hat, daB der Weihestdn naich Denita moglicherweise sogiar von einer entre:mteren Stelle - verschleppt isrt 12 ,
u11ld so1ange man nicht aussahlieBen kiann, daB er în Zweitverwenidung
gefunden wurde 13 , muB man in jedem Fall vor einer vorsichneUen Identifizier:ung des Fundortes mit der Kolonlie warinen 14 , zumal die Auflosiung
M~alvensis) nicht von voT1neher:ein gesichert ist. A1s Herk,unf,tsort kamen
allerdimgs allein die hadrianis•ohe Ko1onie Murisa (Osiijek) in U nterpannonien und viellekhit auch noch Margum (Orasje, wesJtlich ·der Moravamilndung) in Obermosien in F'rage 15 . Aber das municipium Aurelium Augll!stum Margum, das w,ahrschein!l.ich von quatituorviiri geleitet wurde,
hat vielleicht niemals Kolonierang erhalten 16 • Man wăre deshalb gczwungen, c(ivitatis) M(argi) zu ergănzen, obwohl C fur civitas und civitas
statt municipium im DonaUT'aum (auBerhaLb Norikums) sehr sel,ten voru Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan 1937, 137; vorsichtiger noch in Anz. Akad. Wiss. Wien 62, 1925, 204: Malva „lag also in der Năhe
(sc. von Denta) oder ist mit Denta selbst identisch". Vorsichtig folgten ihm A. Stein,
Die Reichsbeamten von Dazien, 1944, 34, Anrn. 3, und C. Daicoviciu, TransAnt.
1945, 130 (,,Malva dans le Banat = D. Malv.") und 266, vgl. 98; Dacia liberă şi
Dacia romană, Bucureşti 1964, 54 f. C. und H. Daicoviciu, ActaMN 4, H.167, 74 Anm.
4 und andernorts. Nesselhauf erklărte diese Deutung - wohl nicht ganz zu Recht fi.ir „bare Willki.ir" (a.O. 183, Anm. 12); ăhnlich ablehnend D. Tudor, Omag. Giurescu
1944, 528-31 und andernorts. Schon Momrnsen hatte im Kommcntar zur Inschrift
diese Auflosung erwogen, aber offenbar nur deshalb verworfen, weil ihm kein
passender Name auf M( ... ) bekannt war.
12 Abgesehen von den neun Steinen RUS Sarmizegetusa, die der Bischof Mihali
nach Lugoj bringen lieB (CIL III 7901; 7904; 7912-15; 7920-21; 7927; 7960), wurde
offenbar auch die zu Tibiscurn gehori·ge Inschrift III 12595 ( = 8004/5 = 1556) nach
Foeni transportiert. Dagegen stamrnen die Lnschriften in Cenad (III 6272, eine von
mehreren, vgl. das Lemma). Kajtasovo (Sasel, lnscr. Lat. lu9. 282) und Vrsac (III
6273; 6274; 14496": arrnilla) wohl von diesen Orten. Die in der Tabula lmp. Rom.,
Aquincum Sarmizegetusa Sirmium L 34, Budapest, 1968, fi.ir Novi Becej
(S. 85), Prigor (S. 94) und Sîninirolaul Mare (S. 103; vgl. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate
în Dacia Romană, 1968, 58) angegebenen lnschriften sind mir leidcr nicht bekannt.
13 Den genauen Fundzusamrnenhang habe ich nicht feststellen konnen.
,,. Inwieweit in Denta uberiha,uipt eine ri:imische Stadt nachgewiesen werden
kann, vermag ich nicht zu entscheiden. Vgl. dazu Tabula lmp. Rom. Aquincum Sarmizegetusa - Sirmium L 34, 1968, 52. D. Tudor, Oraşe, tîrguri şi sate ... , 1968,
54; dagegen Omag. Giurescu 1944, 529.
1" Auf beide Stădte wies schon Tudor, Omag. Giurescu 1944, 529, hin; seine
weiteren Vorschlăge - c(ivitatis) M(iciensium) und c(ivitatis) M(asclianensium) sind wenig gli.icklich. - Ilviri sind in Mursa belegt: VHAD 6, 1902. 101 (auszugsweise bei A. Mocsy, Die Bevălkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Budapest 1959, 260, Nr. 217, 6).
16 Der Kolonietitel ist nicht belegt, Leider ist in der Inschrift CIL III 8113 (244/9
n. Chr.) die fi.ir uns wichtigie SteHe n,ur versti.imrnelt erhalten. Dennoch wird man
mit Ladek, v. Premerstein und Vulic (JOAJ, 4, 1901, Beibl. 133) die Z. 12 f. wohl richtig ... eq(ues) R., dec(,urio), IIII [vir rnun(icipii)] / Ma(rgi) ... ergănzen. Die I•nschrift
Sa~l, lnscr. Lat. Jug. 24, bezieht M. Mirkovic, (s.u.) 53, Ainm. 31. wahrscheinlich
richtig auf Margum: ... Cl. Valentinianus, eq.R., d(ecurio), IIII (vir) Mar(gi) ... ; zu
1111 (vir) vgl.: 1111 (vir) i.d. z.B. in CIL III 2073. V 3432; 5463. IUi (vir) iur. dic.:
III 4719. IIII (vir) aed. pot.: ib. Vgl. auch II (vir): VIII 9773; 18842. II (vir) i.d.: [II
5625. Zu 111111 (vir): III p. 2552. - Als Municipiurn noch in III 8141; 8253. Zur
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kommen17• Freilich begegnet auch C fiir colonia nicht gerade haufig 18•
Gegen die Aurflosung M(ursae, -'l..ll'serusis) spricht jedoch, daB es sehr
weit enitfernt von Denta und dazu noch auf d.er anderen DonialllSeite liegt.
Wenn man nicht mit einer Verschleppung des Steines aius Mursa oder
allenfalls Margum rechnei, so konnte C. Kaniinius zwar Dekurio und llvir
dort gewesen sein, die Inschrift aber im Banat gesetzt ha:ben. Die Abbreviatur M filr Mlll'Sa oder Margum miiBte hier iaber kaum verstandlich
gewesen sein. Diese Vberlegungen filhren als,o - die Richtigkeit deJ:'
Auflosung von D·C· mit d(ecurio) c(oloniae) unterstellt 19 - dahin, daB
in der Tart Partsch und in seiner Nachfolge C. Da1covidu die nachstliegende
Erklăn.mg des M als M(alvensis) bieten. Demgemafi milBte die Kolonie
Malva. o.a. hochstwahrscheinlich im Banat liegen.
Aber schon Mommsen hatte eine Altemativlosung angedeurtet: d(e)c(urio) m(unicipii) 20 . Der Stein konnte dann aus einem nahergclegenen
daki:sohen (oder auch obermosischen) Municipium stammen, wie t"twa Tibi.scum21. D·C· lăB,t sich zweifellos in dieser Weise interpretiereni: 2 , wenn
auch eine derartige Verkilrzung nicht hăufig vorkommt.
Bt:i dieser Sachlage wird man Bedenken tragen, die Inschrif t von Denta
als alleinige Grundlage filr eine ungefahre Lokalisien.mg von Malva o.ă.
zu nehmen, obwohl d(ecurio) c(oloniae) M(alvensis o.a.) die bestechendste
allcr mogli,chen L6s'll.Iligen zu seiin scheint.
Als wiclltigstes Zeugnis filr die Gleichsetzung von Malva o.a. mit Romula haben D. Tudor2 3 und spăter, unabhăngig von ihm, H. N esselhauf 24
cine Ehreninschrift a,us der spanisohen Kolonie Hispalis (Sevilla) filr den
Prokurator Sex. Iulius Possessor2 5 herangezogen. Der Stein ist an der
Ostseite der Giralda, dem Turm der Kathedrale von Sevilla, in die Fundamente eingemauert und ragt nur mit der rechten Ecke der ersten eh-ei
Stadtgeschichte vgl. M. Mirkovic, Rimski gradovi na Dunavu u Gornjoj Meziji,
Beograd, 1968, 50 ff.
17 Zu civitas statt municipium vgl. z.B. u. Anm. 48. C als Abkiirzung fur
(."ivitas ist im gesamten CIL III nur in einer Inschrift von Adamklissi dreimal
belegt: 14437 2 (175/77 n. Chr.). Vgl. dazu unten Anm. 22.
18 CIL III verzeichnet fiir Dakien nur vier Fălle aus Sarmizegetusa: d(ecurio)
c(oloniae) in III 12575; 12577; d[e]c. c(oloniae) Sarmiz. in III 1060; aug. c(oloniae)
Sarmiz.metrop. in III 1440.
U CIL III, Index XV p. 2560: .,D·C· = decurio coloniae passim".
ai Mommsen selber schrieb in Unkenntnis des Steines noch d[e]c(urio) m(unicipii?); ein E steht jedoch an der gut erhaltenen Stelle nicht.
21 Zu Tibisoum gehort auch der in Foeni gefundene Grabstein CIL III 12595.
22 Vgl. CIL III 4236 (= AnnEp, 1948, 78); 13829. C. Klose. Mitth. k.k. Zentralkomm. z.
Erforsch. u. Erhalt. d. Kunst- u. histor. Denkmale, III. Folge, 5, 1906, 24 ff.; 312 ff.
= E. Weber, Suppl. epigr. zu CIL III filr Salzburg, Steiermark, Oberosterr. u.d.
norische Niederosterr. 1902-1964, masch. Diss. Wien 1964, Nr. 16 (gef. in Zell am
Wallersee): ... CVPIT / CVPITIANVS DC ET ... ist vielleicht eher d(e)c(urio) als
d(ecurio) c(ivitatis). - Derartige Verkiirzungen sind nicht selten: z.B. b(ene)m(erenti)
und b(ene)m(e)r(en)t(i)b(us) in VI 3549; C(ae)s(aris) in XII 5516; c(o)n(sulatus) in X
1351; d(e)f(unetae) in III 2086; m(a)g(ister, -tri) in III 7847; 7852; m(uni)c(i)p(iu.m) in
VIII 779; 780.
23 Vgl. o. Anm. 1-3.
:M V gl. o. Anm. 4.
25 CIL II 1180 = 11.S 1403.
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Zeilen iiber den Flufiboden heraruJs 26 • Es gibt jedocli alte Abschriften und
einen AbguB ,im MiUSeum v,on Sevilla, den C. Fernandez-Chioarro im
Jaru-e 1955 be:r:eits bekannt gemachit hat27 . Um keinerlei Zweifel :an dter
„Echtheit" des Giipsabgusses, von ,dem wir wedler das Jahr noch die
năheren Umstănde der Hersite11ung kennen, mrfkommen ~u lassen, zugleich
aber auch Irrwege g.elehrter F,orschung im Umgang mit abschri:6tlich
liberlieferten Inschrifiten aufzuzeigen, sei lrurz clie Uberlieferungsgeschichte
der I uli us-Possessor-Inschrift a ufgefli.hrrt:.
Der Gips des Museums von Sevilla gibt folgeruden Wortlaut an 211 :
SEX· IVLIO ·SEX· F QVIR · POSSESSORI ·
PRAEF · COH · III· GALLOR · PRAEPOSITO · NVME
RI · SYROR · SAGITTARIOR · ITEM · ALAE PRIMAE HISP A
NOR •CVRATORI · CIVITATIS·· ROMVLENSIVM MAL
5
VENSIVM•TRIBVNO·MILI L·XII FVLMINATAE·
CVRATORI · COLONIAE · ARCENSIVM ADLECTO
IN · DECVRIAS · AB · OPTIMIS · MAXIl\tIISQVE ·
!MP · ANTO NINO· ET · VERO A VGG ADIV
TORI · VLPII SATVRNINI · PRAEF ANNON ·
10
AD OLEVM AFRVM · ET · HISPANVM · RECEN
SENDVM · ITEM · SO LAMINA· TRANS · FE
RENDA · ITEM · VECTVRAS · NA VCVLA
RIIS·EXSOLVENDAS·PROC·AVGG·AD
RIPAM· BAETIS · SCAPHARII · HISPALEN
15
SES · 0B INNOCENTIAM IVSTITIAM
QVE · EIVS · SINGVLAREM •
Enitischeidend sind fiir uns dîe Zeilen 4 und 5. Hiibner gab im CIL II
hier statt CVRATORI · CIVITA TIS · ROMVLENSIVM MAL / VENSIVM · 211
die Lesung CVRATORI · CIVITA TIS · ROMVLENSIVM · M(unicipii) · AR /
VENSIVM. Durch seine Dberilieferungshinweise ist die Forschung ~llldem
auf eine fa1sche Făhrite .angeseitm worden, wcil er nicht hinrekhend sorgfăltig die Abschriften iibe:rpriiflt l.ll1!d ihre Abhăngigkeit voneinander
gek.lărt hatte: ,, ... tria ,tantuim exempla e I.apide excepta ... , MoraJ.is et
Mor,giadi inter se fere congruentia, Sanmartini, Anonymi, quorum hic nihil
26
27

So Hi.ibner zu CIL II 1180.

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, V ser., 61, 19ti5, 592-94: Abb. VII
nach S. 600. Leider ist diese Veroffentlichung D. Tudor unbekannt geblieben und er
erst 1968 durch den spanischen Kollegen Garcia y Bellido bei einem KongreB darau[
aufmerksam geworden. Auch H. Nesselhauf hatte 1964 keine Kenntnis davon. - Der
Gips miBt 66 X 55 >< 5 cm. Ich verdanke der Lieoenswi.irdigkeit der Museumsdirektorin, Fraulein Dr. C. Fernandez-Chicarro, die Vberlassung einer vorzi.igliohcn Photographie.
w Nach der Photographie.
29 Die Buchstaben E, F, I, L sind auf der Inschrift manchmal nur sehr sohwcr
oder gar nicht zu unterscheiden: so z.B. in Z. 1: Iulio: Z. 4: das L. în Romulensium;
Z. 5: mili(tum) l(egionis) und das E (zu T) in FulmÎ'na1lae; Z. 6: adlecto; Z. 7: que;
Z. 12f.: das L in naucula'/riis; Z. 14: Hispalenses. - C. Fernandez-Chicarro, a.O.
(o. Anm. 27), las MAIVENSIVM, womit sie offensichtlich ebensowenig anfangen
konnte wie mit MAL VENSIVM.
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fere fecit quam Moralis textum iterum exhibere, ... ". H. Nesselhauf
schreibt dementsprechend stark vereinfaohend - ăhnlich wie vor ihm
schon D. Tudor3°: ,,Die drei alten Abschriften, auf die si.cll der Text des
CIL stiitzt, geben je ihre eigene Version: MAI/NENSIUM - MA V/RENSIUM - M.AR/VENSIUM." 31 In Wirklichkeit gibt es indes fiir dde Inschrift - neben dem Abgufi - nur zwei „Archetypen".
Der ălteste wurde von Amhl"06io de Morales im Jahrie 1575 veroffentlicht32; Morales berief sich auf „Gelehrte in Sevilla", die die freige1egte
Inschrift gesehen und kopiert hatten, bevor sie durch die neugebaute
Treppe wieder verdeckt \Vurde. Diese Abschrift enthalt jedoch
mehrere Abschreibefehler U!Ild Konjekturen, an denen man die Abhăn
gigkeit aller spăteren gedruckten Verăffeillilichungen bis auf Orelli-Henzen
hin33 leicht nachweisen kann=14 • Schon sie entheilt das M.AR / VENSIVM35 •
Der Spa.nier Morales (oder schon seine GewăhrsleUJte) iidentifizierte naitiirlich Romulensium sofort mit Hispailis und den ihrn offenibar unve:rstănd
lichen Zusatz MAL / VENSIVM verlas oder verbesserte er - nach dem
etwa 50 StraBenkilometer entfernten mUillicipium Flaviurn .Arv.a (Pena
de la Sal) - zu M(unidpii) •AR/ VENSIVM36 •
30
31
32

Omag. Giurescu 1944, 526.
Madr.Mitt. 5, 1964, 181, Anm. 4.
Las antiguedades de las ciudades de Espana . .. , Alcala 1575, additamentum
ad fol. 306. Die genauen Zitate der einzelnen Autoren, die 1ch weiterhin nur mit

dem Hauptnamen angebe, sind bequem iiber den Index auctorum in CIL II
p. XXVII-XXXVII zu erfahren. Ich habe einsehen konnen: A. Morgado (1587,
p. 92); P. de Espinosa de los Monteros (1627, I, fol. 24 r.); R. Caro (1634, fol. 18 r.;
:37 v.; J..;35 r.); I. B. Doni (1731, p. 173 no. 50); L. A. Muratori (1739-65, p. MXCIX
no. 6); H. Florez (1752, IX, p. 90 = 21777, IX, p. 98); A. Ponz (i-1786, IX, p. 249);
.J. F. de Masdeu y Mont.ero (1783-1805, V, p. 470 f .. no. 452); Anonymus in Gaceta
de Madrid (20. April 1846, p. 2 - nicht 26. April, wie Hiibner und Henzen behaupten !). Neben der handschriftlichen Ausgabe des Rodrigo Caro (ms. H 44, 27)
habe ich nicht einsehen konnen: Die Ausgabe des Caro in: Flavi Luci Dextri, v.c.,
omnimodae historiae fragmenta cum chronic-o M. Maximi et Helecae ac S. Braulonis ... notis R. Cari ... illustrata, Hispali 1627, f. 64; P. de Madrazo, Recuerdos y
bellezas de Espana, Bd. 8, Madrid 1860, 113.
33 Inscr. lat. select. collectio III (1856), 6522: Text naoh Muratori.
31• Zu den Leitfehlern vgl. u. Anm. 41. Reine Konjekturen sind in Z. 9 ANTONINI (statt SATVRNINI) und Z. 5 FVLMINATR(icis) (statt -TAE). - Die richtige
Zeilenfolge geht nach Morales verloren, aufier bei Doni und Muratori; Ponz, H. lt'lorez und Gaceta iibernehmen sie von Caro (fol. 37 v.). Ihre Abhăngigkeit von Morales
betonen: Espinosa, Caro (fol. 37 v.; 135 r.), H. Florez, der aufierdem Morgado, Caro
(fol. 37 v.; 135 r.), den (fol. 37 v.) er seinem verbesserten Text zugrunde legt, und
Muratori eingesehen hat. Der Anonymus in Gaceta deutet unmifiverstăndlich an,
daG er scinen Text nicht dem Stein, sondern „antecedentes mas luminosos" (d.h.
Caro, fol. 37 v.) entnommen habe. Vgl. ferner iu.Anm. 36. - Morales' Vbensetzung
findet man wieder bei: Morgado, Espinosa (auch z.T. den Kommentar), Caro, Gaceta
(?, offenbar i.iber Caro). - Vgl. das Stemma u.Anm. 41.
:i:, Irrig D. Tudor, Magazin istoric 3 (24), Mărz 1969, 4: MALVENSIVM.
36 Von Morales i.ibernahmen diese Lesung unmittelbar oder mittelbar (s.u. das
Stemma, Anm. 41): Morgado, Espinosa. Caro, H. Florez, Gaceta. - MAINENSIVM
bei Doni, dessen Exe.mplar nach seinen Angaben einem unbekannten Vatikanischen
Kodex entnommen ist, der wegen seiner Leitfehler aber s1cher auf Morales fufit
~.u. Anm. 41), ist ein Schreibf.ehler oder, wahrscheinlicher. eine Konjektur. Dem
MAVRENSIVM des Muratori, der als Quelle eigene Soheden und Doni angibt, dessen
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Nach den „Gelehrten" des Mor.ales hart Antonio de San Martin y Castillo den Stein im Jahre 1792 aibgesdui:ieben. Sein Exemplar ist m.W.
nur haindschriftlkh liber Francesco Xaver De11.igado37 und Ruyha!.l de Florez38 bewahrt. San Martin ist (nach Delgado), wie er slebst hervorhebt39,
wesentlich zruverlăsisiger •als M·orales bzw. seinie Gewăhrsleute. Im Grunde
hat Hi.ibner nur mit dessen Angaben die Inschrift einigermafien richtig
edieren konnen. Delgado (bzw. San Martin) liest aber Zeile 4/5 (mit groBen
Buchta:ben hervorgehoben) Romu.1:ensium MAL / VENSIVM 40 • Darum ist
Hi.ibners Publikaitionsweise vollig llll1verstănidlich: Er vePsărumt sogar, im
Kommentar die VarianJte anzugeben. Bei siorgfăltigerer Mbeirt hătte er
diese Lesart in den Text setzen mussen, da ihm die bessere Quali.tăt
von San Martins Abschr1ft eigenrtli,oh nlicht verbo:ngen bleiben konnite 41 •
MAINENSIVM er im Kommentar erwăhnt, liegt offensichtlich eine Metathese von
V und R zugrunde, wobei der Punkt i.ibersehen sein mag. Im Gegensatz dazu setzte
Ponz, der nach eigenem Zeugnis von Caro (fol. 37 v.) abschrieb, bei der gleichen
Umstellung den Punkt hinter das M. MAIENSIVM schlieGlich ist eine von mehreren
„Verbesserungen", die Masdeu dem Text des Morales hinzuzufiigen mei nte, diesmal
einer Anregu:ng in Muratoris Kommentar (s.o.) folgend, aus dem auch Astensium
statt Arcensium in Z. 6 stammt.
37 Ms.no. 22, leg. II, Biblioteca Provincial y Universitaria de Sevilla. Durch dic
Freundlichkeit der Kollegen J. M. Luz6n und M. del Pilar Leon in Sevilla habe ich
eine Xerokopie dieser Abschrift erhalten.
38 Coleccion de inscripciones Romanas y otras memorias de la antiguedad existentes en Sevilla, ein Manuskript, clas Hiibner in der Bibliothek der Diputacion Arqueologica in Sevilla fand urui auf 1820/30 datierte (mir leider nicht zugănglich).
Wenn Hiibners Behaurptung richtig ist, daB Ruybal de Florez und Delgado auoh
sonst so stark i.ibereinstimmen, daB einer vom anderen abgeschrieben haben mi.iBte
(CIL II p. 154), ist Flocez von Delgado abhăngig, da dieser seine Abschrift von San
Martins Original auf den 30. 7. 1811 datierte.
39 In dem Kommentar des San Martin (bei Delgado) heiBt es u.a., Oaro und
Masdeu entsprechen nicht dem Original, ,,das ich genau kopierte, nachdem ein Diener
dieser Hl. Kirche den Stein sehr gut gewa.s,chen hatte, ... , und spăter verglich ich
die Kopie mit dem Original in Gegenwart von D. Rafael Tabares, ... , derart, dai)
kein Zweifel an der Exaktheit der Abschrift bleibt, auch nicht, was den mecanismo
del escrito betrifft; und darum (ist es) besonders ernst, wieweit diejenigen sich
voneinander unterscheiden und abweichen, die i.iber sie (se. die Inschrift) geschrieben
haben."
40 Der dritte Buchstabe hat einen kleinen Haken rechts unten und so11 daher
wohl eher ein L als ein I andeuten.
41 Das wird i.iberzeugend deutlich, wenn man die einzelnen Varianten der Publikationen und Abschriften vergleicht, von denen die wichtigsten die folgende Aurstellung wiedergibt (zu den Autoren vgl. o. Anm. 32):
Z.1: POSSESORI: Morgado, Masdeu, Delgado. - Z.3: SAGITTARIORVM: Dani, Muratori, Masdeu - Sagittar (iar. durchgestrichen): Delgado. - Z.4: vgl. o. Anm. 2!J;
36; 40. - Z.5: Xll.L.FVLMINATR.: alle [Doni (XI.L.FVLMINAT.), Masdeu (-NATVR), Gaceta (-NATOR)] auBer Delgado, der fast richtig angibt: MIIII.XI.FVLMINATAE MILIT.XII .... : Fernandez-Chicarro (o. Anm. 27). Z.6: ARIENSIVM: Dani, Muratori - ASTENSIVM: M-uratori im Kommentar, Masdeu - AVRENSIVM: Scheden des Muratori - ARCENSIVM: ceteri - ADLECTO: Dani, Muratori, H. Florez, Masdeu - ADIECTO: ceteri. - Z.7: MAXIMISQ.: Caro (37 v.:
135 r.), H. Florez, Ponz, Masdeu, Gaceta. - Z.8: lMPP: Dani, Muratori, Masdeu AVG: Caro (37 v.; 135 r.), H. Florez, Ponz,Gaceta. - Z.9: ADIV / TORI////////✓/////AN
TONINI: al-le (Ponz ohne Li.icke) auBer Delgado, der richtig schreibt: adju/tori
VLPII SATVRmini. - Z.10: AD ...... OTIVM: Masdeu - OTIVM////////1/HISPANVM:
1

https://biblioteca-digitala.ro

F. VIITINGHOFP

138

Es standen ailso in Wirklichkeit nur zwei Lesariten zur Verfi.igung:
CVRATORI · CIVITATIS · ROMVLENSIVM · M(unicipii)·AR/VENSIVM
'.>der ... MAL/VENSIVM. H. Nesselhauf hat, wie vor ilhm schon ahnlich
D. Tudor42 , mit Recht daraiuf hingewiesen, da.fi ma!Il „dem K,onzipienten
der Inschrift: doch wohl nicht zutraiuen" di.irfe, ,,d:aB er die Stadtbezeidmungen zweimal sorgfălrtig ,oo.sschrieb (Z.4 civitatis, Z.6 colon.iae),
zwischendrin sich aber mit einern m. fur municipii begni.igte, und dics
auch ncch hinsetzte, ohne es dureh ein et oder item mit dem Vortherigen
zu verbinden" 43 • Ohne Irrefi.ihrung durch Hi.ibner hătten beide Gelehrte
nicht dieses durchschlagendle sachliche Argument anzufi.ihren und eine
nach der ihnen bekannten Handschriftenlage nicht unbedenkliche Konjektur zu wagen brauchen, sondern sich einfa.ch auf die ,bessere Abscthriftentradition beru.fen konnen, um RomuleI1JSium Malvensium zu lesen. Der
G i psahguB hat diese Version bestatigt.
Auch Delgado (San Martin) weist Flilchtigkeitsfehler44 oder durch den
Schri:fltduktus der Inschrift bectingrt:e Fehllesungen45 aruf. Der GipsabguB
von Sevilla enthfilt ,dagegen keine dieser Variaruten und Hilllosigkeiten
noch dic Fehler der MoraJ.es-Tradition, sondern ist sachlich ohne alle
Einwănide. Dies ist der starkste Beweis fi.ir ,die „Echtheirt" des Gipses und
es bedarf eigentlich hierzu nicht rmehr der 2Jl..l.1Sat:l1lichen Beobachtung, daB
alle aufier Delgado, der richtig liest: ad oleum Afrum et Hispanum - RECENSENTVM: alle auBer Doni im Kommentar, Masdeu, Delgado. Z.11 f.: tran
f<'/renda: Delgado. - Z.12 f.: NAVICVLA / RIIS: Caro (37 v.; 135 r.), Muratori,
H Florez, Ponz, Masdeu, Gaceta (-RIS), Delgado - NAVCLEA / RIIS: Doni. Z.1.1: EXOL VENDAS: alle (Morgado: -VEDAS) auBer Muratori, Masdeu, Delgado. Z.16: INNOCENTIAMQ. (om.IVSTITIAM): Morgado (-QVE), Caro (37 v.), Ponz,
<iaceta (-AM.) - IVSTITIAMQ.: Caro (135 r.), H. Flore:t.
Aus diesem Varianten und den oben in Anm. 33, 34. 36 und 38 vorgetragenen
Beobachtungen sowie einigen anderen Indizien ergibt sich folgendes Stemma:
INSCHRI FT

MOAGADO

AUYBAL DE FLOAEZ
( vgl. Anm . .38)

x

=2
'•

1
•~

Codex l\1S, Biblioth. Vatic.
Omag. Giurescu 1944, 525.

y

= Scheden

des Muratori

A.O. 181.

"" Vgl. o. Anm. 41 zu Z. 1; 3; 11; 12 f.
45

Vgl. o. Anm. 41 zu Z. 5; 6.
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sich alle Fehler bei Morales wie bei Delgado/San Martin eindeutig aus
den Buchstabenformen oder den Steinverletzungen erklăren lassen, sofern sie keine faJ.sc:hen Konjekituren oder eirufache Fluchtigkeiten sind.
Auch die Kratzer und kantigen Abschlăge konnen wohl bei Marmor oder
Porphyr4 6 , nicht aber bei Gips ents,tehen.
So kann es liberhaupt keinen Zweifel daran geben, daB Sex. Iulius
Possessor cu~a1tor civitatis Romulensium Malvensium war. Das spanische
Romula Hispalis kann ruso keinesfaihls gemeint sein. Die Bezei-chnung
civitas fiir diese caesarische Kolonie wiirde darliberhinaus einer solchen
Interipretation von vorneherein wtde:risprechen, da main den scapharii
Hi!spalen5es und auch dem pro,ouriator ad ripam Baeti,s, P.ossessor, die
sorgfăltig fi..\r Arca den Kolonietitel anfuhren, die Kenntnis der Rechtsstellung von Hispalis unterstellen muB und in Spanien kurz nach der
Mitte .des 2.Jhs. nirgendwo sonst colonia mit civitas vertauscht wird 41 .
Was aber bedeutet civitâs Romulensiurrn Malvensium? Ist hieridurch
die Identităt von Romu1a und Malva bewiesen, wie D. Tudor urui
H. Nesselhauf behaupten?
E.5 empfiehLt sicih, in unserem Zusammenhaing zwci Fragen ausz,uklammern; sie seien nur ~urz skizziert: In cLer Inschrift werden zum einzigen
Mal im romischen Dakien eine icivita:s genannt 48 und ein curator civitatis49, der in den lateinlischen Westprovinzen nur hochst selten und diann
wohl oosschlieBlich in gallischen Selbstverwaltungseinheiten peregrincr
Rechtsste11ung auftritt. Ob er die gleiche Funl«:ion in der Siedlung Romul.a wie die uns aTIJderswo bekannten Kura1toren des 2.Jhs. gehabt hat,
mu6 offen bleiben.
Der „Doppelname" Romulenses MaJ.vense5 lă3t mehrere Erkil.ărungen
zu. Malva ist sicher ein dakischer Ortsname 50 . Bei einer Iden'tităt von
Romula und Malva konnte Romul.a - so wie beim spanischen Romula
H;spalis (Plin., n. h. 3, 11) - der romische Beiname der Siedlung sein51 .
Er miisste dann freilich nicht etwa wie bei Hispalis im Augenblick der
Neugrilndung als caesariische Veteranenkiolorrie, sondern schon in der
ersten Hălf,te des 2.Jhs. einer kleinen52 c:liakischen Sied1ung Malva
6

Morales, bei Hii'bner, CIL II 1180.
So mit Recht Tudor, Omag. Giurescu 1944, 527, H.-G. Pflau.m, Les carrieres
procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1960, 505, und
Nesselhauf, a.O. 182.
48
CIL III 2866: ... decurioni,auguri.et.pontifici / civitatis. Paralisensium / pro"

"

7

vinciae.Daciae ....gehort mit Sicherheit in die spăte Zeit des Municipium da nur
in romischen oder latinischen Stădten Auguren und Pontifices belegt sind.
49
So auch C. Daicovioiu, Nesciendi ars ... , 1944, 25, Anm. 21; Arheol. Vestnik
19, 1968, 27, Anm. 23.
50
D. Decev, Die thrakischen Sprachreste, Wien 1957, 283. I. I. Russu, Illirii, Istoria - Limba şi onomastica - romanizarea, Bucureşti, 1969, 110. Vgl. auch
C.u. H. Daicoviciu, ActaMN IV, 1967, 74, Anm. 3.
51
Vgl. Tudor, Omag. Giurescu 1944, 530. Nesselhauf, a.O. 183.
52
Nach Tudor, Romula 1968, 12, umschloG der E11dwall der ersten Siedlung cin
Geb!et von 1!ngefăhr 200 X 250 m (= 5 ha}, nach ds., Oraşe, tîrguri şi sate în
Dacia romana 1968, 344, dagegen etwa 300 X 300 m (also 9 ha), nach OltR., 3. Aufl.
1968, 192, circa 200 X 300 m (d.h. 6 ha}.
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verliehen worden sein, noch ibevor sie romisdhes Muinidpiru.im wurde53 .
Allenfahls ein Satiriker hatte h.tier von einem „Klein-Rom" oder einer
„Romulusstadt" - wie immer man Romu1a dann iibersetzt: - spreohen
konnen. Wer zudem feststellt, da.13 es keinen einzigen Fal'1 gi!bt, in dem
noch nach der caesarisch-augusteischen Zeit romi:sche Stădte mit Beinamen vom Typ RomU'la ausgezeichnet wu..ooen - von peregrinen ci,v;itates
ganz zu schweigen54 - , der kann fast mit Sicherheit ausschlief3en, daB
Romula ein romischer Beiname fi.ir Malva gewesen sein kann. Dann
bliebe nur noch theoretisch die Moglichkeit, in „Romula" die latinisierte
Form eines dakischen Ortsnamens zu erkennen53 . Aber niemand wird wohl
ernsthaft eine autochthone Doppelnamigkeit - dazu noch in der Parataxe
Romula Malva - erwăgen wollen. Denn dann wurde es unbegreiflich
sein, warum die Provinz Ma:lvensis na.eh dem wenig gebrauchliichen Namen
Mal.va bezeichnet worden ware. Man fande aiuch im gesamten Donai.1rnum
keinen parallelen FaU, da Doippelnamen wie Tropaeum Traiani, Alburnus
:Maior, Horreum Margi usw. eben nicht aus Z\Vei inidiigenen Ortsnamen
zusammengefiigt sind. Auch Siedlungsbenennungen wie Augusta ViJlJdeli cum, Aquae lasac, Aquae Balissae 56 , Aquae S ... oder Praetorilllffi Latobioorum kann man nicht zum VergleiJOh heranziehen, da bei ihinen nur
c•in sehr verbreiteter lateinischer Hauptname meist durch eine Stammesangabe erlautert wird. So bliebe allenfalls das municipium Flavium
:,3 Die Vorstellungen von D. Tudor, man habe bei ei,ner offiziellen Ansiedlung
romischer Kolonisten, hauptsăchlich Veteranen, in trajanisch-hadrianischer Zeit
dieser Siedlung, die damals weder Kolonie noch Municipium geworden sei, den
Namen Romula verliehen, wăhrend der alte dakische Name aufgegeben wurde, halte
ich fi.ir eine Konstruktion, die auch durch irgendwelche archăologischen Funde nicht
begriindet wcrden kann. Wir miissen z.B. in Napoca und Drobeta, um vom Bergwcrksgebict ganz zu schweigen, mit einer organisierten Ansiedlung rechnen; dort
wurden nachweisbar die alten Namen beibehalten. Der Ortsname „Romula" kann
nicht mit anderen verglichen werden, die auf beslimmte ortliche Besonderheiten
zuri.ickgehen, wie Aquae, Salinae, Pons Augusti oder Ad Pannonios (sofern diese
Orte iiberhaupt dakische Siedlungs- bzw. Flurnamen hatten). Vgl. dazu z.B. Oraşe,
I irguri şi sate în Dacia Romană 1968, 344, oder Romula 1968, 12. Da6 Romula
cin hadrianisches Municipium gewesen sei, nimmt Tudor, OltR, 3.Aufl. 1968, 195,
an (vgl. dazu jedoch u. S. 147, Anm. 92).
fli Vgl. B. Kroll, Untersuchungen zu den Beinamen und der Rechtsstellung von
Stădten des lmperium
Romanum, Diss. Erlangen-Ni.irnberg 1968 (noch ungedruckt).
r.; Vgl. nur zu Rom- den thrakischen Konigsnamen Roimetalkas, ferner Romaesta
(CIL XVI 3), Roimos - Roimus - Ruimus u„a.: I. I. Russu, Limba traco-dacilor,
~.Aufl. Bucureşti 1967, 118. D. Decev, Die thrakischen Sprachreste 1957, 400 ff.
Romula als kleine Siedlung in Pannonien an der Stra6e Bmona - Siscia, ostlich
:--Jeviodunum (Tab. Peut.. Geogr. Rav. 4, 20. Das immer daneben nooh angefiihrte
andere Romula in Dalmatien, Itin. Ant. 274, 4, ist in Wirklichkeit mit dem pannonischen identisch) fiihrt sicher einen latinisierten enchorischen Ortsnamen: vgl.
auch A. Mayer, Die Sprache der alten Illyrier, Bd. I: Einleitung, Worterbuch der
illyrischen Sprachreste, Wien 1957, 286; anders I. I. Riussu, Illirii 1969, 137, Anm. 30.
56 Wenn Aquae Balissae mit dem municipium Iasorum identisch ist (so A. Mocsy,
RE Suppl. 11, 1003), dann liegt ein ăhntlicher FaH vor wie bei Neviodunum (vgl. die
folgenden Anm.): beide Namen werden nioht miteinander kombiniert.
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Neviodunum57 , das aruch mun~cipirurm Laitobioorum heiB,t 58 . Es g.iJbt aber
eben niicht die Kombinaition Neviodlunium Lart:obioorum ader Neviodunenses Latobid. Bei Rx>mulia ist zudem kein Stamm der Mail.vi bekannt.
Man k,ann demgemaB wohl n:iicmit einfach dUT1ch ,dJen Hinweis auf ein!ige
,villkiirlich gewahlte B€ii.spiele lclllllS Italiien oder Spanien, wie sie die Indices des CIL oder Dessiau (ILS) oder an.ioh noc P1inius'natt:UJI"alis histor:ia
bequem an die Han!d geben, den Aiusnamnefall im gesamten Donal.IIlaum
erklaren59 •
Andere Argumente bestătigen u,nsere Vberlegungen, ,daB Malva nfoht
miit RomU!l,a identisich sein kann. Keine Iruschrifit nennt Homu:la Malva
zusammen, sondern eoltwedler Ma.lva (Mailvesis) 60 •oder Romu:La a:liein.
Koine Ins0hrift mit der Nennu111g von Malva o.a. wurde in oder bei
Homu,1:a gefuniden. Die Inschriiften an..us RomuJa, die den Stadltnamen
anfiihren, davon eine hochoffizielle Kaiserinschrift vom Jahre 248, bei
der man am ehesten den vollen Stadtttitel erwarten miiBte, sprechen nur
von cOlloni,a Romula (Romulensium) 61 • Auoh die ,grafie EJhr,enin,schrift au1OescUJ.5 fur den ZcYl'Lpachter des ~Lly,riJschen Zol:1s, Iulius Capito, dîe etwa
gleichzeitig mirt der des Pos•sessor gesetzt wulide und dtle die Beinamen
der :romisichen Stadtc so:rigifălitiig Illotiert - Flavia fi.ir Sirmium, Ulpia
fi.ir Oescus, Poetovio und Ratiaria, Trai,ana fiir Sarmizegetms a 62 - , nennt
unsere Stadt nur municipium Romulensilllffi. Schlief3lich wăre es bei
solcher Sachlage in der Tiart unbegreiflkh, daB die Bi.iros von Heereseinhei,ten, wenn Romu1a und M.a-lva derselibe Ort ware, in orffliziellen DomusAngaben fiir die Soldaten M:alve(n)se und ni1cht Romul.a seitzten 63 .
Wenn milthin wohl kein ZweUeO. daran moglich ist, daB M1a[•~a o.a. nicht
mi,t Romula gleichgiesetzt werden kann, so ist nach wie vor M.aliva o.ă. nicht
zu k>ka.l:tsieren. Diese Stadt hat der P.:riovinz den Namen gegeben. Deshalb
braruchit sie aibel' keineswegs „cLOdh wohl, wie im F,all von Apulum (Dacia
ApuJ.ens]s) und Porolissum (Dacia Porolisisensii.s), die be:deutendste Stadrt
und die Verwaltungszenitrale" gewesen zu sein64 • Denn d:ann hatte die
Poro:lisse111Sis eigenrtlich Napooen.sis (naah Napooa) heiBen miissen, und
es ist sehr fraglich, ob clie „bedeUJtenldste Staidt" der Apulensis nicht Sarmizeget1.11sia war, die t.Iia:janische K 1olonie, Sitz des Landtages und des
Finanzprolrurators gewesen ist. Die bisher unbek.annte Lage von Malva
1

57 So in CIL III 3919; Neviodunum als Name des Hauptortes auch in III 3921:
Charito Neviod(unensium servus); *4618 und 11322: Meilensteine von 141 bzw. Dezember 139. Noviodunum: VI 32671 (Sev. Alex.); Ptol. 2, 14, 4; Itin. Ant. 259, 14;
Tab. Peut. (Geogr. Rav. 4, 20).
58 CIL III 3!J25 (hadrianisch) Latobict [publi]ce in einer akephalen Senatoreninsohrift: III 10804.
59 Tudor, Omag. Giurescu 1944, 526 mit Anm. 1. Nesselhauf, a.O. 183: ,,Mehrnamigkeit solcher Art ist bekanntlich keine seltene EI'5Chein,un,g".
60 S.o.S. 132.
61 CIL III 8031: ... ob tutelam civit(atis) coloniae suae Romul(ae) circuitum ...
fecerunt. AnnEp, 1957, 334: dec. quaestor aedilic. col. Romul.
G:i CIL III 7429 = ILS 1465.
63 S.o.S. 132.
6" Nesselhauf, a.O. 183.
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erlaubt indes auch nicht die Arun.ahme, ,,daf3 skh hiinter dem au:gensaheinlich einheimischen Namen Malva eine uns unter ihrem romischen
Namen bekannte Sitadt verbirgt" 65 , weil wir die bedeuitendste Stadt eine:r
Provinz (die doch Malva gar nicht zu sein brauchte!) kennen mi.isstcn.
Rumănische Archăologen wi.irden das bestreiten. Man braucht nur z.B.
an Cioroiul Nou zu erinnern, dessen arntiken Stadtnamen wir nicht angeben konnen° 6 •
Was bedeutet nun aber der Zusatz (civitatis Romulensium) Malvensium
in der Ehreninschrirft des Iulius Possessor? Da wir einen Stamm der
Malvi, Malvenses o.a. nicht kennen, noch im romischen Dakien - anders
als etwa in Pannonien oder Moesien - Stammesgemeinden als friihe
administrative Organisationsformen nachweisen konnen, bleibt keine
andere Erklărung, als in Malvensiurn eine erlă'Ulternde Beifi.igung der
Provinz, in der Ramul.a iLag, zu sehen, damit in Romula Hispalis die civitas
dcr „malvensischien Romulel16er" nicht mit den Romulenses Hispalenses 67
verwechseLt wwde. Bezeichnenderweise erhălt die colonia Ar,censium
keinen solchen spezifizierenden Zusatz. Romulensium Malveru;ium wăre
somit eine bequeme Kurzform fi.ir die normale, aiber umstănchlichcre
Wendung Romulensium iprovinciae Malvensis, ex Dacia MaJ.vense o.ă. 68 •
Diese Interpretation hat Nesselhauf von vorneherein mit dem Hinweis
abgelehnt, die Provinz konne nicht gemeint sein, weil „die untere ,diakischc
Provinz zu der Zeit, als Iulius Possessor Kurator von Romu1a war, noch
gar nicht Dacia Malvensis hieB" 69 • Das ist gewifi richtig. Aber der Zeitpunkt
der Amtsfi.ihrung braucht hier.fi.ir nicht entscheidenld. zu sein, sondern dcr
Augenblick, in dem Iulius Possessor die einzeJnen, ge:radezu pedantisch
genauen Angaben seiner Laufbahn fi.ir den Inschriftentext der Schiffergilde
mitteilte. Nur wenn damals die Provinz Malvensis :noch nicht bestan.den
hătte ader Pos.sessor unter keinen Umstănden WÎS.5en koI11nte, daB die
Provinz, in der Romru.la Lag, in Dacia Malviensi.15 umbenannt worde:n war,
wăre das ein gewichtiges Gegenarg,ument gegen unsere lnlterpretalt1on des
Nesselhauf, a.O.
Die Versuche, den Ortsnamen (?) in der Inschrift zu ergănzen, die von C. S.
Nioolaescu-Plopşor, Unde a fost Malva, in RevMuz 2, Nr. 3, 1965, 203-7, herausgegeben wurde, sind wenig sinnvoll, da man schon in Oltenien viele Namen auf
-vensiwn findet. Es ist alillerdem gar nicht sicher, da6 Cioroiul Nou mit dem
Ortsnamen gemeint ist. Nicolaescu-Plopşor ergănzte: M. Opeliius Maximus 1 [dec
Mo]r;itanensium, Herculi / [p(ro) saHute) Mal]vensiwn ex voto posuit; Tudor sohlug
dagegen [ ... Aq]uensium vor (Latomus, 25, 1966, 847 ff.; Oraşe, tîrguri şi sate in
Dacia romană 1968, 318 f.; OltR, 3.Aufl. 1968, 218 f., Abb. 2 auf S. 217, Suppl. Epigr_
381); C. Daicoviciu schlie!Hich trat fiir [ ... Aeq]uensium ein (ActaMN 2, 1965, 654 f.:
vgl. aoch C.u. H. Daicoviciu, ActaMN 4, 1967, 74, Anm. 3).
67 So ILS 6920.
68 Ahnliche Formulierung z.B. auch ILS 897 (oaesarisch-augusteische Zeit): Ptolemaiei Cyrenens(es); 5014: pat(rono) Teanensium Apulum. Da civitas Romulensium
Malvensium die Gesamtheit der Bewohner bezeichnet, ist es wohl auch erlaubt,
die Domus-Angaben einzelner heranzuziehen: ILS :3318 (= II 1166): M. Iunius
Quir. [Hi]spanus Segoviensis; 6902 (= II 105): G. Bossius Saturninus Galeria Napolitanus Afer; 6935 (= II 4218): Cn. Gavio ... Quir. Amethys,to Balearico Palmensi et
Guiuntano; ferner 2517; 5287, Z.2; 9344.
69 A.O. 183.
s:;
66
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Doppeln.amens. Es laBt sicll aber eind!eUJtig darlegen, dia6 eiin. solcher
Beweis nicht gefi.ihrt wenden kann.
Die Ehreninschrift von Hispa:lis wird dem Possessor ail.s proc(uraltori)
Augg. ad ripam Baetis gesetzt, also vor dem T,oid des Verus. Da Possessor
unter Marcus und Veru.s a1s adiutor dies praefectus arunonae illpius Saturninuis drei vel\5chiedene Funktionen ausgei.ibt hatJte 70 , halt scllon Pflaum
diese Pro~uratur arurf da.5 Ende dea- Samithernschaft der beiden Kaiser
gelegt 71 • Diese Stewlun.g ist besonders dJainn kaium vor 168 n. Chr. zu
datieren, wenn Possessor, rrach ,einer Beobachtung von E. Birley 72 , seine
militarischen. Char.gen. unid die Kuraturen în Dakien und Ph0€n.ikieni3 erst
bekleidet hat, nachdem er von Marcus und Verus in die Ritterdekurien
aufgenommen worden war. Auf einem kilrzlich im nordafrikanischen
Maotiar gef undenen Stein ist er ials proc. Aug(UJSti) ad ripam Baetis bezdchnet74. Wenn wir hier den Wechsel von Augg. Zili Alug. zu Recht
prăzise verstehen, so hătite die Prokuratur noch iiber den ~od des Verus
(Mi:tte des Wiruters 168/9, d.h. wohl Januar/Februar 169)75 hinausgefi.ihrt.
Da die Inschrift „ob innlocentiarn iU5titiamque eius singuLaTem" aufgestellt
wurde, wi:rid sie kaum gleich Z'U Arufang der Amt.szeit abgefaBt worden
sein. In jedem Fall alsa wird die Ehrung wohl k.aum vor der zweiten
Hălfte des J ahres 168, wenn nicht erst Anf,ang 169 konzipiert bzw. eingemei.Belt worden sein.
Scit wann nun nennt sich die sildlichste dakische Provinz Malvensis?
Der Name begegnet zuers;t auif idem Grabstein des M. Macrinius Avdtus
Catonius Vindex, hăchstwahrsohein!lich fri.ihestens im Ja!hr 169 76 • Selbst1

70 Ad oleum Afrum et Hispanum rccensendum, item solamina transferenda, item
Yecturas nauculariis exsolvendas.
71 Les carrieres procuratoriennes equestres, 1960, 504-G.
n Bei Pflaum, a.O.
73 H. Nesselhauf, a.O. 183 f.,
hat kaum zu Recht die Kolonie Arca mit der
Strafienstation ca. 40 km westlich von Melitene gleichgesetzt, von der nur bekannt
ist, dafi sie im 4.Jh. n.Chr. eine selbstăndige Gemeinde war (ltin.Anton. 178, 1;
211, 3; 215, 5. K. Miller, ltineraria Romana, Stuttgart 1916, 736. Hirschfeld, RE 2,
1118, Nr. 4. De RJuggiero, Diz.Epigr. I 636, Nr. 1. A. H. M. Jones, The Cities of the
Eastern Roman Provinces, Oxford 1937, 183 und 432, Anm. 17). Zum phonikischen
Arca vgl. Hirschfeld, RE 2, 1117 f. Jones, a.O. 282 f. und 463, Anm. 75.
7'• G. Ch. Picard, RA, 1968, 297 ff .
. 75 Galen 14, 650; 19, 18 (vgl. SHA, vita Marei 14, 7f.; vita Veri 9, 10 f.). PIR IF
p. 140. A E. Birley, Marcus Aurelius, London 1966, 214 f.
76 CIL VI 1449 cf. p. 3805 = ILS 1107: ... p[r]oc.prov.Dac.Malv .... W. Zwikker,
Studien zur Markussiiule I, Amsterdam 1941, 86, Anm. 124, hat - trotz seiner Zweifel wohl richtig darauf hingewiesen, dafi die dona imilitaria, die Macrinius fiir eine
besondere militărische Leistung im Germanenkrieg erhalten hatte, von Marcus
allein verliehen waren, so dafi der terminus post quem der năchsten Stellung als
Prokurator der Malvensis der Tod des Verus (Anfaing 169) wăre (Pflaum, Les
carrieres procuratoriennes equestres 1960, 511 f. C. u. H. Daicoviciu, ActaMN 4,
1967, 82). Nach einer nicht i.iberzeugenden Hypothese von J. Fitz, Epigraphica 28,
1966, 67-71, soll Macrinius Avitus nach seiner quarta militia die Auszeichmungen
im Kampfe gegen die eingebrochenen Markomannen und Quaden in der ersten
Hălfte des Jahres 169 erworben und erst danach unter Claudius Fronto die Malvensis verwaltet haben. Dagegen auch A. E. Birley, Provincialia, in Festschr.R.LaurHelart, Basel 1968, 224 f.
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verstăndlich braucht aber da:s Jahr,
erwăhnt wird, nicht auch dasjenige

in d,em d.ie Provinz zuersit iruschriftlich
zu sein, ,in dem sie eingerichtet wurde,

und ebenso der erste (zuifallig) bekannte Prokurator n.ichlt der erste li,berhaupt zu seiin.. Mithin konnen wir auf diesem Wege nicht rnehr gen.au
feststellcn, wann die Malvensis umbenannt worden ist 77 •
Nun stoBen wir etwa zur gleicllen Zeit zum ersten Mal auch au:f den
zweiten neuen Provinznamen, Dacia Apulensis, in eiinem Elogiurrn, clas
in Rom anif dem Trajansforum den Tod des Statthalrters M. Claudius
Fronto, der „post aliquot secunda proelia advemum Germanos et Iazyges
ad postremum pro r.p. fortite.r pugnans" gefail.len war, verherrlichte78 • Die
beiden Namenswechsel stehen offensichtlich in unmitteilbarem LJUS•ammenhang und mlissen gleichzeitig erf olglt sein, weil nun eimnal eine provincia Superior ohne ein.e Inferior (bzw. umgekehrt) unsirmig war.
Seit der Umorgan.isation, die zwischen 120 llllid 133 erfolgte, bestand
das erst kurz vorher in Dacia Superior und Inferior zweigeteHte Dakien
aus drei Provinzen. Aus clean nordlichen Teil der Superior w,ar damals
eine eigenstăndige Prov.inz Dacia Porolissensis geworden 7il_ Wenn itr.otz
dieser Abtrennung die al.ten Provinznamen Dacia Superior 'lLil<l Inferior
beibehalrten wurden, so karui man daraus schlieBen, daB die Bezeichnrt.llilgen als „obere" ll!Ild „untere" Provinz nachwievor zutrarfen. Diese Namenswahl war demnach, wie bei den beiden Pannonien, Moesien oder
Germanien, von der Lage am Flu8, der Donau ader dem Rhein, in Stromrichtung getroffen worden. Wenn Dacia Superior nach diesem Gesiiohtspunkt benannt wurde, mufi die Pr,ovinz ,lllso bis zur Donau ge:r.eicht rund
somit TeHe des heutigen Banat mitiumfaBt haben 80 • Diese Bezekhnung
(Dacia Superior - Iruferior) ist spăter nicht mehr als sinnvoll beurteil.Jt 81 ,
sondern du:rich Apulensis und Malvensis ersetZJt worden, obwohl man dic
Dreiteilung beibehielt. Gleichsam von selbst bieiet sich daflir di,e Erklărung an, daB eiine territoriale Umghederung den bisherigen Namen
ihre Grundlage enltzogen hatte. Denn man kann wohl mit Siicherheit
77 Anders jedoch, friihestens nach dem TocLe des Verus 169: C.u.H. Daicorviciu.
ActaMN 4, 1967, 80. Seit der Mitte des Jahres 169: Fitz, Epigraphica 28, 1966, 6!J.
A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien 1944, 87, vermutet als wahrscheinlichstcs;
Jahr der Prokuratur des Vindex in der Malvensis 167 oder 168.
78 CIL VI 1377 und 31640
11.S 1098, nur handschriftlich iiberliefert. Zu den
Erganzungen vgl. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien 1944, 38. Vgl. auch die
kiirzere Ka.!"riere in CIL III 1457.
79 Vgl. nur C. Daicoviciu, D. Protase, ActaMN 1, 1964, 163-180.

=

so Diese Ansicht vertritt in neuerer Zeit vor allem C. Daicoviciu, D. Protasc.
ActaMN 1, 1964, 172; 174. C.u. H. Daicoviciu, ib., 4, 1967, 77. Vgl. aoch M. Macrea,
L'organisation de la Province de Dacie, Dacia 11, 1967, 133.
8 t Inferior zuletzt sicher am 13.12.140 auf einem Militardiplom (AnnEp, 1962, 264).
wahrscheinlich noch etwas spater (AnnEp, 1946, 113. Pflaum, Les carrieres procuratoriennes equestres 1960, 375 ff.), sofern der Prolegat und Praef€kt der Dacia Inferior
in einer Krisensituation urn 143 oder noch eher ~m Jahre 157 eingesetzt war: Macrea,
Dacia 11, 1967, 135. - Superior zuletzt sicher am 8.7.158 (CIL XVI 108), und offen-

bar auch noch unter Marcus und Verus auf der Ehreninschrift fiir Iulius Capito
(CIL III 7429 = 11.S 1465: (coloniae) Traianae Sanniregethusensium ex Dacia Superiore), datiert durch III 7434 = 11.S 1855.
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ausschlieBen, daB sioh damals aufier den Namen ilberhau.pt nkhts (oder
ahlenfaJ.ls d!er Rang einer prătiorisiehen zrur n.euen konsufarische,n Provinz)
geăndert habe 82 • Aus der Possessor--Inschrift geht unabhăngig davon,
wie man Romulen.sium Malven1Si1Um imlterpretiert - unJbezweifelbar hervor, daB Rornula zur Dacia Malvensis gehorte. Daiher muB die Malvensis
,wie vorher die Lnforior) zumindest O1tenien, iin dem Rom'llla ja lag~
umfaBt ha:ben. Main wilrde 'es al.so am einJ.euchtendlsten finiden, wenn die
bisherige Dacia Superior in Si.idwestten T,eile des Banats ,an die neue
Malvensis abtreten muBte, ,so daB sie sinlnvohlerweise nichrt dais „obere"
Dakien hei.Ben J.wnnrte, weH sie i.iberhaupt nichrt mehr an die Donau heranreichte.
Fi.ir unsere Frag,e ist entsoheidend, wieweiJt der Zeitpunkt der Emchtung der Dacia &puilensis festgel.egt weroen kann. Er 'lăBt sich nur aus
dem Kursus des Claudius Fronto gewinnen, der spătestens im Jahre
170 fiel 83 • Fr,onto haitte n.aoheinander folgenide Dieruststellungen inne: vor
dem Tode des Verus (unid nach dem Toiurn,ph am 12. Oktober 166) war
er comes des Verus, leg. Augg.pr.pr. provinciae Moesiae super. (wohl 167),
leg. Augg. pr.pr. M:oesiae super. [ert] Daciae Apuile(n)sis ,simrul; nach Anfang 169 leg. Aug. pr.pr. pr6vincia[rurn] Daciar. und leg. Aug. pr.pr.
pr6vinciarum Daciarum et [Moesiae] super. simul84 • Nachdem Fronto also
zună,chst das K,omrrnando liber Moesia Superior haJtte, wurden dann unter
ihm, ofrens1chtlich durch die Kriegsereiginisse bedingt, die &:atthaJJterschaften von Obermosien und Dacia Apu:lensis vereinigtt:. Das wird im
Jahre 168 odler noch 167/8 geschehen sein, konm.te aiber bis Anfantg 169
angedauert haiben, es sei denn, Fronmo hătite die 111ăchsite Stellung, den
Oberbefehl liber die dakischen Provinzen als legatus AUJgusti, schon in
den letzten Monaten der Samtherrschaft ilbernommen, und die letzte
Phase seiner Amtsfilhrung unter Marcus allein wi.irde die angefi.ihrte
Stellung ;als Legat eines einzi,gen Augustus rechrtferttigen.85 • Fi.ir clas J ahr
82

Vgl. z.B. Nesselhauf, a.O. 182 f. :Dagegen mit guten Griinden C.u. H. Daicoviciu,

ActaMN 4, 1967, 79.
83
Im Laufe dieses Jahres war schon Sex. Cornelius Clemens Statthalter der III
Daciae: CIL III 7505 = Il.S 2311.
8
" Vgl. zur vieldiskutierten Laufbahn: PIRI 11 2 no. 874. A. Stein, Die Reichsbeamten von Dazien 1944, 38-40. R. Syme, JRS 36 1946, 165 f. A. E. Birley, Marcus Aurelius 1966, 199; 213; 219 f. J. Fitz, Die Laufl.Jahn der Statthalter in der rămischen
Provinz Moesia Inferior, Weimar 1966, 20 f.; Epigraphica 28, 1966, 68 f. G. Barta,
1

Bemerkungen zur Kriegsgeschichte Daziens im 2.Jh. (167-171), ActaClDebrecen 2,
1966, 81-87. C.u. H. Daicovidu, ActaMN 4, 1967, 78 f. A E. Birley, Provincialia,
Festschr. R.Laur-Belart 1968, 218 f.
85 Sofern wirklich in der Inschrift Aug(usti) stand. Der Wechsel von proc.Augg.
ad ripam Baetis in CIL II 1180 2JU proc. Aug. ad ripam Baetis in der neu von Picard
herausgegebenen Inschrift fur Possessor (RA, 1968, 297 ff.) laf3t die Interpretatton als durchaus mi:igliich ers,cheinen, daG ein ,leg. Aug(usti) sein Amt noch wăhrend
der Samtherrschaft angetreten hat. - Die Statthalterschaft in de,n dakischen Provinzen paBt am besten in den Winter 168/9, in dem Fronto offenbar erst die III
Daciae organisiert hat: Da er vorher nur Statthalter von Obermi:isien und der Apulensis war, zuletzt aber von Obenni:isien urrd den provinciae Daciae, ist m.E. der
Sch1uG zwingend, daG die III Daciae im Jahre 168 als einheitliche Provinz noch
nicht bestanden.
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168 oder bt:•reits 167/8 begegnet alsa zum ersten Mal der Provinzname
Dacia Apulensis. Was bedeutet <las?
C. und H. Daicoviciu haben dazu eine irnteressantte These aufgeste11t 86 :
Da in dem Elogium fur Fronto 1m1r die Aipulensis und nichlt die Dacia
Inferior bzw. Malvensis angefiihrt werde, kănne man ,clas nur mit der
Fusion der heiden Provinzen Superior uJI1d Inferior zur neuen Provinz
Apulensis erklaren. Von diesen vereinigten Provinzen sei spater erst die
Malvensis abgetrennt worden. Dieser ZU5tand kănnte freilich nur wenige
Monate gedauert ha!ben. Denn das nachste Kommando Frontos war ja die
Stattha1terschaft ti.ber die „dakischen Provinzen", d.h. die Tres Daciae 87 ,
die drurch den Oberibefehl i.iber die „dakischen Provinzen und zugleich
Oberimăsien;' abgelost wur.de 88 • Viel wichtiger scheint mir zu sein, dafi
auch die Dacia Porolissensis, die <loch fi.ir Fronto mindestens ebenso
bedeutungsvoll sein muBte, wie die Malv:ensis, inicht neben ,der ApuJ.ensis
erwăhnt wirot!D und dafi die Fronrt im Westen lIDd Norden Dakiiens, nicht
aber im Sildosten, gegen Muntenien, lag. Fronto muf3te es darauf ankommen, ilber die Legion (bzw. die Legionen?) 90 in dier Apulensis v:e:r.fiigen
;~u konnen; da man ohnehin annehmen muB, daB ihm die Auxiliareinheiten der Porolissensis untcrstellt waren, hindert nichts, ihm clas gleiche
gegeben:enifalls auch fiir die Truppein der Malvensis Z1.1Zugest.ehen 91 •
Vielleicht mochte es in der damaligen militărischen Situation als untunlich erscheinen, ihn auch noch mit zu dieser Zeit zweitrangigen zivilen
Aufgaben zu belasten.
Diese Vberlegungen kănnen aucll da.2Ju beiltragen, eine gewisse Schwierigkeit unserer Hypothese, die Malvensis habe den sildlichen, a:n die Donau grcnzenden Teil ~r aliten Dacia Superior mirtumfo.Bt, zu beseitigen.
Denn ei.ne solche N eugliederung hăltte ziur Folge, daG Claudius Fronto
al<; Kommandeur Obermosiens und der Apulensis nach dem Donauiibergang bei Lederart:a zunăchst die Mailvensis, die nicht zu seinem unmittelbaren Amtsgebiet zahlte, durchqueren mufite, um seine zweite Provinz
zu erreichen. ln der gleiohen Lage war er aiber auch, wenn er durch die
Porolissensis in <las n-oridliche Kiampfgebiet einmarschieren wollte. Auch
1

i;i;

ActaM N 4, l!J67, 79 ff.

n So auch in III 7505

=

ILS 2311.
Die Ehreninschrift von Sarmizcgetusa (CIL III 1457

= ILS 1097) nennt diese
letzte Stellung Frontos auch richtig leg.Aug. pr.pr. trium Dac. et Moes. sup.
89 Die Porolissensis kann nicht unter einem Legaten gestanden haben, der dort
die legio V Macedonica befehligte (C. u. H. Daicoviciu, ActaMN 4, 1967, 79), da
Calpurnius Agricola (co.s. 158/9) nur als Vorgănger des Fronto und Statthalter einer
konsularischen Provinz oder als comes eines der beiden Kaiser diese Legion gefi.ihrt haben kann (111 7505 = ILS 2311). Wann genau diese Legion nach Dakien
gckommen ist, ist mithin unbekannt. (Vgl. schon Stein, Die Reichsbeamten von
Dazien 1944, 41; anders z.B. A. E. Birley, Provincialia, Festschr. R. Laur-Belart 1968,
218 f., Anm. 17). Zudem wăre es inkonsequent gewesen, Obermosien und Apulensis
zu vereinigen, von beiden aber die fur dieses Kommando notwendige Porolissensis
zu trennen.
00
Vgl. Anm. Sfi.
!li. Allgemein iibcr die Unterordnung: Stein, Die Reichsbeamten von Dazien 1944,
18; 35. Pflaum, Les procurateurs equestres, Paris 1950, 146-51; RE 23, 1269.
A .J. Graham, JRS 51, 1961, 99 ff. Skeptisch: M. Macrea, Dacia 8, 1964, 155.
R8
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ist diiese provisorisch gedachte Ko,ppelung zweier StaitthalteiiSohaften nicht
aus adttninistrativen, sondern aus militărischen Grilnden im Kampf gegen
die unmittelbare Bedr.ohung durch die Nordvol.ker vorgenommen und
nach wenig-en Monaten wieder aufgegeben worden. Dieses Variieren
scheint mir in ganz souverăner \.Veise den jeweiligen militarischen und
organisatorischen N otwendigkeiten angepaBit gewesen zu sein.
Kehrt man nunrnehr wi,eder Zlllm AusgangspunM zuriick, oh IuliU.5
Possessor in dem Zeitpunkt, in dem er das Formular seiner Laufbahn fur
die soapharii Hispalenses niederschrieb, von der U mbenennung der Dacia
Inferior etwas wissen lmnnte, so lehrt ein Vergleich des moglichen Abfassungsdatums dieser Iruschrift mit dem ersten Auftre.ten der Provinzbezeichnung Apulensis bzw. Malvensis, daB diese Kenntnis moglich war.
Sie aher mli8te ausgeschlossen sein, wenn man zu beweisen versuchte,
daf3 M,alvenses in der Zusammensetzung mit Romulenses unter keinen
Umstanden einen Hinweis auf die Provinz Malvensis bedeulten kann.
Romula ist also nicht mit Malva gleichzusetzen. Als Possessor hier Kurator war, hatte es noch den Rang einer civitas 112 • Zwischen dieser Zeit
unid der Abfassung der Ehreninsichrift rnuB es jedoch ein Munidpium
geworden sein 93 • Sol1te auch diese Taitsache c:Lem Iulius Possessor bekannt
gewesen sein, so hat er, wie bei seiner Sorgfalt fi.ir ihn selhstverstăndlich,
jene Rechtsstellung der Gemeinde angegeben, die sie zum Zeitpunkt
seines Amtes hatte.
Romcla lag in der Dacia Malvensis, deren territiorialer Grundbestand
01-tenien und orffenbar auch betrăchtliche Gebiete dles heutigen Banat
umfaBte. Da die Erweiterung der Provinz sofort auch die Frage nach dem
neuen Narnen 511:ellrte, konnte es vielleicht sinnvoll erscheinen, die Provinz
nach dem Verwaltungssitz zu benennen. Obwohl man nicht widerlegen
kann, da8 flir die neue Provinz auch ein neues Zenrtrum gewăhlt und
dafilr eine Stadt im westlichen oder mittleren Banat ausgesucht wordcn
sein konnte 94 , so halte ich es doch auch fur erwăgenswert, an die uns
noch unbekannte Hauptstadt der bisherigen Dacia Inferior zu denken, die
dann Malva o.a. geheiBen hătte.
F. VITTINGHOFJ~

92
kh halte es fiir ausgeschlossen, dafi der sorgfăltig notierende Possessor diesen
Terminus nur abusiv (fiir mrunicipium) gebraucht hătte. Bei Arca ist auch richtig
der Kolonietitel hinzugefiigt.
93
In der grofien Inschrift fiir Iulius Capito (CIL III 7429 = ILS 1465; vgl. o.Anm.
81) wird es municipium gennant. - InnerhaiLb der Inschrift sind die Ămter offenbar
systematisch geordnet: coloniae, municipium civitas, collegium.
91 Vgl. o. S. 134.
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CASTRUL ROMAN DE LA BUCIUMI (JUD.
SĂPĂTURILE

SĂLAJ).

DIN 1963-1968

Ruinele antice de 1a Buciurni sinrt: semnai1ate încă de l1a sfîy,şitul secolului
al XVI-lea, dar numai în sec-olul :trecut •au fost atribuite cu certitudine
unui castru roman t _ Gu:1tiivarea inltensă a terenului a scos la ivea[ă, pe
lingă urme de construcţii, şi material ariheol:ogic care a ajuns în cea mai
mare parte în Muzeul din Zălau. Studii mai reoente asupra materialului
t'pig:r:aiic provenit ,din castru, au ,identificat unitatea militară care staţiona
aici2 •
Oercetarea sis-temart:ică a •castrului, începută în 1963 de Muzeul de Istorie din Oluj 1î,n colaiborare cu Muzeul din Zăl1 aiu şi conltinuată an de an,
este inică în ,curs. Pe această cale s-au veri.fioalt ruşezaTfea exactă a castrului, fazele lui de construcţie şi i s-au stabilit dimensiunile. De asemenea,
au fost dezv.elite nurne11oase construcţii din interiorul castrului, printre
care şi p:reboriul, ceea ice a permis a se staibili că porta praetoria es:k
poarta de pe latura idJe sud a castruilui. Săpăturile aru scos ,la iveală o cantitate mare de valoros mateDi,al ariheo:1ogic.
In cele ce urmează prezentăm succint rezull!tatele referitoare la castru
ca atare. Un studiu amănunţit cuprinzi-nd şi materialllll arheologic urmează
să apară mai tîrziu.
Oasitrul este aşezat pe teraJSa uşor ,înclinată de la nord spre sud a unui
platou oare se ridică la rniazăm.oaipte de sat, terasă cunoscută sub numele
de Gradişte (Cetate). Contl.lir:U!l castrului se poate distinge foarte bine pe
teren, ,prezentîndu--se oa un dreptunghi ceva mai ridicat decît :restul terenului, cu 1'aturile lungi orientate pe direcţia NV-SE. Ca urmare a lucrării
pă!mîn:tuilui, suprafaţa castrului ,a fost nive\lată în interior, nemaiiputîn·du--se diistinge ur:mele consitruicţiilor.
Cercetarea elementelor de fortificaţie a arătart: următoareLe: castrul a
avut două faze de construcţie, una de pămînt şi una de piatră. In prima
fază, castrul er,a înconjurat cu un val de pămînt bălt:ut, care se observă
bine în profilul seeţiunHor, avînd lăţimea bazei de aproximativ 6 m şi
înălţimea medie de 1,50 m. In faţa va1ului se ana un şanţ în formă de V
·cu lăţimea de 3 m şi adîncimea de 1,50 m. Castrul de piatră a.re dimen1

ln legătură cu istoricul ~i bibliogriafia referitoare ~a castru: I. I. Riussu, Castrul
qarnizoa.na romană de la Buciumi, în SC!V, X, 1959, p. 305-317.
2 I. I. Russu, op. cit., p. 315.
1
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siunile 167 X 134 m. Va!lul de pammt servea acum ca agger. ZidUl de
a fost construit probabil chiar pe berma fazei anterioare, în tehnica opus incertum, din piatră calcar,oasă de •carieră adusă de undeva din
apropiere. Pietrele din temelia zidului, înaltă de O, 70-0,80 m, sînt legate
cu pc:1mînt, iar cele clin partea lui superioară sînt prinse cu mortar. Această
ultimă parte este groasă de 1,30 m, grosime constaintă pe ,toate laturile,
temdia avînd ou aproximativ 10-15 cm mai mu.lJt. Temelia zidului este
înfiptă în val .şi numai într-o singură porţiune, pe laturo de vest, ea pă
trunde şi în pămintul neumblat, probabil clin cauza nivelării solului. În
cea mai mare parte zidul de incintă lipseşte acum, fiind scos pentru construcţii mai ales in secolul nostru, dar el a fost totuşi surprins în cîteva
puncte (secţiunea 11, XlX, turnul din colţul de sud-est), unde se păsitrează
şi temelia, şi o porţiune superioară. ln faţa zidului de piatră se afla o
uerma lată de 1,5 m. ln faţa acestei berme, marcată de un sitrat de piatră
şi mortar, se află un şanţ lat de l 3 m şi adinc de 3 m (faţă de nivelul
bermei), al cărui virf se găsea la 10 m depărtare de ztd şi a cărui escarpă
lungă se afla spre interior. Şaniul fazei de pămînt a fost astupait sau
nivelat foarte probabil eu pămintul aruncat clin şanţul fazei de piatră,
pămînt care în unele locuri a fost pus şi peste valul vechi (secţiunea I).
Colţurile castrului sînt rntu.njite. Turnuri. de colţ au fost identificate şi
dezvelite numai în colţurile de nord-est şi sud-est, ele fiind de formă
trapezoidală. Turnul din colţul de niord-est avea baza mică de 5,40 m,
laturile de 7,15 m, iar grosimea zidului pe cele trei lart:uri de 0,75 m.
Distanţa între laturi, în punctele unde se îmbină cu zidul de incintă, e.ste
de 7 m. ln interiorul acestui turn destru.l de rău conservat s-a păstrat un
pavaj de piatră de riu, care alcătuia nivelul de umblare. ln mijlocul turnului, străbătînd pavajuJ, se vede urma unei gropi, probabil de la un stilp
care susţinea etajul.
Turnul din colţul de sud-est este mai bine conservat. Baza lui mică
măsoară 5,40 m, laturile 5,50 m. Grosimea zidului celor trei lart:uri este
de 0,75 m. Distanţa între laturi, în punctul în care se îmbină cu zidul
de incintă, este de 7 m. Ambele turnuri au avut acoperiş de ţiglă şi au
fost locuite.
Secţiunea executată peste colţul de nord-vest (secţi'l.lilea XIX) n-a descoperiit nici o urmă de turn, fie uin cauză că el a fost complet scos şi
solul nivelat in epoca modernă, fie că, ceea ce este f,oarte posibil, n-a
existat turn în acest col\.
Pe latura de sud a castrului, la distanţă egală, respectiv, de latura de
est şi vest, se ia.flă cite un turn intermediar (de curtină) de formă patrulateră. Grosimea zidurilor la turnuri este de 1 m; dimensiunile lor sînt
egale: 4,90 X 4 m. Ele au fost consitruite adiată ou zidul de incintă can·
constituia latura lor de sud. Aceste turnuri au avut şi ele acoperiş dP
ţiglă .şi au fost locuite, deşi materialul arheologic provenit din ele este
comparativ mai sărac d€cît cel din turnurile .de colţ.
Au fost dezvelite cele patru porţi ale castrului. Trei dintre ele sînt
flancate dJe bastioane icu ieşind semicircuJ.ar. Numai porta praetoria~ a.7czată pe latura de sud, este flanoată de bastioane cu ieşind dreptunghiular
piatră
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principales dextra şi sinistra se găsesc la 103 m depărtare de latura
ele nord-vest şi la 62 m de laltura de sUJd-est. Ele impart deci curtina în
părţi inegale, una de cda 1/3, cealaltă de 2/3 din lungimea acesteia. Porţilr
praetoria şi decumana siînt situarte la mijlocu:l laturilor respective.
Porta principalis sinistra se află pe laitura de e,st ,şi este destul de rău
păstrată. Bastioanele ei, ou dimensiunile 6 X 8 m. depăşesc spre exterior
zidul de incintă cu 3,25 m, iiar spre interior cu 4,30 m, socotind ambele
-dimensiuni de La faţa externă a acestui ziid. Cirr'iosimea zidului acestor
lnistioane este de 1,25 m. Deschiderea porţii, largă de 8,80 m, era împăr
ţită în două culoare egale printr-un zid gros de 1,10 m, care depăşea cu
0,5 m ztdul din spate al bastioanelor. In zona acestei porţi drumul pare a
fi su.ferit mai multe refaceri. In secţiunea exeoutaltă aici apar urme ,a.parţinînd, pare-se, porţii oastru'Lui de pămînt.
Porta principalis dextra se păstrează re1altiv bine, cu excepţia unei
părţi din ba1stii0nul de sud. Biastioane1e porţii depăşesc spre exterior zidul
<le incintă ,cu 3 m, iar spre interior cu 4,25 1m. Lungimea celor două bastioane este egală: 8,50 m, dar lăţimea lor diferă: 6 m fa cel ·de sud şi
G,30 m la cel de nord. Grosimea zidului lor este de 0,80 m. Pe latura interioară a bastionului de S'Ud s-a păstrat intrarea largă de 1,70 m, oare
se află la nivelul drumului. Deschiderea porţii, măsurind 6 m, era pavată
cu piart:ră de mu.
Un pavaj asemănător se păstrează şi înrtr-o parte a bastionului de sud,
imediat lingă intrare.
Pe parvajul porţii s-a descoperit o parte din benzile d€ fier care ferecau
poarta.
Porta decumana, pe l,atura de nord a ,castrului, se află într-o poziţiC'
dominaintă. Cele două bastioane ale porţii au dimensiunile 7,30 X 4,15 m.
Gro.simea zidului lor este ide 1,15 m. Ele de,păşes•c zidul dle incintă spre
-exterior cu 1,35 m, iar spre interior cu 5,40 m. Porta decumana pare
a ,nu fi fost folosită, deoarece nu s-a putut surprinde nici o urmă de
via decumana. In pereţii casetei exe-cutate pentru dezvelirea acestei porţi,
oblic pe nivehd a ceea ce ar fi trebuit să fie via decumana, apare o pă
trundere de mortar şi dărimătură care ar putea proveni dela o conductă
care aducea apa în castru. Această presupunere este sprij1nită şi de constatarea că nu s-a ciriculat pe porta decumana şi de priezenţa în interiorul
castrului a unei băi (vezi mai jos).
Spre deosebire de celelalte porţi, porta praetoria era f[an1cată de bastioane cu ieşind rectangular, care depăşesc spr,e exterior zidul de incintă
c·u 1,50 m, iar spre interior cu 6 m. Lăţimea bastioanelor diferă: cel de
t'st ia.re 5 m, cel de v;est 5,20 m. Lungimea lor este egală: 7 m. Grosimea
temeliei bastioanelor este de 1,20 m. Bastionul de est al porţii, mai bine
conservat, păstrează o bo:r,dtură care maiica nivelul de călcare; ,gr,osimea
zidului pi,opriu-zis al bastionului este de 0,90 m. Deschiderea porţii, mă
sur~nd 8 m, era despărţită printr-un zid gros de 1 m în două oUJLoare egale.
Acest zid, al cărui capăt de nord est~ lia nivelul zidului din spate al bastioanelor, are lungimea de 5,80 m. Zidurile care încadrează deschiderea
porţii par a fi avut cîite un contrafort (vezi planul). Lîngă zidul turnului
1

1
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de est s-a găsit o piatră cu adîncitură pe care probabil se sprijinea fusul
propriu-zise. Da acest bas.tion se păstrează pragul intrării, oa.re se
afla pe }atura din spate. Fornna deosebită a bastioanelor acestei porţi s-ar
putea datora unei refaceri s.au reparaţii tirzii.
Bastioo.nele celor paitru porţi ale castrului au avut aco,periş de ţiglă .şi
au fost intens locuite.
Porta principalis dextra şi porta principalis sinistra erau, ca ~ obicei,
legate între ele pri,n via. principalis, care delimita cele două mari sectoare
ale castrului, praetentura şi retentura. Acest drum, 1.alt de 7,20 m, era
format din două strarturi: primul din bolovani de gresie, all. doilea, cel
mai de sus, din prundiş şi nisip astfel aşezart: incit dr urmul este mai ridicat
la mijloc. Grosimea medie a celor două straturi este de 0,45 m. Via principalis era mărginită pe latura de nord de un zid gros de 0,60 m, care se
întrerupe în dreptul il1ltrării în praetorium. Pe latura de sud era măl'gWtă
de zidurile primului rind de barăci (vezi planul).
De la porta praetoria pînă la via principalis se întmde via praetoria Lată
de 6,30 m, flancată de zidurile oare mărginesc ba.răcile. Ea constă dintr-1\lill
strat de nisip şi pietriş, uşor bombat la mijloc, g:rios de 0,30 m. La intersecţia ei cu via principalis se af1au două postamente masirve de piatră
cioplită, care au servit drept bază pentru statui şi inscripţii. Unul dintre
aceste postamente se păstrează bine. S-au descoperit aici dteva fragmente
mărunte ale unei inscripţii şi ceea ce pare a fi un fragment de inscripţie
al cărei text a fost conştiincios martelat. Asemenea postamente pentru
inscripţii, statui sau alte elemente ornamenitale par a fi existtalt la capetele viae principalis, in dreptul porţii principalis sinistra şi principalis
dextra, precum şi la capătul viae praetoriae, în dreptul porţii cu acelaşi
nume. ln orice caz, două asemenea postamente au fost descoperilte in
dreptul porţii principalis sinistra şi porţii praetoria (vezi planuJ.).
După CU!IIl s-a mai spus, c€rretările efeatua.rte la porta decumana şi în
retentura, nu au dat de urmele viae decumanae.
La baza valului, în interiorul cas,trului, a fost identificată pe lt,oate la,tu.rile via sagularis. Constru.cţia ei nru este uniformă. Pe laturile de vest
şi de sud este formată dintr-un strat de nisip şi prundiş lart: de 2,40 m şi
gros de 0,40 m. Pe laturile de nord şi de est ea constă dintr-un pavaj de
cărămizi lat de 2,20 m.
ln retentura a fo.c;t identificat un dl"!l.1ffi care o traversează de la es.t la
vest, lat de 2,50 m şi paivat cu pietre de rîu. Rostul lui rărrn[ne să fie
precizat.
In interiorul castnw.ui a fost dezveli.lt praetoriul, care avea o poziţie centrală, simetrică faţă de cele patru laturi. Această eonstI'U'cţie de formă
dreptunghiulară, cu zidul gros de 0,80 m, avea dim.ensiunile 26 X 32 m.
Ea s~a dovedit a fi bine păstrată, cu excepţia laturii de est. Pe latura de
sud a pretoriului se afla intrarea largă de 1,70 m, în raport de oare a
fost determinaită şi poziţia porţii praetoria. Clădirea .pretoriului are cîte
dO'Uă încăperi laterale iar pe latura din frund cinci încăperi. Cele de pe
latura din spate au aJV1Ut hypocaust. In camera centrală, C, de pe Latura
din fund se afla aşa-numitul s.anictuar aJ. drapelelor (cer-Oetătorii germani
porţii
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folosesc pentru această încăpere denumiirea de Fahnenheiligtum). Dimensiunile camerei C sînt 5, 70 X 4,80 m. 1n &ceastă cameră se afla un postament d:in piartră şi cărămidă, cu dime111Siunile 0,50 X 0,50 m, care susţinea probabil un trofeu diin care s-au păstrat piese de bronz şi zale de la
o lorica squamata. Se par,e că, iniţi1al, de o parte şi de ailrta a acestei camere centrale se ad:'1a cite o singură încăpere cu dimensiunile 8,75 X 4,50 m,
carie .au fost împărţite ulterior în două: în partea de est încăperile A
(4,80 X 4,80 m) şi B (3,45 X 4,80 m), iar în partea de vest încăperile D
(3,30 X 4,80 m) şi E (4,80 X 4,80 m). ÎITTJcăperea J (3,85 X 3,20 m) reprezintă un adaios ibîrziu. Carrnerele de pe latura de veSlt au lăţimea egală,
.3,60 m, lungimea lor fiind 7 m la camera F şi 8 m La camera G. Zidu~
despărţitor avea grosimea de 0,60 m. Pe latura de esit încăperile H şi I
aveau dimensiunile 7,30 X 3,40 m.
BerisHLul, f oart.e probabil aooperit, separa irutegriail. încăperile de pe latura din srpate de cele later.ale. In periistil, de o ,parte şi de alta a ieşirii
din camera C, se aflau postamente masive de piartră cioplită în jurui că
rora s-au găsit fraigrnenlt:e de 1a mai multe piese e,pigrafice. Unele din
fragmenitele găsite ,în dreptul pasbamentuJui estic au pllltut fi întregite
parţial, dovedindu-se a aparţine unei inscripţii închinate împăratului CaracaUa. Peristi1lul era despărţit de atrium, pînă 1a o anumită înălţime
printr-un zid de piatră, şi aipoi, foa11te probaibil, prin aroade sprijinite pe
stîlpi de cărămidă. In colţul exterior al încăperilor F şi I se aflau postamente, cu acelaşi rol ,ca şi cele din faţa camerei centrale. Un asemenea
postamerut, cel din colţJUl încăperii F, s-a păstrat relartiv bine.
Atriul ePa pavat cu lespezi mari de pi,artră. In atrium a fost identificată
o groapă ou material arheologic oare urmează să fie cercetată exhaustiv.
PretoriUil, în forma descoperită de noi, a fost precedat probabil de o
fază mai veche, aparţinînd castrului de pămînt, după cum pare a rezulta
din u11mele de eonsitrucţie caTe apar sub palV'ajul atriului. O indicaţie în
acest sens poate fi şi groapa meinţiornartă 'll118i sus, dacă ea se va do;vedi
a fi fost o f ossa sacra 3 •
Intre pretoriu şi latura de est ,au fost dezvelite zidurile a două construcţii, probabil horrea, de fornnă dre,ptunghiruLară, cu dimensiunile
26 X 13 m. Zidurile lor au grosimea de O, 75 m. Prima -clădirie situată la
10 m de pretoriu avea pe 1atuxa de est, în exterior, trei încăperi care
reprezintă un a,da:os tîrziu. Zidul de nor:d ail clădirii era străbătut de un
canal cu destinaţie nepreci21artă.
Cea de a doua 'Olădire, situiată La 2,30 m de prima, prezintă pe partea
exterioară eonlt:raforturi, oî te două pe laturile scurte şi dte şaise ,pe laturile
lungi. Aoesite ·oaintriaiforturi ,cu lungimea de 0,70 m şi lăţimea de 0,60 m
se î:mbinau cu ziidul clădirii. Z~du l de sud al acestei dăddri a fost scos în
-cea mai mare parte. ln inlt:erforul. ,ambeLor ,construcţii s-a descoperit material arheologic.
1

1

3 Sugestia acad. prof. C. Dakoviciu, că:riuia îi aducem mulţumiri şi pentru alte
rodnice îndemnuri şi sugestii.
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1n partea de vest a pretoriului a fost dezvelit un complex de clădiri_,_
i s-a dat numele de C3 şi C4, în raport de ordinea des'Coperirii.
C4 are zidul gr'OS de 0,80 m şi fo:rmă dreptunghiul•ară 01.l dimensiunile
30 X 28 m. Zidul de est al clădirii se află la 8 m de pretoriu. Au fost
descoperite pînă aC'll!Il1 14 încăperi (A-S). Partea de nord a clădirii urmează să fie dezvelită. ln centrul acestei clădiri se arfl,a foarte probabil o
curte. Toate încăperile aorustrucţiei C4 au fosil: încălzite cu hypocarust.
Camerele A-B ale clădirii C4 sint construite peste via sagularis, iar camerele R-S sînt construite peste încăperi mai vechi aparţinînd tot clă
dirii C4. Camerele A-B şi R---S reprezintă adausuri uJ.terioare. Construcţia C3 încalecă parţial colţul de nord-vest al clădirii C4. Clădirea C3,
in formă de L, are numeroase încăperi, din care aru fost desvelite trei.
La capătul de sud al construcţiei C3, în parte peste zidlul construcţiei C4,
s-a construit cuptorul de încălzire şi o semiabsidă. Judeoînd după cantitatea mare de tuburi de apeduct, foarte bine păstraite, şi după contextul
arheologic, această clădire a servit ca baie. ln favoarea acestei afirmaţii
trebuie pus şi faptul că instalaţia de hypocau.st este mult prea mare pellltru
a fi servit numai la încălzirea clădirii.
Complexul de clădiri C3 şi C4 reprezintă prolbaibil locuinţa coanandantului şi poate şi a altor ofiţeri din garnizOOIIlă.
Pe latura de sud, de o parte şi de a:llta a porţii praetoria, au fost identificate două clădiri, construite pe val la 4,25 m de zidul de incintă. Clă
direa estică are dimensiunile 15 X 8 m, :dimensiunile celeilalte clădiri
urmează să fie precizate. Ambele construcţii erau probabil magazii, judecînd după materialul ceramic provenit din ele.
ln praetentura au fost identificate şase barăci, cite trei pe fiecare parte
a viae praetoriae. Bărăcile erau mărginite de ziduri groase de 0,50 m care
nu aveau temelii solide. Lungimea barăcilor era de 50,50 m. Barăcile
nr. 1, 3, 4, 6 aveau lăţimea de 9 m, iar barădle nr. 2, 5 aiveau 1ăţimea
de 20 m. Intre barăci se aflau spaţii de cirou'laţie despre care urmează
să se precizeze dacă erau amenajate ca drumuri. Zidurile de naro ale barăcilor nr. 1 şi nr. 4 mărgineau via principalis. De-a lungul acesltor ziiduri
se aflau contraforturi la intervale de 6 m. Ba.răcile nr. 2 şi nr. 5 au fost
dezvelite parţial. Acoperişul lor de ţiglă era susţinut de :trei riîn:duri de
stîlpi distanţate între ele cu cite 5,5 m, judecind durpă baraca nr. 2. ln
interi orul barăcii nr. 5 a fost descoperit un zid a cărui ,destinaţie urmează
să fie precizată. Nivelul de locuire se prezintă sub forma unui strat unitar,
compact, de .culoare roşiatică, cu mulrt:e urnne ide ro-sură. Stratigrafia acestui nivel a putut fi parţial precizată cu ajutorul monedelor, nivelul cel
mai de jos cuprinzînd aproape exclusiv monede de la Tflaian şi Hadrian.
în ambele barăci au fost dezvelite vetre de foc, unele din ele legate de
activităţi meşteşugăreşti. Barăcile dau, ca de obicei, cea mai marc cantitate de materiail. arheologic, pentru că aici se desfăşura, sub a~pectele
ei cele mai diferite, aproape intreaga viaţă din ca&tru. Ziduri1e carie măr
ginesc barăcile sînt mai 1t:îrzii şi rolul lor urttnează să fie precizat. In zidul
de sud al barăcii nr. 5 a f o.st descoperit un fr1agment dinrtr-o inscripţie
căruia

1
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care, după datele puţine pe care le oferă, nu pare a depăşi epoca lui
Marcus Aurelius.
Atît inscripţiile cit şi ţiglele şi cărămizile stampiLaite vorbesc de existenţa unei singure unităţi care forma gami21oana castrului: cohors II Au9usta Nervia Pacensis Milliaria Brittonum. Ea pare să fi staţionart aici
pînă la părăsirea Daciei.

I M. MACREA /-E.

CHJRILA-N. GUDEA-V. LUCACEL-C. POP

DAS ROMEHLAGER VON BUCIUMI (BEZ. SALAJ)
DIE AUSGRABUNGEN VON 1963-1968

(Zusammenfaissung)
Die Ruinen des Romerlagers kannte man schon im 16.Jh.; ihre systematische
Untersuchung begann aber erst 1963 und ist noch nicht abgeschlossen.
Das Lager ist auf einem „Gradişte" oder „Cetate (Burg)" genannten Plateau
gelegen. Es war zuerst in Erde und spăter in Stein aufgefi.ihrt. Die Masse des Steinlagers sind 167 X 134 m. Seine Ecken waren abgerundet. Gegen NO und SO wurden
Ecktilrme und an der Sildmauer zwei Zwischentilrime aufgedeckt. Die auf der Sildseite gelegene porta praetoria hatte beiderseits Tilrme mit rechteckigen Vorsprilngen,
wăhrend die anderen Tortilrme runde Vorsprilnge hatten. Die porta principalis
· sinistra und die porta praetoria waren der Lănge nach durch eine Mauer in zwei
Gănge abgeteilt. Die porta decumana scheint nicht beniltzt worden zu sein. Die
F.)ck-, Zwischen- und Tortilrme waren mit Ziegeln gedeckt und bewohnt. Die 1.:ia
principalis und die via praetoria wurden zum Teil aufgedeckt. An ihrem Schnittpunkt fand man Inschriftfragmente. Das praet01-ium misst 26 X 32 m. An der
Rilckseite hatte es filnf Răume und seitlich je zwei Răume. Im Fahnenheiligtum
fand.m sich die Reste einer Trophăe: Stilcke und Schuppen einer lorica squamata.
Im Peristyl wurden Reste von Inschriften entdeckt, darunter eine filr den Kaiser
Caracalla. Das praetorium scheint auch eine ăltere, wahrscheinlich mit dem Erdlal{er zeitg~eiche Phase gehabt zu haben. Ostlich vom praetorium wurden zwei horrea
aufgedeckt. An der Westseite des Praetoriums wurde ein Gebăudekomplex mit Hypokaust und Bad aufgedeckt, allem Anschein nach die Wohnung des Kommandanten. An der Sildseite des Lagers ,vurden zwei kleinere Gebăude festgestellt, deren
Bestimmung erst gcnauer untersucht werden muss. Sechs Baracken konnten identifiziert werden; zwei davon wurden teilweise all5gegraben. Sie ergaben ein reichhaltiges Fund.material. In der Mauer von Baracke Nr. 5 wurde ein Inschriftenfragment
gefunden, vielleicht aus der Zeit des Marous Aurelius. Die Besatzung des Lagers
war die cohors II Augusta Nervia Pacensis Milliaria Brittonum, die hier bis zur
Aufgabe Daziens in Garnison lag.

https://biblioteca-digitala.ro

M . MACREA

ŞI

COLAB .

156

:.~
;

~
I I O I I 12 I I
,,,,ib..==:..:: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. .
~

;r.:= == =-== ====--------'

I

I

I.
I
i

I

"'
,,"'
·11
""

~=:===~===~=~--;--·----

.--=-:.
L::::::e

=]

== ::.:: :: ==:: ==- ==

D

.

- --

F ig. 1. -

Planul castrului Buciumi.
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'
MONUMENTE FUNERARE DE LA MICIA
(PAR TEA il)*

IV.

Acoperiş

de aeclicula

(Pl. I, fig. 1). Calcar. 1,04 X 0,60 X 0,30 m.
în două ape, are fiaţa centrală ornamenttată cu un fronton
frint la part.ea superioară şi it:ermi1r1at cu 'llin fel de acroteră plată. În interiorul fr.ontonului este reprezentată Scylla cu cap de femeie şi cu picioarele în fonma unor cozi de peşte, care după o 1înoolăcire se ondulează simetric spre marginile frontonului. Cu mîinile susţine membrele infcrioan'.
Datarea: sec. II e.n.
Scyll:a, ca simbol funerar, este destul de rar întîlniită 1 . În Dacia Superior
apare cu o vîsiă în mînă ,tot pe un acoperiş de cdiculă de la M~cia 2 şi între
doi sfincşi pe un postament de monument funerar de la Apulum 3 . Analogia cea mai apropiată a reliefului de la Micia o constituie însă partea
superioară a unei stele :de la Carnuntum 4 •
Problema edicu1elor din Dacia Superior a fost trataită în prima parte a
acestui articol5. Aici răm[ne de subliniat doar faptul că la Micia acest tip
de monument funeraT este destul de rar şi că aipare în două variante:
aedicula cu acoperişul în formă de boltă 6 şi aedicula cu acoperişul în două
ape, dintr-un singur bloc, orniamenta,t fie pe fronton, fie în interiori. Piesa
des-cri,;ă mai sus se încadrează în această ultimă variantă.
AcoperişuJ.,

V. Statui funerare

(Pl. III, fig. 1). Marmură albă.
0,90 X 0,55 X 0,19 m; păstrată friagmentar. L~pisesc capul şi partea superioară a corpului, apr:oximativ de la briu în sus. Se păstrează 111umai o
l. Statuie

funerară

feminină acefală

" Prima parte a acestui articol a apărut în ActaMN, V, 1968, p. 125-135.
1 Vezi: DA, IV , s.v. Scylla; LexMyth, IV, s.v. Skylla şi RE, III, Al, s.v. Skylla.
2
1 Monumentul, inedit, se află în lapidarul Muz.eului de istorie din Deva.
3 M. Gramatopol, Une Scylla funeraire d'Apulum, în Apulum, VI, 1967, p. 164-167,
fig. 1 a-b.
'• A. Schober, Die romischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien, 192:1.
p. 34, nr. 62, fig. 28.
r; ActaMN, V, 1968, p. 126-131.
G Fr. Cumont, Neue Funde aus Dacien und Moesien, în AEM, XVII, 1894, p. 24-26,
fig. 3-4. Un alt acoperiş de ediculă în formă de boltă, cu lei funerari la margine
şi con de pin în centru, provenind tot de la Micia se află in lapidarul Muzeului
din Deva şi este inedit.
7 ActaMN, V, 1968, p. 126, pl. I, fig. 1.
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parte din abdomen. antebraţul sting şi membrele inferioare. Statuia este
,pe un pmtament rotund, uşor deteriorat, cu carie face corp comun. Ea se încadrează în tipul obişnuit al statuilor funerare reprezentind
matroane. Femeia poartă o stala lungă pină la pămint, dintr-un material
plin şi greu, după cum arată cele trei faLduri ver1ticaLe ce le fa.ce în faţă
şi faldul din partea stingă. Deasupra ,are o palla dintr-o ţesătură mai subţire şi transparentă, cu pliuri ovale şi oblice. Transparenţa veşmintului
vrea să fie sugerată de rotula genunchiului drept, puterntc marcată şi
de întreg piciorul care de la coapsă in jos ar părea descoperit da.că nu
s-·ar observa sub genunchi marginea m:a,nfbalei. Pe braţul stiing se îrufăşoară
mantaua, care cade lateral pînă la pămînt şi pe care o prinde cu mina
stingă. Grcut.aitea co!ipului cade pe piciorul stîng, dreptul fiind uş,or îndoit
din genunchi. lVlîna are degete lungi şi este mai îngrijit tratată. 1n Sichimb,
draperia este realizată într-un stil tipk proviincial. Faldurile fine, fireşti
şi subtile ale draperiei din epoca elenil.Sltică, acum lucrate prin '1ovituri
adînci de daltă, apar greoaie, nenaturale şi schematizate la maximum, dovedind că meşterul de la Micia nu se mai pricepe să redea jocul veşmîn
tului. Probabil că statuia reprezenta o matroană velată, cu un colţ a[
mantaki care U acoperea capul. Datarea: sec. III e.n.
Statuile fiuner.ar,c feminine sînt cunoscute în Dacia intracarpatică mai
ales în centrele urbane: Ulpia TraÎlarua Sarmizegetusa1l, Apulurm 9 , Potaissa10. Prototipul este celebra statuie feminină din epoca lui Auguisrtus
(copie a unui original atrii.mit lui PraxiteJ.e), cunoscută sub denumirea „La
grande Ercolanese" 11 . Aoes ta es,te tipul de statuie funerară cel mai des
prezent în rproviindile <lunărene 12 • Pentru s,ta!tuile funera!'e din Dacia alte
prototipuri sînt Pudicitia şi „La piccola Ercolanese". Alături de statuile
feminine, în aceleaşi centre urbane apar .şi statui 1masculine de togati.
Este foarte probabil că ace-site statui nu erau plas•ate sub ,cerul liber, ci în
interk,rul unor construcţii funerare, un fel de mausolee, deosebite de ediculele deschise în faţă, cu trei peiieţi şi un acoperiş, care sî,nrt: de dimen.siuni mai mici.
aşezată

1

ii Un număr destul de mare de statui funerare fomi·nine de la Ulpia Traiana Sarmizegewsa se află în Muzeul din Deva. Vezi: A Hekler, Archaeologiai jegyzetek
vide!ci muzeumainkbol, în MKE. IV, 1910, p. 19-21, fig. 7 şi 8; S. Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 296-305, fig. 389 şi 399.
9 A. Hekler, op. cit., p. 17-19, fig. 4-6; B. Cserni, AFM, p. 329 sqq., fig. 38 şi
S. Ferri, loc cit„ fig. 387-388 şi 404-405. Tot de la Apulum pare să provină şi o
statuie funerară achiziţionată recent de -muzeul Brukenthal din Sibi'll, statuie ce
se afla în curtea castelului de la Criţ (lingă Sighişoara).
10 B. Orban, Torda varos, 1889, p. 57
MKE, I, 1907, p. 141, fig. 5 şi I. I. Russu,
Z. Milea, Materiale epigrafice şi sculpturale în Muzeul raional Turda, în ProblMuz,
1964, p. 27, nr. 14 şi 15, fig. 14 şi 15.
11 A Furtwangler H. L. Urlkhs, Denkmăler griechischer und romischer Skulptur, Miinchen, 1904, p. 178-180, pl. 55.
12 Vezi: E. Kalinka A. Swoboda, Bericht uber eine Reise im Gebiete der Drau
und Save, în AEM, XIII, 1890, p. 38, pl. I; S. Jt'erri, op. cit. p. 196-197, fig. 223---235;
p. 211-214, fig. 257-259; p. 293-296, fig. 383-384, fig. 392; Intercisa, I, Budapest,
1954, nr. 224, Ql• LXi<I, fig. 1; nr. 225, pl. LXXI, fig. 2; nr. 229, pl. LXXI, fig. 3.
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In, Dacia Superi,or tipul statuar imitind 'Un original celebru pătrunde
prin albumele de modele sau prin meşteri veniţi din nioridu1 Italiei, unde
statuile funerare sîntt cunoscute 13 • Aşa oum s-a -constatat şi în ceea ce
priveşte alte tipuri de m01n.ume111te funerare, ş,i statuile dovedesc orientarea artei din Dacia Superior spre p:riovinciile vestice :învecinate, originea
multora din forme af1îndu-se în nordul ltaliei1 1.
2. Torso (Pl. III, fig. 4). Marmură. 0,30 X 0,13 m.
Torso de start:uie înfăţişîndu-1 pe Her:aule, cu muşchi~ pootorali pUJternici
şi triunghiul inghinal maroat în manieră clasică. Pe llllllăn1l stîng, pînă
im dreptul coapsei, atîrnă blana leului din Nemeea. Dalta.rea: sec. II e.n.
Identificarea în unele cazuri a defunctului cu eroul grec şi, ca urmare,
reprezentarea lui cu aitributele lui He:ricule este un fapt ce a fost sesizat
în arta funerară ia Imperiului roman 15• ln Dacia Superior este cunoscUJtă o
statuie a l'lli Hercule ţinînd în mină merele din grădina Hesperidelor,
statuie oe a fo1St găsită pe looul unuia dintre cimitirele romame ale anticei
Napooa 16 •

VI. Coronamente de monumente funerare
1. Geniu între doi lei adosaţi. (Pl. I fig. 4). Calcar. 1,05 X 0,60 X 0,16 m.
Pe un postament îngust, lipsit de ornamente, sînt repriezerutaţi doi lei
adosaţi, cu corpurile în ,profil şi cu capetele întoarse spre privitor. Gura
deschisă, limba sooaisă şi ·colţii proeminenţi le dau expresie de ferocitate.
Coaima este mare şi bogaJtă. Sub labele anterioare ţin cite un cap de berbec. Partea posterioară a corpurilor este rotunjită şi scurtă. Intre ei se
află Thainatos, nud, în atitudinea me1aI1Jcolică şi gînditoare obişnui,tă lui
Attis, cu piciorul sUng încrucişat peste cel drept, capul sprijinirt: în palma
mîinii suîngi. În mîna dreaptă ţine o torţă cu flacăra în jos. Datarea: a
doua jumătate a sec. II e.n.
13 J. Bank6 P. Sticotti, Antikensammlung im erzbischoflichen Seminare zu
Udine, în AEM, XVIII, 1895, p. 58-60; Arte e civiltd romana nell'Italia settentrionale dalla repubblica alla tetrarchia, II, Bologna, 1965, pl. LXIII.

"' Aedicula, stela cu busturile defuncţilor în nişă patrulateră, coronamentele în
de trunchi de piramidă cu muchiile arcuite îşi au originea în nordul Italiei.
Un rol deosebit de important pentru difuziunea motivelor artistioe spre provinciile
danubiene l-a jucat Aquileia (Arte e civiltd, II, p. 428-439). Pentru problema influenţelor vestice în arta funerară -a Daciei Superior v. Gr. Florescu, I monumenti
funerari romani della ◄<Dacia Superior» în EDR, IV, 1926-27, p. 137-148; C. Daicoviciu,
TransAnt, p. 144-145; H. Daicoviciu, Coronamentele în formă de trunchi de piramidă arcuită pe teritoriul provinciei Dacia, în Apulum, VII, 1968, p. 333-352; L. Ţe
posu David, Points de vue sur l'etude de l'art provincial de la Dacie Superieure,
in Hommages d Marcel Ren.ard, III, Bruxelles, 1969, p. 550-557.
1:; LexMyth. 12, s.v. Herakles.
16 C. Pop, Monumente sculpturale romane din Napoca, în ActaMN, V, 1968, p. 482.
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Cele mai apropiate analogii ale monumentului sint un coronament
descoperit în castrul de la Răcari 17 şi unul apărut recent la Deva, probabil
în necropola aşezării antice 18 •
2. Capul Meduzei între doi lei adosaţi (Pl. I, fig. 2). Gresie. 0,90 X
0,30 X 0,13 m. Coronamentul, mult deteriorat, reprezintă doi lei spattla spate pe un postament îngust cu care fac corp comun. Sub labele anterioare leii ţin cite un cap de animal. Intre ei se află capul Meduzei, cu
faţa hidoasă şi părul întins orizontal, apoi căzînd vertical pînă pe spatele
leilor, cu intenţia de a imita şerpii ce ies din capul gorgonei. La leul din
dreapta se observă coapsa mult rotunjită. Datarea: a doua jumătate a
sec. II e.n.
3. Doi lei adosaţi şi un con de pin (Pl. I, fig. 3). Travertin. 0,82 X
0,45 X 0,23 m. Monumentul, rău conservat, reprezintă doi lei spatie la
spate, aşezaţi pe un postament. Au conpurile redate din profil şi cape-tele
din faţă. Par să aibă o coamă bogată. Intre ei se află un con de pin. Coronamentul este asemănător cu unul descoperit în Dacia Inferior 19 • Datarc.-a: S<..-'C. III e.n.
4. Con de pin (Pl. III, fig. 5). Gresie. înălţimea: 0,67 m; Diameti·-11:
0,50 m. Coronament în formă de con de pin, cu solzii puternic marcaţi.
Este uşor deteriorat la partea superLoară; la partea inferioară are un orificiu. Datarea: sec. ll-III e.n.
Coronamentele de monumente funerare, descoperite izolat, încununau
mai cu seamă stele care, în majoritatea loc, au marginea superi01ară plată.
C.a dimen5iuni, coronamentele lungi şi înguste corespund stelelor. Repertoriul figurativ al coronamentelor nu este bogat şi nu prezintă elemente
specifice pentru Dacia intracarpaltică, ci este analog celui din Dacia Inferior şi din celelalte provincii dl.lil1ărene. Aproape fără excepţie apair leii
adosaţi, cu un con de pin, o Meduză, un geniu funerar sau capul lui Ju,ppiter Amon între ei20 • Conurile de pin, mai mult sau mai ,puţin schematizate, sînt descoperite izolait ca piese aparte. Dimensiunile lor variază şi
au de obicei un orificiu ,La partea inlferioară. Aceste piese nu fnooronau
stelele, ci mai degrabă altarele, iar cele mai mid poate chiar medalioanele
ce se termină l a partea Slllperioară cu o acroteră simplă. O categorie deosebită de coronamente, neatestată la Micia, o constituie coronamentele
in forttnă de !1:runohi de piramidă ou muchiile arouirte 21 •
1

VII.• Postamente de monumente funerare
1. Postament cu trei laturi ornamentate (Pl. II, fig. 1-3). Travertin.
U,77 X 0,66 X 0,41 m. De folI'11Ilă paralelipipediică, postamentul este rău
păstrat şi fi,gW"aţia se descifrează greu. Pe ii.a.tura centrală esrte reprcvl'.cTiitat
li

D. Tudor, Quelques decouvertes archeologiques de la Dacie Inferieure, în Dacia,

VII-VIII, 1937-l!HO, p. 357 fig. 9 şi MonDaclnf, Bucureşti, 1942, nr. 32, p. 35-36,
fig. 22.
t 8 Monumentul este inedit şi se află la Deva.
1a .MonDaclnf, nr. 24, p. 37, fig. 24.
~'O EDR, 1926, 1927, p. 104-105.
2 1 H. Daicoviciu, op. cit., passim.
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un oap de dimiitate intre doi lei adosaţi, iar l.art:eral un hipocamp şl un
deliin. Datarea: sec. III e.n.
Postamentul, deşi lucrat într-un stil mai puţin îngrijit, es,te asemănător
cu unul descoperit tot 1a Ulpi,a Traiiana Sarmizegeuusa şi ornamentat pe
raţa cent:r:ală ,cu un cap de berbec între doi lei şi lateral cu un pegas
şi un hipooarnp2 2 •
Postamentele de monumente funerare, judecind. d'Uipă dimensiunile lor,
serveau mai cu seamă la srnsţinerea al,tJarelor funerare. Şi ele au un repertoriu figurativ comun cu al monumenrt:elor similare din provinciile dună
rene. Spre deosebire de ooronarmente, au o gamă mai 1argă de elemente
ornamentale: lei, delfini, păuni, animale acvaitice, capul Meduzei, divinităţi
şi chiar bustul defunctului.
VIII. Lei funerari

I. Leu funerar (Pl. III, fig. 3). Andezit. 1,65 X 0,65 X 0,53 m. Leul, cu
botul deteriorat, stă culcat pe cele patru labe. Are corpul redat din profil
şi capul întors spre privi-to'!". Are coama bogată, botul deschis şi coada
răsuciită pe coarpsă. Sub Labele ,ainterioa:re ţine capul lllilUi berbec. Datarea:
sec. II-III e.n.
2. Leu funerar (Pl. III, fig. 2). Andezit de UI"oi. 1,45 X 0,73 X 0,45 m.
Pe un postament lung şi ingust se află un leu cu botul culcat rpe labe.
Botul, acum dete:ri•orait, este 1al"g deschis, limJba sooa5ă, ochii buillbucaţi.
Are o coamă mare, cu şuviţe lungi. Suib laibeile anter,i:oare ţine lliil cap de
bovideu. Partea posterioară a corpului continuă cu un cilindru pe care
se încolăceşte coada. Această terminaţie cilindrică face ,posibiJ.ă presupunerea că aoes.t monument constituia un element al acoperişului sau al
balUJStraidei vreUJnui mausoleu. Aşa cum dov2desc şi frontoanele 23 şi staitui1e de la Micia se pare că în această import.antă aşezare de pe mailul
Mureşului existau şi nişte constf'l1cţii funerare mai impunătoare decit
ediculele. Datarea: sec. II e.n. Leii funerarri s,în1t prezenţi pe întreg cuprinsul provinciei Dacia. Mulţimea materialului şi dificiu1tate-a de a face o
tipologie explică lipsa lor din mono,gr:afiile prirvind monumentele funerare24, deşi semnificaţia 1or în simbolistica funerară a fost precizată 25 .
Leii funerari, ca piese aparte, deci nu ,pe coronamente sau postamente, în
cele mai multe caZJuri străjuiau monumenrt:ele funerai:re. Nu este e~clus ca
la anumite construcţii funerare ei să fi :mărginit acoperişul. Deşi poziţia
lor este aproape fo1itotdeauna aceeaşi - stau culcaţi pe labe, sub labele
anterioare ţin Ull1 cap de animal şi s~t redaţi ciu corpul din profil şi capetele întoarse spre privitor - există o serie de amănunte care îi deose22 Ramer in Rumanien, Koln 1969, p. 257, nr. G 144.
ZI Oct. Floca, Monumente epigrafice şi sculpturale

de la Micia, în A.ctaMN, V,

1968, p. 117-122, fig. 6-8.
~ Leii nu figurează în monografiile lui Gr. F,lorescu consacrate monumentel,.:,r
funerare din Dacia Superior şi Inferior (supra, nota 14 si 17).
25
B. Lunn, On the symbolisme of severed animal heads, în Latomus, XXII, 2,
1963, p. 254-257. ActaMN, VI, p. 533-535.
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besc pe unii de ceilalţi. Coama poate fi lungă, scurtă, cu şuviţe mai mUlt
sau mai puţin drepte, realizate prin lovituri de d.alltă, sau ciruoniţată,
realizată oo ajutorul sfredelului. Expresia feţei este şi ea diferită cLe la
ferocitatea animalului isăllbatic pînă la bHndeţea animalului domestic;
unii au chiar o expresie aproape umană.
La fel ca şi pentru celelalte tipuri de monumente funerare, şi pentru
leii funerari se pune problema originii lor. Faptul că motiVlul are o origine
orientală este dovedit 26 • Nu ştim insă în oe moment a pătruns în lumea
greco-romană ca simbol funerar, deci nu putem spune dacă ,în Dacia se
daitoreşte coloniştilor din Orient sau pătru1I1.de tot prin filieră vestică. De
asemenea, nu ştim dacă acest simbol funerar poate fi pus sau nu în legă
tură cu religia mithriacă. Ceea ce se poate spune în stadiul actual al
cercetării este că leii funerari cun06c o răspîndire largă în arta funerară
a provinciilor danubiene, deşi ei nu sint străini artei funerare de pe Rin.27
sau din Gallia 28 •
LUCIA ŢEPOSU-LIVIU MARGHITAN

ROMISCHE GRABDENKMĂLER AUS MICIA
II. Teii

(ZU58mmenfassung)
Die Veroffentlichung romischer Grabdenkmiiler aus Micia wird fortgesetzt (siehe
Acta MN V, S. 125-134).
Adikuladach (Kalkstein) mit Wiedergabe der SkyHa; kann i.n das 2.Jh.u.Z. angesetzt werden (Taf. I Abb. 1).

Grabstatuen
1. Kopflose weibliche Grabstatue (Taf. III Abb. l) aus weissem Marmor. Stellt
eine mit Stola und Palla bekleidete Matrone dar (3.Jh,u.Z.).
2. Torso (Taf. III Abb. 4) Marmor. Der Torso stellt Herlrule5 mit dem Fell des
nemiiischen Lowen liber der linken Schulter dar. In diesem Fall wurde der Verst.orbene dem bertihmten griechischen Helden gleichgestellt (2.Jh.u.Z.)
Bekrănungen

von Grabdenkmiilern
1. Genius zwischen zwei nach aussen lagernden Lowen (Taf. I Abb. 4) Kalkstein.
Zwischen den zwei nach aussen lagernden Lowen steht der nackte Thanatos in
der melancholisch nachdenklichen Haltung de5 Attis (zweite Hiilfte des 2.Jhs.u.Z.).
2. Medusenhaupt zwischen zwei nach aussen gelagerten Lowen (Taf. I Abb. 2)
Schiefer. Die sehr schadhafte Bekronung stehlt zwischen nach aussen lagernden
Lowen ein Medusenhaupt mit grauenerregendem Gesioht:sausdruck urnd Schlangenhaar dar (Zweite Hiilfte des 2.Jhs.u.Z.).
:1.1; Franz de Ruyt, Etudes de symbolisme funeraire, in Bulletin de l'Institut historique belge de Rome, XVII, Bruxelles-Roma, 1936.
n S. Ferri, Arte romana sul Reno, Milano, 1931, p, 204-207.
28 Gallia, VI, 2, 1948, p. 303, fig. 9; XIX, 2, 1961, p. 272, fig. 8 şi 9.
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3. Zwei nach aussen gelagerte Lowen mit Pinienzapfen (Taf. I Abb. 3) Travertin.
Das schlecht erhaJte,ne Denkmal stellt zwei Lowen mit măchtigen Măhnen und
dazwischen einen Pinienzapfen dar (3.Jh.u.Z.).
4. Pinienzapfen (Tof. III Abb. 5) Sohiefer. Die Schuppen an dem oben le1cht
beschadigten Pinienzapfen sind deutlich ausgeprăgt (2.-3.Jh.u.Z.).
Sockel von Grabdenkmălern
1. Dreiseitig omarn~ntierter Sockel (Taf. II Abb. 1-3) Travertin. Die Verzierun •
gen des schlecht erhaltenen Denkma1s lassen sich schwer erkennen. Vermutlich der
Kopf einer Gottheit zwischen zwei Lowen auf dem MittelfeJ.d, seitlioh ein Hippokampos und ein Delphin (3.Jh.u.Z.).

Grablowen
hăit zwischen seinen
Vorderpranken einen Widderschadel (2.-3.Jh.u.Z.).
2. Grablowe (Taf. III Abb. 2) Andesit. Der Hinterkorper des liegenden Lowen
setzt sich in einen Zylinder fort, um den sich der Schwanz ringelt. Das Denkmal
stellt wahrscheinlich ein Teilsti1ck von dem Dach ader der Brustung eines Mausoleums dar.

I. Grablowe (Taf. III Abb. 3) Andesit. Der liegende Lowe
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ŞI

ROLUL LOR ÎN .,COLONIZAREA"

ŞI

ROMANIZAREA PROVINCIEI

/

Cele două războaie daco-romaine (a. 101-2, 105-6), înaintarea forţelor
imperiale cuceritoare, înlfrîngerile succesi,ve ale ge-bo-dacilor (încheiate cu
OCUpa!iea şi orgatnizarea celei mai mari părţi a ţării lor ca provincie) 1 erau
îinsoţite şi rumrnate de un curenlt ail. i rm i ig rări i masive de popu1aţie, în
primul rînd insăşi arm a ta operativă, din ,awe o bună parte a un~tăţilor
şi efective-lor (mai -ales cele auxiliare) s-au fixat în provirncii:> rămînind pe
roc âmpreună cu anexele şi aparţinătorii lor (familii legale şi mai
ales nelegitime, ne1g,m;itori, meseriaşi, sclal\Ti etc.); veneia imediat aparatul
administrat i v-fisoal şi „ooron.iştii" de toate soiurile: proprietari şi
într•eprinzători împrelllnă cu angajaţii şi suba1ternii lor (mineri, luicrărtori,
tehnicieni, sclavi cu patl"'onii, mici negustori ş.a.). S-a observat şi se admite
îndeobşte că pI"ocesul social-demografic şi economic al imigrării a fost
aiJci mult mai initens şi chiar ipreci.pitart: decit apare în alte provincii (unde
colonimrea şi infiltrarea romană-H:.alică ori romană provincială fusese
lentă, îndelungată), fiind impus de situaţia specifică a noii provincii şi
de politica imperiUilui. Realitatea eslte că, imediat după cucerire, s.tarea
social--<dem.og:rafică şi econolmică a Daciei nu putea fi strălucită: 'În urma
distrugerilor, inicendii'.lor şi pagubelor ,variate pricinuite de ostilităţi, ca şi
prin jaf:u:l sisteimatiic or,garuzat de comandamentul r,oman şi pradioat fără
menajament de trupă (produse :agrare, obiecte •de tot felul, ca şi oameni) 2 ,
Dacia răvăşită şi secătuită era într-o situaţie destul de precară; totul
triebuia refăcut, ffnd:reptart; sau clădit din nou, in a1t stil şi din temelii;
Imigraţii şi autohtonii. La în:ceipUJt, populaţia geto-dacică îrnfrîntă, subjugată, itimo:ria.tă, cu nivel inferior de des:volrt.are a forţelor de •PflOducţie
(a tehnicii în gene!iail, ,expLOOltarea solului şi subsoilU'lui; ,cu :boaită inflluenţa
romană masivă î,n sec. I e.n.), desoriganiZ'ate de cele două răziboaie pustiitoar:e,. nu reprezenta (1în marea ei majoritate) un faotor siocial-eiconomic
de nădejde, adecvat scopuriJlor noii orinJdtuiTi, neipuitlînd să ofere surfLciente
forţe de muncă (,,viris exhall!Sta", Eut.riop. VIII 6, 2); pentru romani era
ori.cum o ~ară deooamdată streină, cu poiJ)Ulaţie în'vinsă, desigur majoritatea încă duşmănoasă. reoalcitrantă, cel puţin în pcimii ani, în prima
1
2

IstRom. I (1960), p. 285-316 (Daicoviciu).
Sargetia, IV (1966), p. 97-106.
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ln atare situaţie şi f.arţă de ţelurile imediate ale politicii romane,
în chip fires,c înstăpînirea cit mai rapidă ,a ocupaţiei şi orffnduirii
sclavagiste, condiţionate prin org,aniza:riea murucii de exploart:are ,a resurse1or naiturale şi umane după stilrul şi în ritmul aduse şi introduse de
cuceritori, - era imperios necesar să fie trainsferate neînltîrzilart: grupe numeroase de locuitori, de oriunde, din ,toate ~oniele vastei împărăţii,
unde există vreun plus de populaţie o:rii elemente cu iniţiativă, capabile,
dornice de muncă, de afaceri, de ·căpătuire şi chiar î11..avuţire, dar şi vrednice de încrederea romană. Cu darviziunea-i pra.atică, operativă, promptă,
cuiceritorul Daciei a luat măsurile i!Ildlicate, cum informează scurt celebrul
pasaj al istoricului antic: după înfrîngerea Daciei, Traianus ,aduse aici
nesfîrşite mulţimi de oameni din toată împărăţia romană spre a lucră
ogoarele şi a locui ora.şele 4 • S-a relevat că aserţiunea lui Eutropius este
exagerată, că adică nu chiar „din toată lumea romană" vor fi venit cofoniştii, ,,nesfirşitele mu1ţimi" 5 ; dar in fond realisIDUJl. afinmaţiei ell/1:ropiene
este justificat, remarcat şi adimis mai demu.lJt, confirmat prin materialul
documentar din Dacia romană, aitestînd ele'Jil-e-nte (izolate sau în grupe)
din toate zonele, de toate neamurile; Eutropius a formulat un adevăr în
ternneni poate prea categorici şi apodictici care nu trebuie deci să fie
luaţi exact ad litteram în sensul că ,împăratul Ulpill.lS Tra[anus ar fi planificat şi organizat aducerea grupurilor de oameni din ,absolut toate provinciile (cum se putea face mai uşor şi s-a făcut efectiv din cele apropiate
de Dacia: zona dunăreană, balcanică, Da1matiia, Moesia, chiar Asia Mică) 6 •
Dacă asemenea acţiune „integralistă" (ex toto orbe Romaruo) apare greu
de admis şi practic aproape cu neputinţă de exeicUJtat, - nu este mai
puţin adevărat însă că în Dacia au venit efectiv şi sint atestaţi epigrafie
locuitori dlin t o a t e provin ci i 1 e, grupuri ori indivizi, dacă nu
civili, în orice caz militari, mai ales în formaţiile auxiliare (cohortes, alae,
numeri).
Fenomenul imigrării în ultima provincie organizată de romani era atit
de puternic, amplu şi s2mnifioart:iv (chiar din primii ani ai ocupaţiei), noii
veniţi (de •toate categoriile) aipar atît de numeroşi manifestîndu-se prin
variate documente epigrafice-arheologice locale, Î!Il'cît foarte uşor a putut
să se contureze în istoriografia modernă impresia (pentru unii chiar convingere fermă) că în Dacia majoritatea absolută, eventual chiar „totalitatea" populaţiei ar fi fost alcătuită din imigraţi. Asemenea impresie ori
urmărind

3 Bibliografia despre populaţia autohtonă daco-getică in Dacia romană: ActaMN,
IV, p. 104.
4 Eutropius, VIII 6, 2 „Traianus victa Dada ex toto orbe Romano infinitas eo
copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas"; or~ele pe care le-a întemeiat (din nou) menţionate de Cass. Dio, LXVIII 14, 3.
5 ,, ••• iibertrieben wie die Nachricht des Eutr .. VIII 6, 2. Es hat auch nicht clas
ganze Reich die Kolonisten gestellt, sondern vor allem die Balkanhalbinsel und
der Orient ... ", C. Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian ,md
Trajan (Beitrăge zur Volkerkunde von Siidosteuropa, V/2), in SitzHer. (Wien), 217, 1
(1937), p. 176; .,afirmaţiile lui Eutropius sînt exagerate ca formulare, dar nu fundamental eronate", A/SC, V, p. 220 (Macrea).
6 In linii generale, despre afluxul de „colonişti" în Dacia: Patsch, op. cit.,
p. 176-178, 182-184, 193-213 etc.
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convingere, devenită teză istorică -ori dogmă politică l,a unii erndiţi, a luait
pe -de o -par.te din aspectul materia1u1ui epigrafie al p:r.ovinciei în
ans,amblu, pe de ,ailta diin teoria roesleriană dc1Spre exterminarea po,pllllaţici
geto~daciioe în a. 106 şi eliminar€a ei rt:otală din oadrul vieţii provinciale
a Dadei r,omane. Proporţiile Il1Ulmer1ce şi wloarea calirt:ativă ,a elementelor
imigrate, italice sau provinciale în sensul cel mai larg (din aparart:ul militar de ocupaţie şi pază, serviciile de organizare ;,i exploatare a imenselor
resurse materiale şi a ce1or umB!Ile, ca şi elementele muncitoare, direct
producătoare de bunuri, toţi „coloniştii") în Dacia sînt fără -îndoială foarte
importanite, iar frecvenţa şi preponderenţa lor în documentele e;pigrafice
şi arheologice stă în raport direct ou puterea şi poziţiile lor în adevăr
dominante su:b toate ac:;pectcle: mili:bar, ,politic, social, administ:rativ-eoonomic, juri,dic, cultural etc. Spre a le cunoaşte cit mai corect, circumstanţiat, amănunţit în cadruil. procesului de romanizare, se impune o analiză
sistemaitkă şi interpr,ebal1:"ea de am,1a:mblu a maiterialului docurrnentar, examinat în detalii şi diferenţiat, deiterminînd toţi factorii etnid .şi culturali
potrivit provenienţei lor reale, din fiecare zonă şi provincie 7 •
,,Orientalismul" în Dacia. Precum s-a observat de multă vreme, elemenitele imigrate în Dacia se repartizează cu oarecaT1e aproximaţie după
cele două mari părţi ale împăirăţiei romane: a) Irtalia şi Occidentul (de
limbă 1aitină), b) Orie111.ituJ. (de liimbă şi cultură prevalent ehlenîce). In ce
priveşte ponderea elementelor „01ieinrt:ale" in sensu:l cel mai larg, generic,
es;te util şi necesar a reproduce în prealaibil concluziile primei sinteze
arheologic-istori'ce asu.pra proviJil.ciei romane, în rtrăsăturile generaile (cu
diooumentarea coresipiunzătoare):
naştere

,, ... aportul sudului şi orientului asiatic este considerabil. Nu e vorba numai
de forme generale ellenistice, care au pătrUJns în Dacia prin Italia şi prin alte
provincii, ci şi de influenţele directe ajunse în Dacia, foarte frecvent şi, cum este
natural, mai curînd şi mai intens <lecit în alte regiuni. O inspiraţie şi o înrîurire
sigure a formelor orientale se simte încă în arhitectură (contraforturile apar spre
mijlocul sec. II-lea, la fel ca arcurile, bolţile construite cu tuburi). In monumentele
funerare şi religioase, atare influenţă este încă mai evidentă: sînt sarcofagele cu
capac şi acrotere introduse din sud, prin Moesia Inferior, monumente funerarf'
terminate sus în piramidă, leii funerari veniţi -direct din Asia Mică, (pare-se) în
Dacia şi Moesia Inferior, reliefurile ou reprezentări de urechi introduse (credem)
direct de colonii syrieni, banchetul funebru transmis fie -direct, fie prin mijlocirea
Moesiei şi Traciei. ln ornamentaţie, elementele orientale sint !ia fel adoptate ca şi
oele romano-occidentale, dar formează apanajUll. nu numai al Daciei, ci al întregului
imperiu în cursul secoluJui II-lea şi a celor următoare. Partea oea mai intimă a
vieţii locuitorilor provinciei Dacia, re ,1 i g i a a format obiectul a numeroase studii
şi discuţii; numărul excepţionaJ., de ridicat al divinităţilor orientale în Dacia n-a
scăpat atenţiei nimănui. Interpretarea fenomenului este însă mai adesea exagerată
sau falsă (.după L. Webber Jones, dedicaţiile făcute zeilor orientali în Dacia sînt
21,30/o, la care se adaugă 9, 70/o pentru asociaţiile sincretiste; divinităţile romano-italice ar fi în total 43,50/0, la care se adaugă ce-le greceşti, majoritatea din ele făcînd
parte din pantheonul greco-roman). Insemnătatea cultelor orientale, incontestabilă,
se explică prin mulţimea de •roloni din regiunile greco-orientale şi meridionale.
stabiliţi mai ales în oraşe şi centrele meşteşugăreşti, ca regiunea minieră de la
Alburnus Maior. Dar nu este mai puţin adevărat că alte împrejurări încă au con7

Cf. ActaMN, IV, p. 85-104 (Tracii în Dacia romană).
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tribuit la r1dicarea acestui coeficient şi mai intîi vremea cuceririi şi stăpi!nirii Daciei
(sec. II-III) şi care reprezintă chiar apogeul religiilor rnistico-mîntuitoare ale
orientului ce au invadat tot imperiul roman atrăgî1I1d la ele, mai ales în oraşe, o
mulţime de credincioşi care, dealtfel, n-aveau nimic comun cu acest orient. Mulţi
adepţi ai divinităţilor orientale sint funcţionari, alţii muil.ţi sînt ostaşi, multe zeităţi
(Mithra, Dolichenus) fiind prin excelenţă militare. Spre a se aprecia statistica, trebuie ţinut seamă de acest 'orientalism' al epocii ... " (Daicoviciu, TransAnt, 1945,
p. 147-153; cf. Tudor, OltR3, 1968, p. 152).
între elementele etnice şi culturale (religii) venite din răsărit, cele din
S y r ia
şi zona semito-syriană c:mstituie o grupă mai numeroasă şi
coherentă,

în ansamblu mai uşor de identificat ,prin criterii epigraficeonomatologice ori religioase, apărîn!d cu trăsături mai pregnante [n variatele manifestări publice care merită o atenţie deosebită in munca de cercetare şi elucidare a :factorilor etnid şi culturali ca vehiculaitori ai
romanismului, participanţi activi la cuwtivarca şi romanizarea provinciei
carpatice. ,,Syrienii" 8 au venit în Dacia în primul rîn:d cu unităţile lor
auxiliare, apoi prin imigrare-,,colonizare", grupe mai mici sau indiiVizi.
Aici, ei se manifestă intens in anmată, in viaţa economi-că-civilă şi ;prin
cultele lor religioase variate, tipice şi (pare-se) foarte populare, difuzate
nu numai în c-ercul „grupelor etnice" ori al familiilor siriene. Unii dintre
ei, mai a1es paimyrenii, aveau o rprollJl.IDţată conştiinţă etnică şi -cl.J!lturală,
vorbeau (alături de latină) idiomuil. for semit şi chiar scriau în acesta şi cu
alfabetul lor „naţional" (ca .şi în a1te zone aJ:e imperiului) 9 • Persoanele cu
an trop o ni rn e siriene (palrrnyrene) sau icu menţiunea expresă prirvind
obî~ia lor sînt (in raport cu Îlntin.derea teri;tolriului ide origine şi cu mmnă
rul populaţiei) relativ numeroase, răspîndite mai ales în centrele urbane
şi de importanţă economică (Ulpia Traiana, Apulum, Ampeium etc.), unde
au jucat un rol de seamă în viaţa publică, iÎn conducerea municipalităţilor,
în manifestările sociale, oomerţ; numeroase aiparr deasemenea în localităţile
de staiţiionare a formaţiilor auxiliare siriene (Tilbiscum, Micia, PoroliSSJUm),
un.de - cel puţin în prima jumă,1.Jaite a sec. II - ele formau grupe etnice
eompaote, aparţinLnd evident militari,lor, veteraniilor şi famiHilor acestora
<lin aceleaşi unităţi.

A) AUXILIA DIN TERITORIILE SIRIENE

aduse în Dacia prorvin din pawu griupe ,de populaţii (triburi) semite: Ituraei, Commageni, Palmyreni şi „Syri", care ~n ondinea apariţiei lor în
provililcia oar,patică S'Înt:
Syria, în RE, IV A (1932). col. 1549-1727 (E. Honigmann).
In legătură cu elementele orientale în generail. (syrieni, palmyreni, asiani etc.),
din care unii vorbeau desigur idiomul lor naţional în cercul ~rupelor şi familiilor,
este remarcabil faptul că pînă aoum se cunosc numai trei inscripţii în altă limbă
decît latina ori greaca: două bilingve ,funerare latin-paLrnireene (infra, p. 175) şi una
votivă, ofranda lui Ragisbel (p. 178).
t<

!I
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ITURAEI, trib sirian-arab din Haurnn şi L:iiban10 , au dat
liare din ,care triei ,au activat şi srtaţionat in Dada.

unită,ţi

auxi-

Ala I Augusta Ituraeorum sagittariorum, iniţial în Germania, în sec. I era la
Arrabona (Gyor, Pannonia Superior), unde venea cu efective germanice (batavi) ş1
celto-hispani (CIL, III 4368), alături de ituraei (CIL, III 4367 Acrabanis Ababunis
f(ilius), Hanicus; 4371 = ILS 2511 Bargates Regebali domo Ituraeus etc.); celţi din
Pannonia (CIL, III 11083). La a. 98 se afla încă în Paninonia (CIL, XVI 42; ArchETt,
LXXXI 1954, p. 112), de unde pleacă în campania daciică; după cucerirea Daciei ră
mine aici cîtăva vreme, avînd .Îincă efective din Liban: ,, - alae I A,ug. Huraeor. cui
prae(e)st C.Vettius Priscus ex gregale Th a e m o Horati f(ilio) Ituraeo et Na l
f(ilio) eius et Marco f. eius et Antonio f.eius" (CIL, XVI 57, 17 febr. 110; diplomă
găsită „în Ungaria" unde va fi ajuns odată cu dislocarea unităţii spre Pannonia,
eventual pe vremea lui Hadrianus); este menţionată şi in diploma din 2 iulie 110
(CIL, XVI 163 I AVGUSTA ITVRAEOR) .,in Dacia". Epit,'lful unui veteran originar
din Caesarea, CIL, III 1382 „D M, memoriae P. Licini Coll(ina tribu) Caes(area)
Pontici, vet. alac I Aug. I[ture]o[r(um)?] vix. an. L. Licin[ius] Eup[r]epes [l(ibertus)]
p(atrono) f(ecit)", la Micia, ar putea fi un indiciu că aid staţiona unitatea itureană,
care a fost mutată în Pannonia Inferior, unde apare în a. 148, 150, 151, 167 (CIL,
XVI 179, 99, 112, 113, 123; Wagner, Dislokation, p. 52-54).
Cohors I Ituraeorum sagittariorum equitata (?) miliaria (?), în Germania (efective
orientale itureene: Sibbaeus Eronis CIL, XIII 7042; Monimus Jerombali 7041; Caeus
Hameli f. 7040)11; după a. 88 în Syria, de aici adusă pentru războiuJ din Dacia unde
rămîne (CIL, XVI 57 din 17 febr. 110 ,,[coh.] I ITVRAEOR sunt in Dacia sub
D. Terentio Scauriano"); lipseşte în dipl. diJn 2 iul. 110 (CIL, XVI 163); a fost mutată
în Tracia (IGR, I 1462 = Antike Denkm. Bulgarien, 1906, nr. 162; Dislokat. p. 157-8).
Cohors I Augusta Ituraeorum sagittariorum în Pannonia (a. 80, 98, 102), de unde
vine în campania dacică rămînînd în noua provi[liCie, CIL, XVI 57 (17 febr. 110
I AVG ITVRAEOR SAGITTAR); în Dacia Superior, la 144 (CIL, XVI 90 [I Aug)
ITVR), a. 157 (CIL, XVI 107 I AVG [ITVR]), a. 158 (CIL, XVI 108 I AVG ITVR). Un
praefectus al unităţii la Ulpia Traiana, Dolg. IV 1913, p. 257 (= Dacia, I 1924.
p. 251) ,. ... A ... / [ ... ?Gem]ellus D[om(o)? / Pa]1myr(a) ORIE ... / praef. coh. __ I
Aug(ustae) l[tur.? ... ]" (Dislokat. p. 158-9). Cărămizi stampilate des-coperiu- la
Porolissum, cu litere i,nversate dela dreapta spre stinga ar indica staţionarea unităţii aici şi unele liucrări de constru-cţie:
CO H I AUG (MuzlstCluj, tegul.
nr. 103; J. Szilagyi, A dciciai erodrendszer helyorsegei es a katonai teglabelyegek.
DissPann, I, 21, Budapest, 1946, p. 53, pl. XV 220; Muz. Zălau, un exemplar din
colecţia S. P. Papiriu-Bucîumi; SCIV, X 1959, p. 316).

COMMAGENI, trib semit-sirian ames.teca't cu alrt:e elemente etnice
nordul Syriei1 2 , au dat două unităţi auxiliare în arimata Daciei:

[n

Cohors I Flavia Commagenorum, organizată în timpul dinastiei Flavilor, se afla
în primii ani ai sec. II în Moesia Inferior (CIL, XVI 50, a. 105)1 3 ; participînd la
10 lturaea, în RE, IX (1916), col. 2377-2380 (Beer); Dizionario Epigrafico (De Ruggiero), IV, p. 121-122.
11 E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper im romischen Deutschland unter dem Prinzipat, Viena, 1932, p. 199.
I! Kommagene, in RE, Suppl. IV (1924), 978-990 (Honigmann); Dizionario Epigrafico, II, p. 535-536; F. K. Dorner, Kommagene. Das Land ubi ferrum nascitur,
în Anzeiger der Akad. Wiss., Wien, 102 (1965), p. 1-7.
13 Epitaful din Tomis (CoI11Stanţa), ArchAnz, 1914, :col. 433 (= Analele Dobrogei,
XVIII 1937, p. 9 = AnnEp, 1938, 6) ,.M. Iulio Tertul:lo, vet. coh. I Commag., Mitradates mil. coh. ei,usd(em) et Barales b.m.f.c." arată recruţi din orient, iranieni
(Mitradates),

semiţi

(Barales).
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cucerirea Daciei, rămine în zona de sud a provinciei: în a. 140 între unităţile Daciei
Inferior (Klio, XXXVII 1959, p. 197); lucrează la construcţii în Acidava, Romula şi
Slăveni (Oltenia; cărămizi şi ţigle stampilate, CIL, III 14216, 26 COH I F COM;
3 p. 347; COH
12300 cărămizi COH COM; Dacia, XI-XII, p. 12~; OltR2, p. 273
COM, COH I CO[.), J. Szilagyi. A dciciai erodrendszer helyârsegei es a katonai
teglabelyegek, Budapesta, 1946, XVII 253; MuzlstCluj, IN nr. 20, 23). Doi comandanţi ai unităţii (CIL, VI 3504 „D M, M.Antoni Modiani, praef. coh. I Commagenor.
trib. leg. XX Val.Victr."; IX 1132 ,,[C.J Betitio C. f[il. C]or. Pietat[i p]raef. coh.
pri[m(ae) Fl]aviae Comm[agen]orum") erau italici. Din timpul staţionării în Dacia,
lipsesc informaţii despre compoziţia efectivelor, care la începu.tul sec. II erau încă
prevalent ,.commageniene", inlocuit.e apoi treptat (ca în toate auxiliile) cu elemente
Pterogene.
Cohors II Flavia Commagenorum equitata sagittariorum era în Moesia Superior
(a. 100; CIL, XVI 46) în ajunul războiului cu dacii, la care participă; în a. 103/7
Pste tot în Moesia (CIL, XVI, 54), iar la 144 (CIL, XVI 90; Dislokat. p. 124) şi 157
(CIL, XVI 107) între auxiliile Daciei Superior; dela început pînă la evacuare, garnizoana ei a fost Micia (Veţel; împreună ou Ala Hispan. Campagonum), unde a lăsat
numeroase inscripţii, majoritatea de caracter oficial, nesemnificative pentru compunerea efectivelor: CIL, III 1371 „Imp. caes. divi Trai(ani) Parthici fil., divi Ner(vae)
nep. Trai(ano) Hadriano aug. - cos. III, coh. II Fl. Corn."; 1372 Marcus Aurelius
(a. 164); 1373 Verus (a. 164); 1379 Philippus (coh. II FI. Corn. Philippiana); 1374 refacerea băilor (balneas vetustate dilapsas restituit; a. 193) prin grija praefectului Sex.
Boebius Scribonius Castus; refăcute din nou sub Severus Alexander (JOAI V 1902,
Bbl. 129-130 = Anntp, 1903, 66 = ACMIT 1930, p. 35. l; ActaMN, V, p. 113);
1343 (ActaMN, V, p. 476); 7848 şi 7849 (C. Pomponius Cassianus praefectus); 7854
(= 1619; Muz. Sibiu; C. Vettius Sabinianus praefectus, prin a. 160-170, căci în a. 180
acelaşi Vettius Sabinianus este guvernator al Daciei, Anntp, 1920, 45; Stein,
Reichsbeamten v. Dazien, p. 48-50); 7855 (Iulius Arcanus praef.); JOAI, V Bbl.
130-1, 20 = Anntp, 1903, 67 = ACMIT 1930, p. 36, 2 (Scribonius Castus praef.;
idem CIL, III 1374); CIL, III 1355 (L. Sossius decurio); 1347 = 7850 (Crispus Luci
centurio); ActaMN, V p. 112 „Minervae et Gen(io) coh. II n. Com(a)g(en.) Ianuarius
actar. [v.l.) m.", cf. CIL, III 1356 fragmentară asemănătoare.
Semnificative pentru elementele etnice-culturale sînt dedicaţiile divinităţilor „naţionale" Turmazgades şi Volichenus aduse şi răspîndite prin militarii sirieni: Micia,
.rOAI, V Bbl. 121 (= AnnEp, 1903, 65 = ACMIT, 1930, p. 37, 6 = ILS 9273; Muz.
Deva) ,,[l]ovi Turma z g ad e [c}oh. II Fl. [Co]mmag. eq. sa[g(ittar.) cui] pr(a~t)
M. Arruntius Agrippinu[s) v.s.l.m."; CIL, III 1338 (= Il.S, 4074a; Muz. Deva) ,,G(enio)
T (ur) m a z(gadae) Aureliua- Dionisius cur(ator) pas."; Klio, X 1910, p. 498, 6
(= AnnEp, 1911, 35
ACMIT, 1930, p. 36, 3; Muz. Deva) ,,I OM Dol i eh e no,
ara(m?) Micia[e], M ........ pra[ef(ectus)] coh. II Fl. Commag(e)norum bene m.
posuit".
Oarecare semnificaţie pentru compunerea etnică a trupei au <;;i epitafurile unor
vpterani t·u familii, în care alături de nume siriene (Surus, Surilla) apar cele romane
~i co gnomi na greceşti ( Dionysios, Demetria) din orient: CIL, III 6267 MuzlstCluj
.. D M. Aur. Ma(t?)urus veteranus c(o)hor. Comagenoru(m), vix. an. L, Aur. Primanu.;
vix. an. XVIII!, Aur. Suru s milis N(umeri) M(aurorum) M(iciensium) vix. an.
XX, Aur. Eustina (Iustina) vix. an. BS(?) XVII, Aurelia Suri 11 a mater p.p.f.b.rn.";
12569 (SCIV, XVIII 1967, p. 170-171; Muz. Deva) ,,[DJ M, [Vlp(ius)?J Dion[ysiu]s
vet.ch. fli FI.) Corn. v(ix.) [a .... ], Ulp(ia) Dem[etri]a el ... f.c."; 7873+13773 (Muz.
Deva, fragmente reconstruite parţial în SCIV, XVIII p. 171-2).

=

=

PALMYRENI. Importantul oraş al deşertului şi centru de comuni!caţie
al Syriei, Palmy:ria 14 cu teritoriul său a dat formaţii auxiHare ce apar de
I\ Palmyra, semit. Thadmor (arab. Tadmur): J. G. Fevrie!·, Essai sur l'histoire
politique et economique de Palmyre. These complernentaire pour le doctorat es
lrttres. Paris, 1931; Palmyra, în RE, XVIII (1949), 262-277 (C. Watzinger).
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timpuriu avîinid 'lliil 1'101 de seama m viaţa miJ.irtară
mane15. La început ,alcătuiau o formaţie iregu:lară

şi soci.ală a Daciei
unică nUJmită

ro-

Palmyreni Sagittarii ex Syria, adusă aici prin a. 117-120: Samus (Căşeiu),
Athenaeum (Pavia), XXXVI 1958, p. 9 (= SCIV, IV 1953, p. 542 = Dacia., I 1957,
p. 192
AnnEp, 1958, 30; Museo Naz. Romano, Roma) diplomă clin 29 iunie 120

=

„PaJmyrenis Sagittariis ex Syri(a) qui sunt i,n Dacia Superiore sub Iulio Severo
civitatem declit iis quorum nomina subscripta sUJnt, a.d. III k.iul., C. Publioio Marcello L. Rutilio Propinquo cos., Bari (c] i Male f(ilio) Palmyr(a)"; altă diplomă în
aceeaşi zi, Porolissum, CIL, XVI 68 (Athenaeum, XXXVI p. 10) .,[ . . . Palmyrenis
Sagittariis ex] Sy[ri(a) qui sunt in Da]cia Supe(riore sub Iulio Se]vero - Ham a sa e o Alapatha f(ilio) Palmyr(a)"; Tibiscum, ActaMN, II 1965, p. 135-6 (Muz. Caransebeş) ,,Palmyrenis Sagittariis qui sunt in Dacia Superiore sub Iulio Severo civitatem dedit pr. id. febr. M. Annio Vero III C. Eggio .Ambibulo cos. - Per he v
Athenatan f(ilio)" (12 febr. 126). Prin anii 140-150, formaţia era numită în patria
de obîrşie arcaşii în Porolissum din Dacia Superior, cum îi cunoaşte o epigrafă
la Pa]myra, Syria. XXII 1941, p. 231 (= AnnSp, 1947, li0) AtAtT. [o.v .. bixpxov -.&v] ev
llapo:\1[ O'O'<,) Tije; ă.vw"t'~]pac; ~ax.tac; [xa] -re: [1]Ae:yµe:vwv T0~6-rwv ol ci.1to TOU 1tpw-ro[u] au-rou Olilj~l[AA]ou -re:iµ'ijc; [xa.p1v. Este un comandant evident palmyrean al formaţiei de arcaşi.

cu oetăţenia şi numele romane dela împăratul T. Aelius Antoniinus (Pius) şi foarte
probabil cu cognomen semit-palmyrean16 . Tot la „arcaşii palmyreni din Porolissum"
pare a se referi inscripţia fragmentară care onorează [M] apxov Ou:>..1t10 [vA~ya]pov i!1tapxov Ila)..µupljvw[v
-ro]~{rrov ... (?), Syria, XXII p. 231 (= AnnEp 1947, 169). Asemenea
monumente epigrafice care atestă onorarea unor comandanţi palmyreni prin statui
)i manifestaţii de simpatie şi ataşament sînt elocvente mărturii despre legăturile
puternice, continui între compatrioţii rămaşi acasă în deşertul sirian şi cei plecaţi
pe frontul limesului de nord al Daciei, ca şi despre conştiinţa apartenenţei socialetnice şi teritoriale, explicabile în primul rînd prin trimiterea continuă de recruţi
.şi cadre din patria de origine a unităţii.
ln -cursul secolului II (a doua jumătiaite; după Antoni:nus P1us), formaţia

(saru formaiţiiile) de palmyreni în Dada se reorganizează transformîndn.i-se
în Numeri, stabilite in trei puncte importante ale provinciei: Por.olissUllTl,
Optatiana şi TitbiJ51cum.
Numeros Palmyrenorum Porolissensium. Cele mai vechi atestări par să fie ale
l!nor militari cu numt' semite-siriene: CIL, III 837 ,, . . . ain. X . . . / f. vix. an.
V ... I Sa 1 mas Rami ex N(,umero) P(almyrenorum) ooiu[g]i et filio b.m."; din
aceeaşi unitate a fost şi veteranul cu nume sirian Vail.Them(o?), ActaMN, V p. 453
,.Silvano Domestic(o) sacrum Val. Th e m. vet.dec. municip. [v.) s.1.m.", ca şi veteranul Ael.Bolhas, CIL, III 907 (= 7693; Muz. Tg. Mureş) ,,D M, Ael(ia) Tiiadmes
(ori Thad - ?) Palmyra, vix(it) an(nos) VIII, Surillio vix(it) an(nos) XX,
Ael(ius) Bol ha s Bannaei vet.ex N(umero) Palmur. et Ael(ia) Domestica coniux
<a>eius posuerant filiae pientissim(a)e et dulc(issi)m(a)e et liberto et menesteriis
b.m."; veteranul Ael. Bolhas (stabiilit cu familia-i palrnyreană la Potaissa) provine
mai curînd din Numerus Palmyr. dela Porolissum, decît din cel dela îndepărtatul
1> Cf. N. Gostar, Populaţia palmyreniană din Tibiscum în lumina monumentelor
qJ-igrafice, în ArhMold, 11-111 1964, p. 299-305; despre limba palrnyreană: RE,
XVIII, 267-8 (bibliografia esenţială); antroponimia, infra, nota 24.

tll De remarcat în această epigrafă apartenenţa localităţii Porolissum la „Dacia
Superior", după ce apăruse „Dacia Porolissensis" încă la a. 133 (JRS, LI 1961,
p. 63 = AnnEp. 1962, 255 = ActaMN, I, p. 164); inscripţia grecească din Palmyra
c·u greu poate fi „datată între a. llB-119 şi data constituirii Daciei Porolissensis"
(JRS, LI, p. 68; ActaMN, I, p. 176), căci numele roman „T. Aelius" este dela împă
ratul T. Aeli.uis Antoninus (Pius), după a. 138, cum s-a observat la timp, ,,T. Aelius
porte le prenom et le gentili,oe d'Antonin le Pieux; c'est sans doute une creation
de ce prince, qui a du recevoir le droit de cite precisement pour exercer le commandement dont il s'agit ici et son inscription se place donc entre 138 et 159",
Syria, XXII, p. 231. - Supra, p. 144.

https://biblioteca-digitala.ro

I. I. RUSSU

174

Tibiscum (Dislokat. p. 212). Celelalte menţiUIIli despre unitatea paJmyreană sînt din
sec. III: Porolissum, A. Stein, Dacien nach dem Bruderkrieg im Hause des Severus
(Sibiu, 1942), p. 3-4, fig. 1 (= Reichsbeamten, p. 63; Muz. Zălau) ,,pro salu[te i]mp.
M. Aur[eli] Antonini aug(U6ti) pii fel(icis), deo patrio Belo N(umerus) PaL Sagit.
templum vi ignis consumptum pecunia sua restituer(unt) dedicante T. FI[ ....... ]io
co(n)s(ulari) III Dac[iarum], Ulpio Victore proc. aug. provi[nc(iae) Por]ol(issensis).
ouragente T. Fl. Saturn[ino (centurione) le]g(ionis) V Mac. p.c.". De remarcat cultul
:reului naţional Bel şi construirea unui templu de către unitate din mijloaoel~
pecuniare proprii, intre a. 212-217. - CIL, III 803 (Ilişua; Muz. Bistriţa) ,,D M,
Aurel. Iustin[us] eques N P P, vix. ann. XL[.?], Aurel. Maximus frater et heres
f.c."; Porolissum, Materiale, VI p. 872 (= AnnEp, 1960, 219) ,,Sil(vano) Do[m(estico)]
Mucianus optio Pal(myren.) v. po(s.) l.m."; o familie numeroasă a unui veteran,
ActMuz. 1956, p. 112-3 (Muz. Zălau), epitaf fragmentar reconstituit schematic în
ActaMN, V, p. 456, inscripţia este de după a. 212 (Aurelius gentiliciu), fiind remarcabilă lipsa antroponimelor siriene-semite (frecvente în sec. II), înlocuite cu oele
romane (Passer, Sabina ş.a.). - Ultima menţiune ca „numerus" este din a. 250:
Porolissum, Dacia, VII-VIII, p. 329 (= AnnEp, 1944, 56; MuzistCluj) ,,[[Herenniae
Etruscillae sanctissimae augustae coniugi d.n. Traiani Deci aug.matri Deci et Quinti
augg.l) et castrorurn senatus ac patriae, N(umerus) Pal. Porol. Sag. c(ivium) R(omanorum) Decianus dicatissimus numini eorum"; de remarcat calitatea de „civium
Romanorum" şi epitetul „Decianus" în acest „titulus honorarius" cu numele împă
rătesei martelat. Cărămizile stampilate N P P numeroase (Porolissum în săpă
turile la castru; MuzistCl uj; CIL, III 8075, 25 P P N); stampilă negativ de fier N P
(Viştea-Ciuj, Kozl. I, p. 120 = Teglab. nr. 274, p. 57).
După a. 250, ,,Numerus Palmyr." se transformă în două formaţii auxiliare de tip superior: a 1 a şi co ho r s:
- ILS. 9472 (Thessalonice) r. Mfo-rp(Lov) ~EpOUlA14VOV TOV ă.~LOAOYWTIXTOV lmrij Pwµixr(ov)-btixp-

-,_ov E(AlJc; tmrl:wv ă.pL6µou IlCXAµUp7Jvc.>v IlopoALacnivwv. Acest „G. Mestrius Servilianus, eques

Romanus praefectus alae equitum Numeri Palrnyrenorum Porolissensiurn" oferă un
exemplu explicit pentru existenţa denumirii prin alăturarea celor doi termeni ala
şi numerus, ,,ala numeri" sau „numerus alae" 17 ;
- CIL, TII !l08 (Potaissa; Muz. Turda) ,,D M, Aur(elius) Celsus vixit an. LX, Aur.
Bassus vix. an. L, Aur. Celsinianus mil. c(o)h. I P P, pat(ri) et aunculo picnt. ob
merita p(osuit)".
1n cadrul acestui Numerus Palmyrenorum .apar nume11oşi sirieni (palmy-

reni) cu ,antroponime semite (Barici, Hamasaeus, Perhev, Salmas, Bolhas
etc. cu patronimice de acelaşi fel); dar în sec. III prevalează numele romane (Aurelii Celsus, Iustinus etc.), în urtrna r0imainizării cadrelor şi· a
trupei, ca şi ,a pătrunderii altor „romani" în formaţiile auxiiliare syropalmyrene.
Numeros Palmyrenorum O(ptatianensium?) cunoscut în două epitafe: Ulpia Traiana, CIL, III 1471 „P(ublius) Ael. Sept(imius) Aude o qui et Maximus, vet. ex(centurione) N P O vixit ann. LX, Ael. Sept. Romanus mil. leg. XIII G(erninae), [a]diut(or)
offic(i) cornicul. et Septimia Septimina quae et Revocata fil(ia) et Cornelia Antonia
uxor heredes ponendum curaverunt, cura agent(e) Septimio Asclepiade aug(ustali)
col(oniae) liberto eil.16"; Suceava (adus din Dacia ardeleană), SCŞiaşi, IV 1953, p. 490
(= AnnEp, 1956, 217) ,,D [M] / Iul(ius) C[ ... vet.? centurio?] / N P O m[il(itavit) ann .
. . . ] / vixit anni[s ... ] / vivus fe[cit sibi?]". Da~ă intregirea „O(ptatianensium)·'
este valabilă, unitatea respectivă de Palmyreni va fi staţionat în Optatiana (Zutor,
Sălaj; ActaMN, V, p. 460).
17 Alte exemple: CIL, XIII 8818 „vet(eranus) ex N(umero) Ala Thracum"; Germania, XV 1931, p. 8 „equitibus N(umeri) Alae Firmae catafr(actariae) Aur(elianae)";
,,Al(a) N(umeri) Il(l)yr,", ActMuz, 1956, p. 130.
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Numeros Palmyrenorum Tibiscensium (de infanterie) a staţionat la Tibiscum (cf.
dipl. milit. p. 173)1B, avînd iniţial efective palmyrene, care scriau şi în limba maternă
semită, cum arată cele două epitafe bilingve: OIL, UI 7999 (Muz. Timişoara) .,D M,
M(a:rcus) Fl(avius) Gura s liddei (fiHus) [op]tio ex N(umero) Palmur. [vi)xit ann.
XXXXII, mil. [an]n. XXI, Ael. Habibis [pon]tif(ex) et h(eres) b.m.p.", un rînd de
tc•xt în palmyreană cu însemnarea „Gura (fiul) lui Iaddai (h)option" (Th. Năldeke,
AEM XIII 18!:J0, p. 180); inform. M. Moga (Muz. Timişoara) ,,[Dl M,i .. V. SES(?) Ierhei / [ .. ) N Pal. vixit i [a]n. XXV, Ma/[llchus et Ier/ ... F B M P", patru rînduri de
text în palmyreană ,cu însemnarea „a făout Makhu.5 lui Nesa(?) ... w ... wh anul
470 în luna Teveth" (trad. Sanie). Elpitaful fragmentar CIL, III 14216 (SCIV, XVIII
1%7, p. 168; Muz. BUJdapesta) ,,D M, Ael(ius) Bor a fa s Zabdiboli mil(es) ex N Pal.
Yix. ann. [ ... Va]leria [ ... coniugi?]". ,,D. M, Antonio Marco et. Val. Iuliano
miJ(ites?) ex Palrnyr(a) vix. an. XXX, po(suit) Ael. Priscus b(ene) m(erentibus?)"
(Mm:. Timişoara). Mai tirziu a primit şi contingente din Tracia: Arch.Ert, XXXII
UJ12, p. 274 ( = ArchAnz, 1913, 333 = Ann.Ep, 1914, 102) ,.D M, Muc a t r a Brasi
(rilius) miles N Pa1myren. Tibiscensium vixit annis XXXVIIII, Mucapor Murntral(is)
heres contubern(ali) carissi:no posuit". - La această unitate aparţinea foarte probabil „P. Ael. Ulpius vet. ex dec(urione)" (CIL, III 1552 = 8001; Muz. Timişoara), ca
şi desigur „P. Ael. [ ..... ] vet. ex op[t(ione)]" care pune ~nchinare zeului Malagbel
(infra, p. 185).

SYRII au dat Daciei o

singură formaţie militară

cu numele etnic

Suri Sagittarii - Numeros Surorum Sagittariorum, în Dacia Inferior, la B i v o 1 ar i19, CIL, III 12601 ( = 13793) .,Irmp. caes. divi Traiani Part. fil., divi Nerval'
nep., Traiano Hadriano aiU,1!. p(onl.) m(ax.) tr. pot. XVII, cos. III, Suri Sa,g. sub
T. Fl. Constante proc. aug."; la Rădăcineşti, CIL, III 12605 (fragmentară, pusă lui
Hadrianus de către ,,[Suri Sag]ittari"); 12604; la RomuJa un epitaf: CIL, III 159:1
( = 8032 = MonDaclnf, p. 32, nr. 27) ,,D M, Claudia Amba vix. annos XX, fecit in
Dacia a(nnos) V, Cl(audius) M[o]tanus imm(unis) ex N. Sur. Sag. pater eius fecit";
·mmeJ.e Amba pare să fie celtic. ori semit-sirian (?); o dedicaţie lui Mithras ArchAnz.
1!113, 381, nr. 24 (=Ann.Ep, 1914, 12 = OltR2, p. 313, fig. 78, p. 393, nr. 78) ,,Soli
I nvicto Mithra[e) libr. cum Anton. Z[oi]lo act(arîo) p[r(aepositi)] N S [s)"; la Slăveni.
<'ărămizi N S (CIL, III 8074. 28; 14216, 30-31). Un comandant al unităţii a fost şi
l1ispano-romanul Sextus Iulius Possessor (CIL, II 1180 = ILS. 1403; Ann.Ep, HJ65,
·~:l7).

,.Aceşti
mănăţene;
I 'ius pînă

sirieni formau iun bun cor,p de poliţie pentru supravegherea cîmpiei roei au adus mult orientalism în viaţa Romulei, unde stau dela Antoninus
la evacuarea Daciei; prin ei cultele orientale (ca a'1 lui Mithras, Turmasc:ades) s-au încetăţenit adinc la Romula .şi la Slăveni, iar limba greacă se vorbeşte
,;;i scrie[?] aici. Rowell crede că acest Numerus s~a a'limentat mult timp cu recruţi
din Syria" (OltR 2, p. 278-9 = 3 p. 352), - ceeace este verosimil, dar (în afară de
n urnele etnic „Syrorum") imscripţiilc nu atestă antroponime ori indicaţii asupra obîr':iÎ<'i teritoriale din Syria a ostaşilor.

Tot un caracter etnic (.şi nu numai teriitorial-geograrfic) sirian aveau
alte trei formaţii auxiliare din Dacia:

iniţial

Cohors I Antiochensium, alcătuită din Syrieni dela Antiocheia 20 , în armata Moesiei
~Superior) la a. 75 (dipl.. Starinar Belgrad, XVIII 1967, p. 22-23; Epigraphische Stuâ1en Bonn, V 1968, p. 177-178), 93 şi 103 (CIL, XVI 39, 46), apare în Dada la Drolwta, RIR, III 1933, p. 35 =(OltR2, p. 379, 1) ,,[Imp.] Caesar di[vi Nervae f.] Nerva
11

La Tibiscum a avut

garniwană

un timp (nedeterminat) cohors I Vindelicarum

1:iiliaria; cf. ActaMN, V, p. 472.
11 Castrul „Bivolari" (Poiana Bivolăriei, lingă Cozia-Călimăneşti, jud. Vîlcea;
ARVTELA?) se pare ·că avea dimensiunile de numai 60 X 60 m (OltR 2, p. 21S-221);
săpături sistematice D. Tudor C. Vlădescu, 1967 (SCIV, XIX, 1968, p. 686; 1969,
p. 101-111; OltR3, p. 324-6) şi 1968: D. Tudor, Le camp romain d'Arutela, în Hommaţjes â M. Renard, III, Bruxelles, 1969, p. 579-585.
w Antiocheia, în RE, I (1894), col. 2442-2445.
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Tra[ianus aug. Cer]m. Dacic. p[ont.max. trib.] pot.est. cos. [pp. per co]h. I Antio[chensium ... ]", inscripţie de la vreo clădire (castru?) e:,cecutată de către unitatea care
(lipsind alte ştiri despre ea în stînga Dunării) rezultă că a stat puţill1ă vreme (vreo
ciţiva ani) aici; este readusă în Moesia Superior (CIL, XVI 111, a. 160; OltR 2,
p. 272=:, p. 345).
Cohors I Tyriorum Sagittariorum2 •, în armata Moesiei Inferior la a. 99 (CIL,
XVI 45), poate să fi participat la campaniile dacice, dar în provincia carpatică este
atestată numai la a. 140 (Klio, XXXVII, p. 196 I TYR, SAG, 197 I TYRIOR SAG);
lipsa numelui ei (ca şi a altor unităţi menţionate la a. 140 în Dacia Inferior) din
diploma a. 129 (CIL, XVI 75, care menţionează numai 6 auxilii) nu înseamnă că
de fapt ea lipsea din Dacia înainte de a. 129. Un comandant este menţionat la
Perusia (CIL, XI 1934 = ILS, 2685 „C. Atilius A. f. Glabrio, Illlvir quinq. praef.
fabr. delat. a cos., praef. cohor. Tyriorum Sagittar."), dar e puţin probabil să fie din
perioada staţionării cohortei în Dacia (Dislokat. p. 195).
Cohors I Sagittariorum miliaria equitata (fără „ethnicon") a staţionat cîteva decenii la Drob e t a2"2, unde s-a găsit material epigrafie: ArhOlt, 1934, p. 99 (=OltR.
p. 381, nr. 7: Muz. Turnu Severin) ,,[lmp.] caes.M.Ant. Gordiano [a)ug. pontif.maximo trib. pot., cos.p.p. procos., coh. I Sag[itt.) Gordiana co equitata devota numini
maiestatique eius": CIL III 6279 = ILS 3154 „Mar[ti] Gra[d]ivo sacrum. coh. I
Sagitt. co Gordiana". Inscripţiile ostaşilor indică „romani" cu nume corecte:
- CIL, III 8018 (= 1583 = ILS 7247 = MonDaclnf, p. 38; MlliZ. Tr. Severin}
,.D M, lul.Herrulanus dec(urio) scol(ae) fab(rum), [item] imag(inifer) vixit ann.
LXXX, Iul. Vivenia coniux, Iul. Marcianus fil(ius) immag. scol. fab(ruan) vix. ann.
XXVII, Aur. Iulius rnil. c[o]hor. I Sag. immaginifer vix. ann. XXX, Iul. Marcellinus
fil(ius) vexil(larius) scol(ae) fab(rum) vix. ann. XXV, Iul(ia) Marcia fil(ia) vix. ann.
XIIII, Iul.Eraclia fil(ia) vix. ann. VIII!, Iul.Marcel(li111a) nep. vix. ann. !III, Vivenia
mater se viva f(ecit)";
- ArhOlt, XVII 1938, p. 49 (=AnnEp, 1939, 19 = OltR 2 , p. 389) .,Aurelius Mercurius rnilis c(ohor)tis Sagitt. in figlinis magister super milites LX, scripsit Aurelius
Iulianus rnilis co(ho)rtis prima(e)".
Cărăt1Jizi stampilate COH I SAG (CIL, III 8074, 23); ·variantă COH I SAG M(iliaria?) (Inst. Arh. Bucureşti) dar cărămida „COS" la Cristeşti 23 este un fragment din
numeroasele „AL BOS" (Ala Bosporanorurn).
Informaţiile de mai sus (ci. şi OltR 2 , p. 274) nu oferă indicaţii asupra teritoriului
de recrutare, a originii etnice a trupei, ce pare să fie orientală, eventual din Syria (?),
iar inscripţiile „cohortei de arca.şi" arată militari romanizaţi (Aureli) cu familii
cu tot.

B) ANTROPONIME SEiWITE (SYRIENE, PALMYRENE, ARABE)

S-a relevat demult şi (prin creşterea continuă a documentării epigraficc)
apare meN'u mai evident caracterul pregn,atn,t SPlffiitic al nume1'or neaoş
siriene şi palmirene purtate de mulţi sirieni în Dacia (mai ales în primul
secol al provinciei); ele se în.cadrează deplin într-un sistem antroiponimk
din cele mai bogate şi V1alria.te, oferind nu numai exemple în plus, ci uneori
21 Organizată în a doua jumătate a sec. I, oînd Tyros ca „civitas foederata" a
trebuit să dea armatei romane ci,teva cohorte auxiliare; cf. RE, VII A (1948),
1899-1900; despre Tyros: ibid. 1876-1908.
22 Castrul Drcbeta (Turnu Severin) avea 137,50 X 123 m (OltR2 p. 228-232 =
3 p. 277-287).
23 G. Teglâs, Klio, XI 1911, p. 504. ,,Ob der von T•eglâs gefuooene Ziegel ·cos
în „co(hor)s S(agittariorum?) (rniliaria?)" aiufzulosen ist, scheint wenig uberzeugend",
Wagner, Dislokation, p. 183.
·
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chiar forme şi varianlte specifice „idaoo-romane", carpatice, :rezultînd probabil din modi.ficarea pronunţării sau a grafiei in irusicripţii, sub influenţa
pmcesuil ui de romanizare oe poate fi sesi:zJait în prim.Uil lr1Înd prin înlocuirea
allJtroponimiei ·diferitelor „nationes" ou nume romane. Din amipla bibliogr:ad:ie asup:ria antroponimiei sir1en:e siînt de menţicm.at aici numai repertoriile .principale24 .
Abedallath, Apulum, CIL, III 1107 (StCom, 12, 1965, p. 61) ,,Soli Invicto, HAfo
ANIKHTW EYXHN ANE0HKEN ABE.:1AAAA 0". - Literele ADALAP în CIL,
III, 1544 ar putea conţine un nume semitic-sirian.
M. Ulpius Abgaros (?), cf. supra, p. 173.
Abraen(us), Ulpia Traiana, Dacia, I 1924, p. 250 (=AnnE:p, 1927, 56; Muz. Sarmizegetusa; lectură revizuită, 1960) ,, . . . . . . . .. P/almyr. C/ ... / ... A b r ae n(us),
Fl( avius) M[aximus?] Cassi Marinu[s Ma]ximus Gora, Lu[cretius] Maximus Bars[ ....
sace]rdot(es) templum ex suo fecer(unt)"; - cf. Abranes, eventual şi Abram- (citate de Wuthnow).
Adde(bar), Ampeium, CIL, III 1301b (=7835; Zlatna, fosta str. Stalin 12) ,,I OM
D(olicheno) et Deo Commagenor(um), Aurel(ius) Marinus et ADDE/BARSEME/I et
Oceanus Socratis sacerdotes l(ibentes) p(os.)". In RE, V (1903), col. 1281, Cumont
citea „Adde Barsemei", mai verosimil decît vechea lectură „Addebar Semei".
Alapatha, v. Hamasaeus.
Aninas, Tibiscum, v. Gaddes.
Aninas, Porolissum, altar funer. (Zălau?) ,,D M / AELI ... / Ltrei rînduri complet
corodate] / XII ... / ANIN ... / FL ... BANAN ... ".
Athcnatan, Tibiscum, v. Perhev.
P. Ael. Sept. Audeo, Ulpia Traiana, CIL, III 1471 (supra. p. 174).
Bana, Tibiscurn, ArhMold, II-III, p. 302 (Muz. Lugoj) ,, ... B a n a G(aius) M ...
in(?) opt(io) p(atri) et f(il.) b.m.".
Banan . .. , Porolissum, v. Aninas.
Bannaeus, Potaissa, CIL, III 7693 „Ael. Bolhas Ban n ae i (fil.)".
Aur(elius) Barbarcas, v. Barsemia.
Flavius Barhadadus, Apulum. Latomus, XXIII 1964, p. 473 (Apulum, V, p.
172 = AnnEp, 1965, 30) ,,I O M D(olicheno) et Deae Suriae Magnae Caelesti, pro
saiute perpetui imperi Romani et leg(ionis) XIII Gem. Flavius Bar ha da di s(acerdos) I(ovis) D(olicheni) ad leg(ionem) s(upra) s(criptam), v.l.m.p."; cf. BAP /\â A .1AC, B cxpix8cx8oc; etc. la Dura Europos însemnind „fiul lui Hadad".
lJarici(us), Samum, palmyrean, v. supra, p. 173.
Bars ... , Ulpia Traiana, v. Abraenus.
Aurelia Barsemia, Tibiscum sau (?) Dalboşeţ (j. Caraş-Severin), ACMIT, l!l29,
p. 315 (Muz. Caransebeş) ,,D M, Aur SBARSEMIA vix. anos XV, Ael(ia) Artimidora
et Aur(elius) Barbarcas fili(ae) pus(uerunt) et fratri Meno ... ".
Barsemeius, Ampeium, CIL, III 7835 „Adde Bar se rn ei".

:i4 E. Ledrain, Dictionnaire des noms propres palmyreniens, Paris, 1887; H. Wuthnow, Die semitischen Menschennamen in den griechischen Jnschriften und Papyn
des vorderen Orients (Studien zur Epigraphik und Papyruskunde, herausg. v. Fr.
Bila.bel, I, 4), Leipzig, 1930; Fouilles de Doura-Europos (1922-3), Paris, 1926 (F. Cumont), p. 489-4!14 (index); The excavations at Doura-Europos, preliminary reporl,
1931-2, 1934 (M. I. Rostovzeff), p. 315-8 (index); 1932-3, 1936, New-Haven.
p. 508-513 (index); Ryckma,ns, Les noms propres sud-semitiques, I, 1934; Inscriptions grecques et latines de Syrie (L. Jalabert R. Mouterde), Paris, I-V
(1929-1959); W. Goldmann, Die palmyrenischen Personennamen, Leipzig, 1935;
F. Preisigkc, Namenbuch - Papyri, Ostralca (etc.), Heidelberg, 1922; d. Athenaeum,
XXXVI 1958, p. 13 (.ou amplă bibliografie a onomastidi semite-siriene); revista
Syria, mai ales XXXIX 1962, p. 231-256: A. Caquot, Sur l'onomasiique religieuse

ele Palmyre.
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Barsimsus, Tibiscum, CIL, XVI 107 (a. 157) .,coh. I Vindelicor. oo - expedite
B a r s i m so Callisthenis f(il.) Caes(area)"; ori Bar Sims-.
P. Aelius Bericio, Ulpia Traiana, CIL, III 12587, v. Theimes.
Aelius Bolhas, Potaissa, CIL, III 7693 (supra, p. 173).
Aelius Borafas, Tibiscum, CIL, III 14216 (supra, p. 175).
Gaddes, Tibiscum, CIL. III 8000 ,, ... vit. . . / . . . vix. an. XXX . . . / . . . TICIA ... / ... heres G ad/des Aninas [fil. ?] vet.e(ranus) vix. an. / L, Iul(ia) M[a]r/cia
Erapoles/1. po(sui t) coni.ux".
Aurelius Godes, cărămizi stampilate, CIL, lII 1629,15
8065,20 (Klio X p. 502,
XI p. 500, 505-6, 509; Dciciai teglab. pl. XIII 186, p. 50; 189, p. 51 etc.), Apulum,
Ampoiţa, Şard, Berghin, Păuca, Ulpia Traiana şi alte localităţi în Dacia, ,,LEG XIII
GEM/ AVR GODES". Cf. Godaios, Godes ş.a.
Maximus Gora, Ulpia Traiana, Dacia, I 1924, p. 250, v . .4.braenus.
M. Flavius (sau Aelius?) Guras, Tibiscum, CIL, III 7999, v. p. 175.
Aelius Habibis, Tibiscum, CIL, III 7999 (supra, p. 175); cf. de ex. CIL, VI 19134
{Roma) Habibis Annubathi f(il.) Palmurenus.
Hamasaeus Alapatha f. Palmyr., Porolissum, CIL, XVI 68; supra, p. 173.
Iateimos, UJpia Traiana, ErdMuz, 1895, p. 366 (Dolg, VII 1916/1, p. 35, fig 5;
StCom, 12, 1965, p. 55; MuzlstCluj, inv. 7425) IATEIM[o<;?] ... ] /8 E &Y[ '-!ita-rw ]. Numele
pare semit (arab?), cf. IAEMAM; dar L. Robert (Paris) propunea (1 X 1965) lectura
I(ou).toi; ) ATEIM. (grecesc).
Ierheus, supra. p. 175; cf. AnnEp, 1936, 33 ,.D MS Iereheus Zabde Palm(yrenus) ... ".
Iiddeus, Tibiscum, CIL, III 7999 (supra, p. 175); se pare că în textul latinesc al
epitafului este de citit Iaddai ori Ieddei (cf. laddaios, Iadaios, Iaddeus, Ieddus,
/edeibelos citate de Wutlmow; Ierhobolos leddei (filius), AnnE:p, 1933, 104), cu toate
că există nume semite ca Idamos, Idanes, Iddu, Idelamu.
Malchus, Tibiscum, supra p. 175; unul din cele mai frecvente nume semite.
Male, Samum, supra, p. 173.
Mattavius, Mattavia, Micia, ActaMN, V, p. 131 (Muz. Deva) ,,D M, Matt a vi a Laeda
vix. an. XXV et Blaste fil(ia), L. Matiavius Blastus con(iugi) et fil(iae) b.m.p.";
posibil in legătură cu semit Mat(th)aios adoptat ca gcntiliciu.
Nai, CIL, XVI 57; supra, p. 171.
Perhev, TibiscUJ11, ActaMN, II, p. 135-G; supra, p. 173.
Aelia Phamp ... CIL, III 12587 (d. Aelius Theimes); pare să fie nume semit
(<I>AM-). mai curind decît grec Phamp[hile] (Ilocµ<;>[:>.7J).
Ragisbel (?). Romula, OltR, p. 99, fig. 29 (soclu de statuetă din argilă), inscripţie
in palmyreană. citită Lel At(a)r(ge)ati R(a)gisb(e)l şi tradusă „dar (donat) pent,ru
Atargatis. pentru sănătatea (viaţa) lui Ragisbel", sau „zeiţei Atargatis Ragisbel (am
pus)", ArhMold. IV 19GG, rp. 355-358 (S. Sanie).
Ramus şi
Salmas, Porolissum, CIL, III 837 „Sa 1 mas Rami" (supra, p. 173).
Semeius, v. Barsemeius.
-N?-SES, v. lerheus p. 17G.
Sura, Răcari (Dolj), MonDaclnf, p. 22-23, nr. 16, fig. 8 (Muz. Tr. Severin) ,,[D M
. . . S] ura [ ... vixi]t an .... ".
Aelia Sura, Samum, ActMuz, 1965, p. 131, nr. 15 (Muz. Dej) ,,D M, Ael(ia) Sur a
vix. an. L, Aur .... ".
Ca.ssia Sura, Germisara, Sargetia, III p. 62 „D M, Cassia S ura vix. . .. ".
Sura, Mehadia, v. Aurelius Surus.
Suriacus, Ampeium, Materiale, VI p. 888 (=AnnE:p, 1959, 308; Pătrînjeni-Zlatna)
,,Cereri Aug(ustae) sacr(um) [S] uri acu s aug(usti) n(ostri) disp(ensator) aura(riarum) cum suis, dedica(nte) A(ulo?) Senec. Leontiano(?) v(iro) [e(gregio)?] proc(uratore), .. non(as) lan(uarias) Laeto II (ite-rum) et Ceriale co(n)s(ulibus)" (a. 215).
Suriacus, Gherla, CIL, III 12541 (Muz. Gherla) ,,[P]ro salute [L]ucilia[e] Mus[a]e
Felicis n(ostri), Florentinus et Suri acu s".
Suri[l]I ... , Blandiana (Cîrna, j. Alba), CIL, Ul 12561 (Muz. Deva) ,, ... D]ignus
... Sur1le / ... pos(ui t)".

=
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Aurelia Surilla, Micia, CIL, III 6267; cf. p. 172.
Surilleo, Mehadia, v. Aur. Surus.
Surillio, Potaissa, CIL, III 7693 (supra, p. 173); cf. Syrillio.
Surio, Ulpia Traiana, Dacia, I 1924, p. 243.
Surus, Decea (j. Alba), CIL, III 12548 (Muz. Aiud) ,,Invicto M(ithrae) Suru s
v(otum) m(erito) s(olvit) l(ibens)".
Surus, Ampeium, ErdMuz, 1907, p. 52 (MuzistCluj) .,I OM, Opeleus Suru s
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)".
C. Valerius Surus, Ulpia Traiana, Dacia, III-IV, p. 548 (=AnnEp, 1933, 247)
,,C. Val. C(ai) f(il.) P[ap(iria tribu)] Sur o, dec(urioni) col. S[ar]miz. metrop.
ae[di]lic(io), praef(ecto) colle[gi] fabr(um) et IIviral[i] col. eiusdem, T. Aurel(ius)
Emeritus (centurio) leg. VI Victric(is) Severian(ae) socero, l(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecr.)".
Aurelius Surus, Micia, CIL, III 6267; cf. p. 172.
Aurelius Surus, Mehadia (MuzistCluj) ,,D [M] Aur. Su r[us ... ] coh. III Del(matarum) vi[xit] an. XXXX, Aur. ProculiM.15 sig(nifer) et (h)eres et Quintina coiux et
Surilleo et Quintinus pii patri b.m.p.".
Aurelius Surus, Potaissa, JOAI, V 1902, Bbl. 99, nr. 5 „Deo Fon[ti ... ] pro sal(utc)
imper(atoris), M. Aur. Quintianus, Aus. Suru s ... ". - Nu toate numele Sura şi
Surus înşirate mai sus sînt sigur de origine syriene, căci ele există şi la italici,
celţi, illiri, traci etc.
Flavia Syra, Apulum, CIL, III 1162 ,,[ ... S]alv[i]us aug(ustalis) col. Apul. pro
salute sua et Flaviae S y r a e coniugis et C. Val(eri) Flaviani fili et ornni um suorum
ex voto posuit".
Aelia Syra, Apulum, CIL, III 976 „Ael. S y r a filia" (v. Syrus).
Syrillio, Ampeium., Dolg, VII 1916/2, p. 75 (MuzistCluj) ,,D M, S y r i 11 ioni aedituo qui vix. a. LXXVIII, Liberalis aug(ustorum duorum) lib(ertus) a com(mentariis)
et Ael(ia) Victorina patri b.m.". Cf. Surilleo.
P. Aelius Syrus, ApuJum, CIL III 976 „Aesculapio et Hy_giae, P. Ael. S y rus
aug(ustalis) m(unic.) Sep(timi) Apul. et Val. Severa coniux et Ael. Syra filia ex
voto porticurn per pedes XXX [f(ecer.)]".
Thaemus, CIL, XVI 57 (a. 110), ala I Aug. Ituraeorum, supra, p. 171.
P. Aelius Theimes, Ulpia Traiana, CIL, III 7954 (= ILS, 4341 = OmD, p. 34
= SCIV, XIX 1068, p. 575-583; Muz. Deva) ,,Diis Patriis Malagbel et Bebellahamon
et Benefal (=Fenebal) et Manarvat, P. Ael. Th ei m e s Ilviral. col. templum fccit (a)
solo et impedio suo pro se suisq(ue) Oil1111ibus ob pietate ipsorum circa se iussus ab
ipsis fecit et culinaro subiunxit". - 1472 „D M, P. Ael. P. fil. [P]a[p.] Th e m e t i
ve[t(erano)] et Ilvirali col. Sarm. [vix. ann.] LXXXVIIII et Aeliae ... vix. an. I.XXI
eţ P .... leg(ionis) XX victric(is) ... P. Ael. Senec(a) gener". Acelaşi posibil în CIL,
III 7896 (N. Igna, Cultul lui Esculap, p. 71, fig. 32; Muz. Deva) ,.Aesculapio et Hygiat'
P. Acl. Th ei m c s". (CIL, III 7954 reprodusă în Roemer in Rumănien, Koln, 19Gfl.
p. 137, pl. 39).
P. Aelius Theimes, Ulpia Traiarna, CIL, III 12587 (Orlea) ,,D M, [P. A]el.
Th ei m[es v]et. ex. (ce-ntur.) c[oh .... ] et IIvir[aJis c]oJ(oniae) D[ac.) Sarm[iz.] vixit
ann. LXXXVIII [et] P. A[e)l. Bericio vix[it] ann. XV [c]t [P. A]cl. Zabdibol
[Yixit] ann. XI et A[el]ia Phamp ... ".
Aurelius Themaes, Ilişua (j. Bistriţa-Năsăud), CIL, III 804 „D M. Aurel. Th em a,e s librar. al(ae) Fronto(nianae) vixit annis L. ,e,t Aelia Iulia coniug(i) - ot
Aurelius Thementianus filius".
Aurelius Thementianus, Ilişua, CIL, III 804; v. Aurelius Themaes.
M. Cocceius Themo, Micia, CIL, III 1346 (Muz. Deva) ,,I O M, M. Cocccius
Th e m o v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)".
Valerius Them-, Porolissum, ActaMN, V, p. 453; supra, p. 173.
Aelia Tiiadmes, Potaissa, CIL, III, 907 ( = 7693); supra, p. 173.
Zabdibol, Tibiscum, CIL, III 14216 (supra, p. 175).
P. Aelius Zabdibol, Ulpia Traiana, CIL, III 12587; v. P. A.el. Theimes.
Zora, Ulpia Traiana, CIL, III 7910 (din Zeicani; Muz. Deva) ,,I O M, Aurel. Valens, Flavius Zor a dec(,urio) coll(egi) fabru(m) ex vot(o) posuit". Lectura estcsigură: ZORA, oriental, probabil semit-sirian (AISC, V, p. 288-9, :l91).
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Numeroase apar elementele etnice siriene cu n u m e r o m an e sau
fie în fornnaţii:le auxiliare venite din Syri·a (Ituraei, Commageni, Palmyreni, Syri; supra, p. 170-176), fie în rindul populaţiei „civile", mai ales cultivatorii zeităţilor n•aţionale adl.16e de ei în Dacia. Ca şi
alte „n.ationes" imigrate în provincia carpatică, ,,Syrienii" formau as oe ia ţ i i cu caracter etnic-social şi poate profesional, dar mai ales religiosconfesional, ClllIIl sînt acei „Palmyreni" din epigrafa CIL, III 7728 (Muz.
Aiud), găsită la conacul feudal (Teleki) în Doştat (Hosszutelek, j. Sibiu),
provenită din vreo mare localitate antică (Apulum, Ulpia Traiana?) ,,[Invic]to S[oli deo ge}nitori [P. Ael. Art]errniidorus de[v? ... ] sacer(dos) creatus a Pa l[myre] ni s d(oono) Miaice<lonia et aidve[n],tor hui'l.lS templi pro
se et suis", - care nu era :desigur un caz izolat [n Dacia. O remarcabilă
activitate în sectorul comerţu 1 u i Daciei desfăşurau „syrienii" cwn
indică cele trei ia.testări epigrafioe, cunoscute şi rămase celebre: CIL, III
7761 (Apulum; Muz. Sebeş) ,,I OM D(olicherro) Aurel.ii Alexander et Flaus
Suri negotiatores ex voto l(ibenter) p(osuocunt)", 7915 (Ulpia Traiiana;
Muz. Lugoj) ,,I O M D(olicheno) Gaius G[a]ianus e[t] Proculu[.s] Apol[l]ofane[s] Suri negotiatores pr[•o] salute soo ex v[oito]" (Gaius Gaiaruus
eventUJal identic cu omonimul CIL, III 1431); IGB, III nr. 1590, ctedkaţie
grecească lui Dolichenus: negustorul de vinuri Aurelius Sabinruis, sirian şi
preot al zeului ,;părintesc" Doiliichenus, împreună cu compatriotul său
,,d.aco-syrian" Aurelius Primus As:teo zis şi IuJ.iianus, ,,buleuta" (diecurion)
al municipiului Porolissum, stabiliţi la AI\J!gusta Tratana (Stara Zagara) au
ridicat aici zeului lor naţional un templu consacrat „după lege şi disciplină"; sînt (între alţii) doi bogătaşi romano-syrieni cu puternice legături
soci'al-economice în Tracia, prin anii 222-235. Din Syria şi chiar de neam
syrian pare să fi fo5t fam.illia de1a Drobeta „D M, LaUJcnce S y r ae Collina
Philadelphia. vixit annis XXX, C. Hera coiu,gi b.m. posuit", OltR, p. 382,
nr 16 (MonDaclnf, p. 26, fig. 11).
greceşti,

C) ZEITAŢI ŞI CULTE SYRO-PALMYRENE

Printre divinităţile venite din Orient, cele syriene şi palmyrene 25 sînt
în Dacia numeric mai importante, iar oa răspîndire şi populari'balte ele
erau depă\Şite fiecare numai de adversarul lor şi al lui Zeus-Iupiter: iranianul Mithrais. Cru toate c.ă erau larg ctiiuzaite şi în alte zone ale imperiului, zeităţile syriene au fost aduse în provincia carpatică (incepînd din
primele decenii ale sec. II) dir::ot din patria lor de obîrşie chiar ,de către
imigraţii civili sau din formaţiile militare de syro-palrnyreni, care le
cultivau popularizîndu-le între celelalte grupe ale populaţiei provinciale.
2:; Despre -cultele în Palmyra: J. G. Fevrier, La religion des P!Llmyreniens. These,
Paris, 1931. Pentru Pannonia, în general Z. Kâdar, Die kLeinasiatisch-syrischen Kulte
zur lWmerzeit in Ungarn, Leiden, 1962, 86 p. (monografie foarte utilă, dar nu destul
de sistematizată, fără plan, cu unele confuzii). Spania: A. Garcia y Bellido, Deidades
semitas en la Espaiia antigua. Sefarad, XXIV 1064, p. 12-40, 237-275.
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ln ordine alfabetică (aproximativ),
:riomană sînt:

zeităţile

syriene cunoscute în Dacia

Atargatis, v. Dea Syria.
Azizus, însemnînd „cel puternic", la Edessa Syriei ş1 m Arabia; spre occident el
a fost purtat de militari sirieni 26• In Dacia există dedicaţia oficială pusă de comandamentul legiunii V Macedonica (RE, XII 1325) la Potaissa.. pentru sănătatea împă
raţilor Valerianus şi Gallienus, dovadă că zellil. se bucura de un cult oficial,
avînd un tem p 1 u făcut în a. 259/260, CIL, III 875 ( ILS, 4345) ,,Deo A zi z o
Bono P[uero conserva]tori pro salutem d(ominorUJm.) [n(ostrorum) Valeriani et
C,-al]lieni aug(ustorum) et Valerian[i nobiliss(imi) caesaris] et Corneliae Salonina[e
augustae et] leg(ionis) V Mac. III piae fid[elis .... ] Donatus ,praef. leg. eiusde[m .... l
templum ince(p)tum perficit v[ ... ]" 2i. Ca zeitate oficială, î,n sec. III Azizus nu era
colportat de sirieni (cum fusese la începutul migrării lui), ci de însăşi oficialitatea
romană. Sub numele de „Deus Bonus Puer, Phosphorus", el apare în mai multP
dedicaţii, majoritatea la Apulum, pU5e de provinciali cu obirşie etnică-teritorială
nedeterminată, unii militari, cîţiva cu nume greceşti (adică „greco-orientali"); CIL,
III 1130, 1131, 1132; 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138; o dedicaţie în Suoeagu (Cluj)
7652; la Napoca, ActaMN, I, p. 207.
Baal, zeu „suprem" semit, ca noţiune generică pentru „domnul, stăpînul", Belos.
era adorat în toată Asia apuseană ,pină în Persia şi Africa de nord-est; zeitate spe-cifică în Palmyra 28 , de unde a fost adus în Dacia de militarii palmyreni, ca „deus
patriUIS Belus", adorat de UJnitatea auxiliară la Porolissum: aici avea un templu.
mistuit de pîrjol şi refăcut de tTupă prin cheltuiala proprie (p. 174).
Baal Chamman, ca „stăpînul coloanelor", zeitatea întruchipată în piatra sacră, fuzionat cu egipteanul Amun (Ammon) 29 , apare în grupa „Dei patrii" ca „Bebellahamon" (supra, p. 179), de interpretat ca Bel Belhamon (S. Sanie).
Balmarcodes tîlcuit ca „zeul dansului" (?), străveche divinitate feniciană, răspin
dită în ~urnea romană şi identificată cu Jupiter Optimus Maximus 30 ; ca atare a
fost importat în Dacia: Potaissa, CIL, III 7680 ,,[I O M] Bal (marcodi ?) et luno[ru ...
lanua]rius vet. leg[ ... ]".
Baltis, Baalath (Beltis), avînd iniţial îmsemnarea „doamnă, stăpînă", Kupi,cz, ca
atare urmat de un nume determinativ, de obiceiu întregit printr-un element (localitate etc.), apoi simplu „Baltis"; din Babylon a fost adusă la Palmyra împreună
cu Bel; la Harran (CaIThae) a fost identificată cu planeta Venus (Venusstern). Atare
variantă osroenă s-a răspîndit în imperiul roman 3 •; în Dacia, o dedicaţie la Apulum,
.JUAI, V, 1902, Bbl. 113 „Ba 1 t i Caelesti", ,pe un bloc-prag de sus al unei uşi de
templu.
Benefal, intre „Dei patrii", CIL, III 7954 (supra, p. 179: Fenebal, după I. Goldziher, ArchErt, XXVI 1906, p. 328-9; SCIV, XIX 1968, p. 581).
Bonus Puer, v. Azizus.
Dolichenus, numele zeului Baal în oraşul Doliche (Commagena), identificat cu
Iupiter (Zeus), ca atare divinitate supremă a cerului, protector al militarilor; se
răspîndeşte î,n zonele vestice ale împărăţiei înoopînd din sec. I e.n., dus mai ales
-de sirienii încorporaţi în formaţiile de „Commageni"; cultuJ pătrunde repede şi
uşor în alte auxilii, ca şi î,n legiuni, practicat de foarte mulţi, avînd un caracter

=

6

RE, li (1896), 2644 (Oumont); Fevrier, Relig. Palmyr. p. 16-29.
Total neverosimilă apare aserţiunea lui Fevrier, Essai sur l'histoire politique
et economique de Palmyre, Paris, 1931, p. 66 „peut-etre l'etait-il [de origine palmyreană] aussi le praefectus legionis qui consaorait ,un temple deo Azizo ... , CIL,
III 875".
28
RE, II (1896), 2647-2652 (Cumont); Fevrier, Relig. Palmyr. p. 47-64 (Bel et son
groupe).
29
Hammo, în RE. VII (1912), 2310-23U.: {Cumont).
:°11 RE, li (189G), 2384-5 (Cumont).
· RE, II 2843-4 (Cumont); Fevrier, Relig. Palmyr. p. 64-65.
:
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militar: în sec. III este recunoscut oficial între „dii militares" ai castrelor
romane; adoptat de particulari, de sclavi şi de alte pături ale populaţiei 32 • Colportat
şi cultivat mai ales de elemente populare din S y r ia, zeul a cunoscut o intensa
răspindire şi popularitate in Dacia, cum arată numeroasele atestări epigrafice şi
sculpturale în toate zonele provinciei (dinspre sud către nord):
·
- în Dacia Inferior (Oltenia; Apulum, IV, p. 145-9), la Sucidava dedicaţia µnor
,,greco-orientali" CIL, III 14490; Răcari, placă fragmentară de bronz cu relief (Apulum, IV 146); Drobeta cap de marmoră din statuie ArhOlt, 1934, p. 105, fig. 50;
Cătunele de Sus (Baia de Aramă), mină votivă de bronz, AISC, II p. 185, nr. 7;
Desa (Dolj) statuie a lui Dolichenus, OltR, p. 182, 227;
.
- în Banat, la Pojejena Sîrbească, altar votiv, AnnEp, 1931, 125 (SCIV, XX.
1970/1).
- la Ulpia Traiana, un templu (Dacia, I 1924, p. 230); dedicaţia celor doi „Suri
negotiatores" CIL, III 7915 (supra, p. 180); 1431 „I OM D pro salute M. Bassi Aquilae
et Gai Gaiani ex coll(egio) fabr(um) dec(uria) IIII, v.s.l.m."; un basorelief de marmoră al zeului (Dacia, I Hl24, p. ::!55, fig. 18, nr. 2); din Ulpia Traiana (sau Apulum)
relief cu taurul, fragmentar, inscripţia ,, ... Ael. Sept[ ... ] dec(urio) col. ... " EmlKel,
p.105, fig. 3 (Muz. Blaj);
- Sîncrai (j. Hunedoara), Dolg, II 1911, p. 269, fig. 7 (= ArchAnz, 1912, p. 530;
MuzistCluj) ,,I O M Do 1 i eh e n(o) pro sal(ute) imp. L. Sep. Severi pii Pert. [et] M.
Aur. Antonini aug. et P. Sep. Getae (caes. ?) C. Val. lngenUiS sig(nifer) leg. XIII Gen1ex voto";
- Micia, dedicaţia lui Iul. Trophimus, Materiale, I 1953, p. 763 şi a cohortei
Flavia Commagenorum (supra, p. 172);
- Săcădate (j. Sibiu) ,,I O M Do[licheno] Com[magen.] V ... ", ActaMN, V p. 459.
- Apulum, dedicaţia combinată a lui Flavius Barhadad- (p. 177); cea pusă de
.,Suri negotiatores" (p. 180); CIL, III 7760 (Muz. Aiud) ,,I O M Do 1 i eh e no pro
salute imperator(is), Ael. Valentinus vet(eranus) sacerdos templ(um) impendio suo
restituit" (posibil veteran din vreo unitate siriană, preot al zeului, ca atare el însuşi
sirian deplin romanizat); 1128 „Numini et virtutibu[s <lei aeterni lovi O M Dolicheno] nato ubi ferrum exo[ritur (etc.) ... ] Terentius [Gentianus? ... ]" (Cumont.
Revue de Philologie, XXVI 1902, p. 10; RE, V 1279);
- Ampeium, dedicaţia lui Adde Barsemti (supra, p. 177); CIL, III 7834 (= 1301a)
..I O M Commagenorum Aeterno, Marinus Marian(i) Bas(sus) sacerdos I O M D pro•
s(alute) s(ua) suorumque omnium votu(m) p(osuit?)"; 7832; 1302; ActaMN, V 1968.
p. 459 (= Apulum, VII Hl68, p. 402; Muz. Deva) ,,I O M D pro salute imp(eratoris)
perpetui M. Antoni Gordiani aug(usti) Aur. Gai(us) b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)
v.p.m.";
- Domneşti (j. Bistriţa-Năsăud), CIL, III 7625 (Muz. Bistriva) ,,I OM Du Ic e no,
P. Caius Valerianus (centuria) leg. X Fretensis, RESER NERIDONIS(?) v.s.l.m.";
"~ RE, V (1903), 1276-1281 (Cumont); DizEpigr, II, p. 1930-1936; H. Demircoglu.
Der Gott auf dem Stier, Berlin, 1939; A. H. Kan, Iuppiter Dolichenus (Sammlung
der Inschriften und Bildwerke mit einer Einleitung), Leyden, 1943 (recenzat, cu
adause pentru provincia Dacia: G. Ştefan. Dacia, IX-X 1941-4, p. 560-561); Pierre
Merlat, Repertoire des inscriptions et monuments figures de Jupiter Dolichenus.
Hennes, l!J51 (recenzat; Epigrafica, Milano, XIII 1951, p. 157-158); RlA, 1954, I,
p. 177-197 (,,notes dolicheniennes"); Jupiter Dolichenus. Essai d'interpretation et
de synthese, Paris, 1960, 231 p. Despre ,1mîinile votive": ArchErt, 1946--8, p. 183-fl
(F. Lang). - E. Swoboda, Carnuntum (1964) p. 293. Latomus, XXIII 1964, p. 473-5.
Un monument sculptural al lui Jupiter Dolichenus dela Cenna (jud. Tulcea), SCIV,
XV 1964, p. 535-541 „I O M D, pro salute imp. M. Aur. [[Severi Alexandri pii
felicis]l aug(usti) Aur. Marin'US Romanrus sac(erdos) ex voto posuit"; XVIII 1967,
p. 707-711 „I O M D et Castori". AetaMN, V, p. 458-9. E. J. R. Harris, The oriental
cults în roman Britain, Leiden, 1965, p. 55-73 (Dolichenus). - The Excavations at
Dura Europos, Preliminary report (Rostovtzeff, Bellinger etc.), New Hawen, III 1,946,
p. 97-134 „the Dolicheneum".
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OrheiuJ. Bistriţei, JOAI. VII 1904, Bbl. 149-150 foto ( = II..S, 9171 = Archtrt,
1946-8, p. lfl3; mină votivă de bronz, descoperită J.a Myskov, Galiţia) ,,I O M
Do 1 ic e no Gaius optio c(o)h. I Hisp. co";
- Samum (Căşeiu), ActMuz, 1956, p. 123 (= Anntp, 1957. 327; Muz. Dej) ,,I OM D,
Scantius Ludus b(ene)f(iciarius) cos. agens curam stationis ex vot. posuit"; p. 131,
nr. 9 „I OM Dol. P. Aelius Proculinus b(ene)f(iciarius) cos. leg. V M(aced.) Go[rd.?]"
(a. 243); CIL, III 7630 (Muz. Dej) ., ... Do 1 ic e[no ... ]";
- Buciumi (j. Sălaj), CIL, III 7645 (= AISC, I 1932, 1, p. 107) ,.I O M Dol i l:h e no, pro salute d(ominorum) n(ostrorum) M. Aur. Antonini pii [[et Getae]],
P.Iul. Firminus bf. [cos.] v.s.Lm.";
- CeMia (Romita), ActaMN, V 1968, p. 458 „I O M D pro sal. D N M. Ant(oni)
Gordiani p.f. aug.et Sab(iniae) Trainquillinae . . . . . ";
- Porolissum, relief (Muz. Zălau): ,călăreţ la ,pas spre stînga, alături un ~rsonaj
călare pe taur spre dreapta, ţinind în mina dreaptă ridicată un topor cu două
tăişuri; posibil Dolichenus(?).
Dea Syria, Syria este denumirea obişnuită sub ,care e cunoscută (:EupL110eoc;, Oec:i
în occident şi în lumea romană zeiţa siriană Atargatis saiu Derket6, corespunzînd
cu Astarte fenidană; în Syria, Atargatis şi Hadad erau perechea divină supremă,
atestată în Bambyke şi Heliopolis (Baalbek), de unde s-a răspîndit în Coelesyria.
Palmyra, - asimilată de romani cu Venus 33. In Dacia cultul ei a fost adus şi întreţinut de elemente populare siriene (supra, p. 178), propagat 5i la alte categorii
etnice. Mai importantă, semnificativă şi concludentă apare dedicaţia lui Flavius
Barhadad- la Apulum (,,I O M D et Deae Suriae Magnae Caelestis", p. 177), o
asoc.;ere a celor trei mari divinităţi semite ~nouă nu numai în Dacia, dar se pare
şi în alte părţi);
- la Mida există două menţiuni: orientalul cu nume grecesc M. Ulpius Phoebus.
CIL, III 7864; dedicaţia ce n-a fost interpretată corect în CIL, III 1342 citită „Dem·
[ I]s[idis] Reg(inae)", dar piatra fragmentară, despicată în două (există numai
partea stingă) şi mult corodată (Muz. Deva) indică lectura „Deae S[yriae) Reg(inae?)
ala I Hi[sp(anorum)] Campag[on(um)] sub cur[a] M. Pl[auti] Ruf[i] praef(ecti)
[al]a[e] equo pub[lico) v.s.l.m.";
- Napoca, Dolg, IV 1913, p. 255 (= Materiale, VI, p. 877 = Anntp, 1960, 22G;
MuzistCluj) ,.Deae S y r i ae pro salu[te d.n. imp. M. Aur. Antonini pii fel(icis)] Aureii Claudi Nepo[t(iani? ... ] fratres (etc.)" (a. 214), [acunoasă, numele dedicanţilor incomplete, posibil să fie orientali:
- Porolissum, Dacia, VII-VIII 1941, p. 325 (= Anntp, 1944, 50; Muz. Zălau;
lectură revizuită) ,,De(ae) Suri ae Aur. Gaianus dec(urio) m(unic.) P(orol.) sace(r)do[s]"; este un magistrat al oraşului Porolissum, preot al zeiţei Syria, ca atare
foarte probabil veteran din NU1111erus Palmyrenorum supra, p. 173), ori descendent
din asemenea militari;
- Zutor (Sutor, Optatiana; supra, p. 174) relief pe aedicula funerară figurind o
femeie •ce ţine în mină o pasăre, postbil ,în legătură cu Dea Syria (ACMIT, 1930,
p. 101-2, E. Panaitescu; Mu2JlstCluj).
Deus Aeternus, atestat numai epigrafie, în sec. 11-111 în zonele occidentale: Roma,
Italia, Numidia, Mauretania, Pannonia, Moesia şi mai ales Dacia3\ unde dedicaţiile
ce i s-au pus sînt numeroase, majoritatea din partea unor adoratori cu etnicitate ce
nu poate fi stabilită. Uneori apare asociat cu alte zeităţi orientale, ori dedkanţii
poartă nume siriene: în centruJ minier Ampeium, ,,Deo [aeter]n(o) [Co}mmag(enorum)
Dulc(eno)" CIL, III 7832, 7834; in aceste şi în alte cazuri similare, persoanele sînt
evident orientale, chiar siriene. Celelalte dedicaţii sint puse de locuitori din diferite
:~, RE, IV (1901), 2236-2242 (CU1111ont); DizEpigr, II, p. 1467-1472; DA, IV,
p. 1590-1596; Fevrier, Relig.Palmyr, p. 135-139 Atargatis: K. Latte, Romische
Heligionsgeschichte (Mi.inchen, 1960), p. 345-8; Latomus, XXIII 1964, p. 475; AnnEp.
l!)G4, 64 (= Bulletin du Musee de Beyrouth, XVI 1961, p. 130) ,.Sex. Allius Iullus
vet. monumentum Ochmaeae virgini vati Deae Syriae Nihat(enae) fecit. Oxµatcr. rccr.p~ivoc; 6e&c; A-rcr.pycr.-retc; l~lJ l!TlJ !xcr.-rov,
:v, RE, I (1893), 696-7 (Cumont).
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zone ale imperiului, de condiţie socială diferită, chiar din pătura conducătoare
(CiL, III 7901), militari, liber-ţi etc. Numeroase sînt dedicaţiile la Ulpia Traiana: CIL,
III 7SD0, 7901, 7912, 7913, 7914, 7996; ArchErt, XXXII, p. 401; Micia, CIL, III 1352 (?);
Cigmău-Germisara (Hunedoara), CIL, III 7880; Apulum, CIL. III 988, 990, 1082, 1083,
128G, 77:38 ( .. TERNO: Muz. Aiud), Apulum, II, p. 98-99 „Aeterni, C. Bet. Galato";
(l\frz. Sebeş) ,.[Deo A]eterno [pro sad.u]te imp. caes ..... Primi Se ... s 7 (cenfurio)
le~. XIII G(em.) [[Antoninianae?]] tab(ularium) a solo rest(ituit)"; la Ampeium (pe
lingă cele două cazuri citate): CIL, III 1301; Sighişoara, CIL, III 6258. Numărul
mare al dedicaţiilor arată larga difuzare şi popularitate a zeului oriental, cu deosebire în centrele urbane importante ale Daciei, în cursul sec. III.
Fcncbal, v. Benefal.
Jupiter Heliopolitanus, din Heliopolis (Baalbek, în sud-vestul Syriei)35, centru
vestit prin cultul lui Baal, zeul soarelui, ,.Helios", de unde grecizarea numelui
localităţii
în „He!iopolis". I O M Heliopolitanus s-a răspîndit în imperiu
mai ales printre militari 3i;; adus de sirieni, în Dacia zeul pare a fi fost cultivat_ cu
predilecţie (dacă nu exclusiv) de ostaşi: dedicaţii pU5e de centurioni legionari, la
Micia, indicind probabil existenţa unui templu (ori sanctuar) al zeului: CI~; III
1353 ,.I O M Heliopolitan(o) Q. LiciniU5 Macrinus (centurio) leg. 1111 F F"; ·1354
,.I O M Heliopolitano L. Licinius Messalinus c(enturio) leg. XIII G(em.)"; la Ulpia
Traiana, AISC, l/1, p. 102, fig. 1 (= AnnEp, 1933, 18 C. Domitius Valens [centurioJ
leg. XIII); după nume, cei trei dedicanţi nu par să fi fost orientali sau sirieni, ci
mai curînd apuseni, eventual chiar italici.
Jupiter Erapolitanus, din Hierapolis (Syria), avea la Micia (puternicul centru al
elementelor militare şi civile siriene) un templu ale cărui resturi au fost identificate
în a. 1947, împreună cu două statui fragmentare de piatră şi alte materiale arhitectonice-sculpturale aparţinînd templului, ca şi dedicaţia „lovi Era p o 1 i ta no
fecit Casius Rufus, votum dedit", Materiale, I, p. 773--787; dedicantul cu nume roman
pare să fie de origine oriental, chiar sirian, eventual din cohorta II Flavia Commagenorum.
Zeus Hypsistos ("YljMToc;) , de esenţă syro-iudaică, cunoscut atît în iudaismul
ortodox (resp. creştinism), cit şi în păginismul semitic, în Syria, Samaria, F~nida,
răspîndit în epoca ellenistică şi romană mai ales în Asia Mică, apoi în basinui
Egeean, Tracia şi Moesia 3 i; în Dacia apare în două (sau trei?) dedicaţii, la Ul pia
Traiana scrise în limba greacă, puse de Aelius Apollinaris procurator, Aelia Cassia,
una (nesigură) a sirianului /ateimos (supra, p. 178; StCom. 12, 1965, p. 54-35).
Jaribolos (larebâlos), Jarchibol, Yarhibol, rrc:tTpciJoc; 8e:6c; in Palmyra şi Hemesa,
probabil „zeu al lunei", răspindit în Egipt, Africa de nord-vest şi la Roma 38 ; din
Dacia se cunoaşte o dedic.a ţie la Apulum, CIL, III 1108 ( = ILS, 4344) ,,Deo' Soii
Hi ero b o 1 i, Aur. Bassinus dec(urio) col. Aequens(is) sacerd(os) numinum v.s.l.m.";
calitatea de preot al ;-:eului indică şi în „romanul" Aurelius Bassinus foarte probabil
pC' un sirian romanizat, cu nume corect romane (Aurelius, sec. HI). Identificarea
lui Hierobolos (Iaribol; zeul Junei) cu Soarele (Sol, Helios) la Apulum a fost explicată prin procesul de metamorfoză suferită. de zeu în epoca imperială. La Tibiscum,
35

Heliopolis, în RE, VIII (1912), 47-49 (Beer).
Jupiter Heliopolitanus, în RE. VIII 50-57 (Dussaud); P. J. Ronzevalle, Jupiter
Heliopolitanus. Nova et vetera (Melanges Beyrouth, XXI, 1, 1937); Carnuntum (19Ci4).
p. 293-4.
. .
36

37

RE. IX (1914), 444-450 (Cumont).
RE, IX, 750-751 (Cumont); Fevrier, Relig.Palmyr. p. 81-84; Bulletin d'Arţheo
/ogie Algerienne, Paris, II, 1966-7 [1968], p. 219-230 (M. Janon, Cultores Dei Jerhoholis iuniores), în Africa de nord-vest, atestă fonne grafice ale teonimului, ca:· Ierhobolis, Iorhobolis Io-rchoboli şi forme greceşti, în care este evidentă influenţa
adj. gr. le:p6c; ,,sfînt"; grafia pal:myreană era (în transcriere consonantică) YRHBWL ·
Aici trebuie să aparţină antroponimul pamyrean în transcriere latină IERHEVS(supra, p. 178).
·
3

'
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o dedicaţie „Deo Soli Ierhaboli
Aurel. Lecanius Paulinus, vet. ex c.a. coh. I
Vind. (etc.)" (informaţie M. Moga).
Malacbbelos, Malagbel, Malekbel, zeitate solară palmyreană, închipuită cu o coroană de raze; teonimul (malchus, baal, belus) însemna ,.rege stăpîn", sau „îngerul Astartei" (,,îngerul lui Baal"); atestat în Palmyra, la Roma, în Africa de nord
şi în Dacia 39 ; aici a fost adoo de sirieni, •care sînt majoritatea între adoratorii lui;
dţiva orientali cu nume greceşti; cele mai muJte dedicaţii sî•nt din Ulpia Traiana:
CIL, III 7954 (supra, p. 179), 7955 (Muz. Deva) ,,Deo sa[ ncto] Malagbel[i] pro salut[ e
imp(eratoris) c]aes~aris) M. Aurel(i) Severi Al[exandr]i (etc.) - Primitivos aug(usti)
l(iber1rus) tabularius prov(inciae) Dac(iae) Apulens. posuit"; 12580 (= AnnEp, 1912,
303: T. Fl. Aper scrib(a) col.); ACMIT, 1929, p. 313 ,,[Deo?] Ma 1 a 1 a(?) ... FJpipodius aug.n.vern(a) vilicus ... "; CIL, 7956 şi 7957 (fragmentare; Muz. Deva). La Tibiscum, o dedicaţie fragmentară, ArhMold, H-III, p. 300 (Muz. Lugoj) ,,[Deo? ... M]
a 1 a g b[eli ... pro sal.au]g(ustorum trium) P(ubliu.s) A[el(iU5) .... ] vet(eranus) ex
op[t(ione) N(umeri) Palm( ... )?]"; este un militar, P. Aelius . . . (din sec. II, după
Aelius Hadrianus), foarte probabil cu cognomen sirian (palmyrean), deci de această
etnicitate, adorator al lui Malagbel; cei „trei augusti" sînt Septimius Severus, M. Aurelius Antoninus (Caracalla) şi P. Septimius Geta.
Manavat 40 , între „dii patrii" din Palmyra, CIL, III 7954 (supra, p. 179).
Turmazgad (Turmasgada), zeul semit al înălţimilor, ,,cel adorat pe munţi", deasemenea zeu al războiului, a:l vînătorii, fiarelor sălbatice etc., u variantă a lui Baal,
probabil din zona Commagene, asimilat cu Iupiter optimus maximus'il; a fost adus
în Dacia de sirieni şi commageni, cu deosebire militari, iar cultul lui apare în
cinci monumente (din totalul de 7 piese clliiloscute pină acum; celelalte [în afara
Daciei] sînt CIL, VI 30950a şi XIII 3646): Romula, CIL, III 8027 (= Il.S, 4074) ,,Turmasgada, Max. Maximinus et Iulianus Maximinus ex voto pos(uerunt)", pe baza
unei statui cu un vultur cu ghearele înfipte în spinarea unui cerb galopînd (OltR,
p. 306, fig. 74) şi un fragment de sculptură asemănătoare, vultur ţinînd în gheare
un cerb, fără inscripţie (Dacia, XII 1948, p. 24). La Micia, două dedicaţii, una pusă
de comandantul cohortei II Commagenorum, alta de un gradat (supra, p. 172); aici
cultul lui Turmazgad era adus de militarii commageni, precum la Romula de cei
din formaţia Suri Sagittarii (p. 175).
Bogăţia şi

varietatea ştiri1or - în primul rind epigr:afice - privind
elementele militare, populare-civHe şi :religioase veni,te din zona syriană
în Dacia arată UJtilitatea şi [I'liecesitatea unui examen de ansamblu amă
n'Unţit, analitic şi diferenţiat, după criteriile c1otuale în istorie, epigrafie
şi onomatologie, al materialului documentar în totalitatea lui; acesta va
oferi o imagine mai binie conturată a structurii etnic-.sociale şi culturale,
a r,elaţiilor elementului imigrat cu masele popu1are geto-dace în cadrul
procesului de integrare social-0Ul:turală şi de r,omanizare a provinciei, care
constituie una din problemele de bază ale noii istoriografii dtn ţara
noastră.

I. I. RUSSU
39

RE, XIV (1928), 824-8 (Preisendanz); Relig. Palmyr. p. 65-81.
1,o Manavat, în RE, XIV (1928), 987 (Preisendanz).
41

RE. VII A (1948), 1392-3 (F. Heichelheim).
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LES ELEMENTS SYRIENS EN DACLE CARPATIQUE
ET LEUR ROLE DANS LA „COLONISATION" ET LA ROMANISATION
DE LA PROVINCE

(Re.sume)
En relevant tout d'abord les proportions et l'importance du phenomene de l'immigration (unites militaires, appareil administratif-fiscal, population civile de toutes
Ies souches sociales; ,,ex toto orbe Romano", Eutrope) dans la nouvelle provinoe de
Dacie, on souligne la signification de !'element italique et provincial (dans l'acception la plus large du terme) comme facteur de civiJisation et de romanisation.
c'est-a-dire dans le proces de la transplantation des formes d'organisation et de vie
romaine, surtout de la langue latine-romane.
On est habitue de ranger avec une large approximation suivant Ies criteres geographiques-territoriaux et culturels-linguistiques Ies immigres de Dacie en deux
grandes categories: a) ceux originaires de l'Italie et des provinces occidentales (de
langue latine), bJ les „Orientaux" (de langue .plut6t grecque et avec une anthroponymie ,,nationale" ou pour la plupart grecque). Parmi ceux de la seconde categorie,
Ies plus nombreux dans Ies sources epigraphiques ce sorit Ies Syriens, dont le r6le
dans le proces de romanisation semble avoir ete tres grand. Les informations qui
Ies concernent sont groupees en trois rubriques: A) unite s au xi 1 ia ir e s (des
Ituraei, Commageni, Palmyreni et „Syri") 1 aile, 7 cohorrtes, 4 numeri; B) Ies anth ro p o n y m e s s y r o-palmyreniens et Ies mentions de groupes ethniques et des
personnes ayant des noros latins ou grecs; C) Ies divini te s de Syrie, Commagene
et Palmyre, tres nombreuses et repandues dans toute la province carpatique.
En conclusion on insiste sur l'utilite et la necessite d'une etude d.etaillee, analytique et differenciee de l'ensemble du materie! documentaire, surtout d'ordre epigraphique de la province de Dacie, en vue d'une nouvelle synthese historique plus
ample de la population de la Dacie romaine ayant pour theme principal l'integration
sociale et culturelle des indigenes et des immigres et dont le principal resultat durable a ete la romanisation de l'ensemble de la population et la permanenoe du romanisme sous l'aspect p1ut6t linguistique.
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CONTRIBUTII LA STUDIUL AGRICULTURII
TRANSILVANENE (1570-1610)*

II.

CREŞTEREA

ANIMALELOR

1. Rolul şi importanţa creşterii animalelor

ln mmsul secolelor XVI şi XVII creşterea anirrnalelor avea o importanţă
nu numai în Maldov,a şi Ţaria Românească, ci şi pe teritoriul
Transi1V1aniei. Viite1e cornrurt:e d1n Moldova şi hergheliile de aici s-au bucurat de mare renume, întocmai oa şi oieritul din Ţara Românească. Se
constată în general că, pe ambele versanrt:e ale Carpaţilor şi pe brlul larg
de ,dealuri şi şesuri care-i înconjoară, creşterea animalelor a fost larg răs
pîndită. Izvoarele vremii, între care mai ,aJLes cronicile şi însemnările unor
călători, ne transmiit ştiri preţioase în ,legătl.ll'ă cu numărul mare al
animalelor. In plus ,c:I:aitele cu ajutorul 1 cărora pUJtem st,abili mărimea obiigaţiiloT în naitură, catastifeLe, di:n care reiese nuJmăru1 vitelor pretinse de
către Poarta otomană, precum şi acele ce:ricetări oare lămuresc schimbă
rile intervenite pe piaţă în privinţa preţurilor, - rtioate dovedesc marea
bogăţie a şeptelului din acPastă perioadă. Nu ne ocupăm de problema
aceasta, deoarece trăsăturile caracteristioe ale creşterii animailelor de la
noi sînt îndeobşte cunoscute, ele constituind în operele de sinteză, capitole deosebite 8.'Le istori,ei noastre agi,are 1.
Trebuie să tratăm totuşi ceva mai detaliat despre situaţia creşterii animalelor în Transilvania pentru a da cadrul necesar cercetărilor noastre
cu caracter mai resitrîns. In perioada cercetată creşterea animalelor constituie şi în TransHvania una din principalele ocupaţii ale ţăranilor. Cunoscutul UJmanist Szarrnoskăzy scri,e că în rregiuni.Jle de aici se găseau din
belşug aitît vtte oorn'lllt,e, dit şi oi; nU1mărul lor era aşa de mare, încît numai
în timpul epizooti,ei dim. 1598 ar fi pierit 'mai mult de 300 OOO de animale.
Din datele preze,ntaite de acest -cronicar rieiese 1apoi ,că unii dinitre produ~
că.tari aveau chLar tmme mari. Tot în ,cr,onioa lui .avem ştirea interesantă
a luării Sătmarului (1563) de către oştenii lui Ştefan Bathory, care au reuşit să pătrundă în orruş nefiind observ,aţi din ca~a cirezii de vite de
bună seamă numeroa:să care se întorcea seara de pe cîmp2 •
Numărul anima1e1or însă e ,supus fluctuaţiei. Sînt cunoscute ravagiile
diferitelor epi:wotii, în ll.TII11'cl căror.a viitele piereau ,cu miile. Oalamităţi tot
* Prima parte a studiuJui (Cultivarea pămîntului) a apărut în /1.ctaMN, IV (1967).
deosebită

1

p. 153-185.
1 ActaMN, IV (1967), p. 153, nota 1-2; cf. şi Şt. Pascu (I. Ionaşcu, C. Cihodaru,
Gh. Georgescu Buzău), Istoria medie a României, Bucureşti, 1966, p. 300-301.
?. Monum. Jlung. Hist. Sept., XXVIII, 1876, p. 96, 261; XXI, 1876, p. 13.
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atît de mari aduceau expediţii.J.e războiruice, deoarece vitele consttituiau
prada cea mai uşor de transportat şi deci cea mai rlvnită. Se înţelege că
în felul aces,ta evenimentele politice furtU'Iloase 18.'le epocii ceroota.te au
micşorat simţitoir şeptel.ul unei regiuni. Din mulţimea datelor istorice refleatînd acest fapt, amintim pe cele aflătoare in urbariul domeniului Băii
Mari din 1566, unde se spunie că dacă înainte vreme existau pe ,domeniu
multe sate bogate şi bine populate, acum toarte sinrt: •apr;oape pu..sitii, deoarece turcii au masacrat o bună parte a populaţiei şi au luiat vitele, înd1:
într-un sat, în afară de şase vaci, n-a mai irămas nici un a1t animal3. Dintr-o dar-e de seamă întocmită în 1601 pl.lltem •oolege ştirea că tn anii tulburi
haiducii au jefuit vreo 4000 de vi.te cornute din Transilvania. Acestea au
fost puse în vinzare pe un preţ de nimic pe pieţele din Ung.aria, unde
pentru boul cel mai bun s-a plătit 1 florin, dar nu odată s-a întîmp1a,t că
2-3 boi au fost vînduţi pentru 1 taler4.
Cu toate fluctuaţiile interveni.te în mărimea şeptelului, importanţa areş
terii animalelor n-a scăzut. Extinderea agricu1turii n-<a însemnat nici e.a
negtlijarea acestei ocu,paţii. Trebuie să avem în vedere - referindu-ne
la creşterea animalelor - că nu numai ca!Ilti.tatea d,e pământ determina
producţia vegetală, ci şi ranimalele, care asigurau fertilitatea pămîntului,
oferind îngrăşămînrt:ul, şi peste tot forţa de ttraicţiUine. ln perioada aioeasta
posibilităţile de lărgire a suprafeţelor arabi,le eraiu [nsă mai mari, <lecit
cele ale sporirii într-un ritm accelerat a şeptelului.
Lăsarea în ogor, adică „odihnirea" unei părţi a pămintului arabhl, nu
era în sitne un mijloc suficient pentru recuperairea substanţelor nutritirve
din sol. Fără bălegarul adun.at in grajdruri, fără îngrăşămîntul pe care-l
ofereau animalele ce se odihneau S0lll păşteau pe ogor - în primul rund
turmele de oi - randamentul culturii pliantelor cerealiere ar fi fost cit se
poate de mic. Aratul de mai mu:lte ori reclama de asemenea forţă die
tracţiune sporită. Era nevoie deci de un număr sporit de boi. O dată cu
extinderea terenuriilor arabile, atare nevoie devenea din ce în ce mai
mare. ln acelaşi timp penit.I"l.l transportu.J. .diferi:telor produse şi, în general,
penrt:r.u asigurarea nevoilor gospodăriei ţărăneşti, vitele erau de neînlocui.t.
Un exempLu grăitor oferă din acest pU1I1ct de vedere cazul unui ţăran din
Tăureni care, deşi dispunea de pămîlJllt destul, dar fiind lipsit de boi, în
urma unui furt, n-a putut să-şi luareze pămmturile, iar î111 pragul iernii
nu şi-a putut căra 1€'II11le de foc, şi astfel s-a văzut silit să renunţe, temporar, la gospodăria lui pe:rnonală, mutindu-se i1a un alt ţăran liber, în a
cărui gospodărie ll.lJCra 5 •
Animalele din gospodăria ţărănească - după mărturia datelo!r privind
scaunul Odorhei şi, în general, după Îln.Semnămle ref eritoar.e la teritoriul
1

3

Pach Zs. P., Nyugat-europai es magyarorszagi agrarfejlodes a XV-XVII. sza-

zadban [Di>zvoltarea agrară în apusul Europei şi în Ungaria în secolul al XV-XVII-

lea], Budapesta, 1!)63, p. 211, 212.
4 A. Veress, Documente privitoare

uz

istoria Ardealului, Moldovei

neşti, VI, Bucureşti, 1933, p. 455.
5 Arh. Starului din Cluj, Arh.

şi Ţării

Româ-

scaunului Odorhei, Protocol 11/3, fasc. C, p. 43.
(Materia1'ul referitor la scaunul Odorhei în continuare îl vom cita prescurt,at: Protoc.)
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Transilvaniei - aveau un 1101 de seamă şi IÎn alimentaţie. Gă~nile, gîştelc
sînt amintite în izvoiarie, dar în ce priveşte alim.enitele este vorba :deseori
şi de slănină, cîrnaţi, unt 6 , caişoa,nal, brî,n7.ă, w,dă, miere. Ciobanul ţine
va!Ci pentru 1aipt-e şi pe :hlngă s:tin.ă. ln mai mrulte cazuri se desicmiu mese
ţărăneşti la care figurează carnea de vacă, de porc sau de oaie. Bine-înţeles, acea.sita nu îrnseiamnă că ahlmenitaţia variată şi îmbelşuga,tă s-a generailizat şi că locuitorii satelor din soaunrul Odorhei consumau carne în
permanienţă şi în cant1tate slllficien.rtă. Anii de foamete ce surveneau adeseori sînt caracteristici pentiru perioodia cencert:ată, la fe 1 şi epi:zJootiHe care
pwsti1au şeptelul. Aceste împrejurări nu făceau dccît să ridiice valoarea
diiferitelor p11oduse animale.
ln îmbră-căminte r.aLul l:înci concurează ou acela aJ oînepei, inului, bumbacului care în această perioadă ,erau cu1I1:oscurte şi utilizate. Sînt pretinse
şi indispensabi-le păturile, cergile, precum şi hainele de Hnă mai ales
pentru ţăranii liberi oare erau sub .a.rime, fiind obligaţi astfel să-şi petreacă
timpul sub cerul liber, înfruntind furtuni sau frigul.
Pieile de animale erau preliuc:raite mai ales de 111.€Şteşugarii breslaşi, iar
în regiunile cercetate de noi, de 1către cei clin Od.Olrhei şi din Cristuru!
Secui·es•c.
Rolul de seamă aJ. cai,lor de călărie, impolfuanţ)a creşterii lor se daitoira
în mare măsură şi oibli,gattivităţii presită.Iiii S'lUJjbelor militare de căJtre pă
tul"'i destul de largi. Pentru secruiul. obl1igat să facă folurite slujbe militarre,
o condiţie sLne qua non a aparitenenţei sale sociale, aceea de primipil, era
obligaţia de a participa că'Lare la oaste şi, implicirt., creşterea cailor;.
P,entru ţăranii transilvăneni, cu o serie de Olbliga,ţii (financiare) şi sarcini (mii1itare), marna cea mai uşor ,de vaJ.orifioa't o reprezerutau tot ianimalele8. Cunoscind areastă împrejuraire se înţelege oă pr,ablema comerţu
lui cu vite apare deseori în :dezbaterile die:teLor. Prin hotăr!irile luate se
reglementează, ba U!neiori se inrterrzice chiar expol'ltu[ l'.or. Aşa, în 1556,
se ia hotărîrea conform căreia „Cei din Ungaria n--au voie să scoată de
aici vite, nici cai, nici piei şi nioi încălţăminte, numa!i negusitorii de aici
au voie să oumpere vite" 9 • Dieta din 1559 intem:-ziice lin general exportul
6 Ar merita să fie cercetat rolul ,pe care l-a avut untul în alimentaţia poporului
în tot C'Ursuil orînduirii feudale. Pî:nă dnd untura nu apare în <laturile obişnuite
ale iobagilor, untul este pomenit de foarte multe ori. In 1556 de exemplu. pentru
Poarta otomană transilvănenii trebuiau ,să trimeată 200 măji de unt (Vezi: Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae, II, p. 310, în continuare: Monumenta};
obligaţia ţăranilor din 1566 din Chioar: Şt. Meteş, Vieaţa agrară, economică a romdnilor din Ardeal şi Ungaria, I, Bucureşti, 1921, p. 194-198.
7 Monumenta, V, p. 274-275; I. H. Benigni, Statistische Skizze der siebenbilrgischen Milităr-Grănze, Sibiu, 1834, p. 105-108.
8 Dările pe care trebuiau să le achite locuitorii sartllllui Mărtiniş scot în evidenţă
greutatea apăsătoare a acestora. (Protoc. II/2, fasc. A, p. 93}. In 1604 aflăm dintr-o
mărturisire că „înainte vreme cind în Secuime se strîngeau dări mari, a sărăcit
tare unul din locuitorii satului" şi a trebuit să-şi vîndă doi boi ca să-şi poată plăti
dările (Protoc. II/3, !ase. C, p. 19-20). Pentru ilustrarea obligaţiilor militare a:mintim
doar un exemplu din anul 1598. Un ţăran din Zetea, văzînd „ce vremuri de război
sînt", a încercat să ia un împrumut la Sîncrai şi, fiindcă aici n-a obţinut, s-a dus
~ saşi „să facă rost de bani pentru oaste" (Protoc. II/2, fasc. B, p. 2).

9

Monumenta, I, p. 573.
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caii:lor de călărie şi al pieilor, în schimb, la 15 71 se aprobă - cu excepţia
cailor - exportul tu1:nlror oe1o:rilaiLte animale şi a pr:oduselor de acest fel1°.
ln 1577 se ia hotărîrea ca negtIJ.5torii idrin Transilviania şi Ungari.a să aibă
li bertaitea de a-şi cumpăra 1a i.:a.Itrnarrioaoe toarte animalele - cu excepţia
oilor-, -aivînd dreptul să le vin!dă negustorilor sitrăiini, fixîndu-li-se pentru
vim.are or~ele Br~ov, Sebeş şi Caransebeş 11 • La dieta de la Turda dlin
1579 se constată că ,, ... grecii, nemulţumindu-se cu localităţile fixate
pentru tîrg, cutreieră ţara 'CU o ,mdirăznea!l.ă teme:riară, avîndu-i .alături pe
turci, şi scot din ţară nevătămaţi de nimeni -oi şi berbeci spre marea
pagubă atît a negustorilor de aici, cit şi a ţării îrlltregi" 12 • De altfel activitatea ne-gus,torilor greci (levantini) oonsti,tuie obiectul de diJScuţie şi al
dietelor oare au aV'I.JJt loc in 1585, 1591 şi 1594. Mai înmi se hotărăşte ca
negustorii greci şi italieni să-şi poată desfăşura aotivitatea numai pe baza
privilegiului acordat de principe, mai apoi li se inrt:erzice practicarea negoţului, deoarece ei scumpesc vitele „turoeş,ti" i1mportate, ooică vitele
aduse din MoLdova şi Ţara Românească. ln sfârşit, la 1594 ,s-a decis ca
aceşti negustori „să aibă libe:r!La'tea de a intra şi a face negoţ nestingherit
cu vitele lor" 13 • In timp ce în cursul decenid.lor anterioare se 1u:au măsuri
pentru apărarea intereselior negustorilor transilrvăneni şi pent:riu reducerea
preţului de vînzare, către sf.îrşitul secolului al XVI-1ea şi înoepuJtul celui
următor se ialll dispoziţii şi pentru incurajarea importullllii, 1mpiedicî.ndu-se
e:q>ortllll masi,v al vitelor, al că:rior număr era şi aşa scăzut, în mma epizootiilor şi a deselor expediţii militare 14 .
Nu poate fi analizată amănlllilţi.t în cadrul :acestei lucrări desfăşurarea
comerţului cu vite, care se practrc:a cu deosebirt:ă inrtensitate chi,ar peste
graniţele ţării. Un fapt însă este evident şi tocmai restricţiile din ce în ce
mai des repetate H dovedesc, anume 1că din Transilvania au fost exportate nume:roase animale pe pieţele ex.terne, şi ,in primul rlT1Jd pe cele din
Imperiul otoman, -alimentate de negustorii „greci". ln prima jumătalte a
secolului al XVII.Jlea expoTTtul dirijat de ,principi, iar în multe cazuri
practicat chiiar pe contul Lor propriu, a dus la o aotivirtate negustorească
Yie şi în direcţia apusului. Gabriel Bethlen la 1625, :iar mai apoi la 1628
a lăsat să fie minate cite o mie şi ciI11Cisute de vite la tîrg:u'l din Viena;
la fel şi Gheorghe Rak6czi I, care numai în 1639 a făcut să fie exportate
peste o mie de vite la Viena 15 . E seinmifica,tiv că pr,ovizoruil de la Săcueni
întiie 1635-39 s-a îngrijit de aprovizionarea flăcăîlor oare mfoau vitele
la Viena, dindu-le grăsime şi 20 de fonţi de seu pentru a putea îngriji
pidoarele animalelor pe acest drum extrem de lung 16 . Constatăm că in
acela.şi timp şi dinspre apus au fost aduse vi,te în Transilvania.
1o Ibidem,

II, p. 49, 378, 416, 505.
Ihidem, III, p. 117.
12 Ibidem, III, p. 143-144.
i:i Ibidem. III, p. 217, 391, 437.
"' Ibidem, V, p. 517; VI, p. 165, 178, 283.
5
1 Pach, op. cit., p. 201.
16 Makkai L., I. Rak6czi Gyorgy birtokainak gazdasdgi iratai (1631-1648), (Acte
economice privind domeniile lui Gheorghe Râkoczi I), Budapesta, 1954, p. 543, 549.
(în continuare: I. Rak6czi Gyorgy).
11
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Import:Jul vitelor din Moldlova şi Ţara Rolmâ111.iească a ,căpăitat un caracter
general pe la mijlocul secolului a:l XVI-lea. Numărul de boi, vaci şi porci
imporoot prin Braşov, la 1554, a fost de 1pesite 10000. Ln acela~i timp şi
bistriţenii îşi cumpărau un ruuimăr icomsidierabil de bo[ aidwşi din Moil.doiva 1 i.
Ţinem să atragem atenţia asupra instrucţiW1.iJlor date provizor:u~ui domeniului din Gurghiu la i592 şi în oare se poate citi umnătoiarea dispoziţie:
,,să se prooure vite multe din Moldova m.ai a:les rase căutate de negustori - dar şi din ţară, rase care SIÎnt căutate de măceLarii de and" 18 .
Instrucţiunile econormce păstrate şi direcţia gospodăriei princiare demonstrează că, alături d~ negustorii străini şi indigeni, la ,comerţul de
vite ia parte activă şi ţărănimea. In ce măsll.l1ră va reuşi mai apoi nobilime.a
să împingă pe planuJ al doilea pe producătorii ţărani şi pe negustori, este
o :pi,oiblemă de -cerceta.Te a viitoruJl.ui; un fapt insă e sigur: putem vorbi
cu toată siguranţa despre producţia de :mă.muri a ţăranilor şi despre participarea loT l:a schimbul de trnă.rfuri. Dieta transilvăneană din 1585, aitunci
cînd interzice exportul cail:or de ham şi de că,lăric, se adresează oameni1or
de rând şi negustorilor, :aid!ică ţine seamă şi de cei din păltura iobagilor
şi de cei ce trăiesc de pe 'll.I'llllil negoţuil.ui de animale 19 . Ceva mai tl:wziu,
la 1608, cu prilejul sbaibilirii dărilor, s-înt luaţi, de ,asemenea, în evidenţă
acei care „nu ţin de loc oi, ci se ocupă doaT cu negoţ,ul şi cu toarte că nu
au animale, sînt oameni irustăriţi ... " 20 . In Legătură cu pa.rticiipMea ţă
ranlilor la comerţul cu animale, putem să aducem exemplu şi ,dJin sicaunuil
Odorhei. In 1597, de pildă, aflăm de p:mcesul oare a avut ~oe înrtre cei
din Sîmbăteni că unul dintre locui,torii satului a dat altuia 30 de florini
„ca să fa.că comerţ •cu ei" şi anUlille de 16 f1orini să cumpere boi şi vaci
pentru tăiat, iar de 14 florini beribeci şi oi. Intr-o vreme au fost chiar
trei întovărăşiţi, şi timp indelungat au C'UII11părat şi au V'indut im felul
acesta an:imale 21 .
Despre mărimea şeptelului ţăranilor transilvăneni nu dii.spunem încă
de o lucrare cuprinzătoare privind toate regiunile. Cu toate acestea, chiar
şi pe baza cercetărilor efectua.te pină acum se poate constata: că în pr,op.riietatea ţăranilor instăriţi, lin anumite perioade şi în anumite regiund,
se afla un număr considerabil de animaJe. La 1525, pe domeniul cetăţii
Şiria, 14 iobagi din satul Slirbii de Sus aveau fieicare între 2-8 boi; 9 jeleri dispuneiau de 2-6 boi. In acelaşi timp 12 iobagi aveau între 2-4 cai;
unul dirutre ţăranii iobagi era proprietar a 16 caL In satU!l aminJtit 10
iobagi averau un ruumăr impunător de oi (60, 50, 70, 47, 100, 20, 60, 40,
17 R. Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele
XIV-XVI), Bucureşti, 1965, p. 117; N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca
veche, Buoureşti, 1925, p. 170-171, 174; Istoria românilor prin călători, I, Bucureşti, 1928, p. 215; Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, Bucureşti, 1906,
p. 107; L. Lehr, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei în a doua jumătate a secolului XVI şi prima jumătate a secolului XVII, în SMIM, IV, Bucureşti, 1960, p. 249.
18 Arh. ist. a Fil. Acad. Republicii Socialiste România, Cluj, Col. gen., pachet
15?1-1599.
19 Monumenta, III, p. 217.
20 Monumenta, VI, p. 111.
?a Protoc., II/2, fasc. C, p. 55.

https://biblioteca-digitala.ro

ŞT.

192

IMREH -

I. PATAKI

400, 200); dar un nUJmăir destul de ma;re aveau şi 6 jeleri (40, 32, 40, 45,
70, 100). În Şiria, care era tîrg, unul dintre ~obagi „are 100 de cai, vie
şi 6 boi. Oi nu sint înregistrate droît la doi, 1a unu,l 100, 1a oeJ.ăllalt 300" 22 •
In anul 1600, pe domeniul
boi
1573

Beiuşului,

1773 de ţărani au în proprietatea lor:

vaci

cai

porci

oi

1111

585

4801

10126

Cercetătorul acestei moşii a corustatart: că 56,60/o din ţărani nu au boi
şi că există o pătură largă de ţărani cu puţine animale, sau care nu aveau
de loc. Dar găsim şi a~i o pătură subţire de ţărani înstăriţi, ,,ridicindu-se
ll'1lii 1a cifre remaooabile de vite, pooci, oi, icum e Mihanl Tonsor (Tunză
torul) din Beiu.ş, care are 16 boi şi 2 oai, 3 va.ci, 30 porci, 125 oi" 23 •

Datele referitoare la domeniile fiscale din TTansilvania pentru anii 163î-1652
în privinţa şeptelului 24 :

reeectă următoarea situaţie

Nrul

gospodăriilor

iobăgeşti

0!)18

cai

boi

vaci

5242

17963

18758

porci
32513

oi
66839

1n timp ce dintre cele aproape 9000 de gospodării iobăgeşti, 2318 nu
dispun de animale de triacţhme, în 414 de gospodării însă se găsesc mai
mult de 8 asemenea animale, şi tot în proprietatea acestora se află şi
11078 <le oi. Pe domeniile aflătoare în :regiunille muntoase din nord şi vest
(Gilău, Zlatna, Chioar, Gherla) se afla în general o ţărănime mai săracă
ce dispunea şi de animale mai puţine, în ltirmp ce în regiunile de cimpie
cifra ţăranilor avuţi e mai :ridicată.
2. Rasele

şi preţul

animalelor

In satele din scaunul Odorhei avea un rol de seamă creşterea cailor care era
de obligaţii!e militare. Se creşteau deci, în primul rînd, cai de călărie şi
cai care se foloseau pentru cărăuşii şi pentru trăsură. In ce priveşte rasa, aşa numiţii cai secuieşti erau de talie mică, rezistenţi şi nepretenţioşi. Menţionăm că
aceştia prezentau multe asemănări cu caii moldoveneşti şi trebuie să fi fost de
rase înrudite. Se vorbeşte în mod special despre calul de Dealu, ca o varietate locală, care de obicei era negru sau roib:1.5. Un primipil din oraşul Odorhei „a dat o
iapă roibă cu şapte florini" citim într-o mărturie - şi tot oei din Odorhei menţionează pe lingă caii roibi şi cinci iepe „vinete" 26 .
legată şi

•
Caii secuieşti erau foarte căutaţi încă din secolul al XIV-lea; exemplarele cele
mai frumoase la întrecerile cavalereşti din Ungaria erau aduse di,n Transilvania
şi mai ales din Secuime. ,,Dovadă că erau renumiţi ... este şi faptuJ că sînt ţinuţi

23

D. Prodan, Domeniul cetăţii Şiria la 1525, în AI IC, III, 1960, p. 41-42.
Idem, Domeniul Beiuşului la 1600, în AIIC, V, 1962, p. 38-41.

'.¼

I. R6.k6czi Gyărgy, p. 33-35.

22

Hanko B., Szelcely lovak [Cai secuieşti], Cluj, 1943, p. 15-21; vezi la „rasa
mocănească" V. Păcală, Monografia comunei Răşinariu, Sibiu, 1915, p. 290, şi despre
rasele vechi: Gh. Gh. Moldovanu, Creşterea cailor, Bucureşti, 1953, p. 122-123.
26 Protoc., II;l, fasc. H, p. 9.
~5

https://biblioteca-digitala.ro

AGRICULTURA TRANSILVĂNEANĂ (1570-1610)

193

şi în Cfmpia Ungariei, deşi aici creşterea cailor avea încă de la începutul secolului
al XV-lea o tradiţie îndelungată" 27 •
Mai mult decit sigur că nici în scaunuJ. Odorhei nu se creştea numai o singură
rasă de cai. Ou prilejul deselor campanii militare au fost capturate mai multe
rase. lin 1596, de exemplu, s-a dezbătut în faţa judecătoriei scaunale un caz, din
care reieşea că unuia din împricinaţi îi revenea un cal de pe urma campaniei care
a avut loc împotriva turcilor în Ţara Românească la 1595 28 • Este îndeobşte cunoscut
cit de căutaţi erau în Transilvania caii moldoveneşti şi cei din 'ţ'ara Românească.
Hergheliile din Moldova erau socotite atît de valoroase, incit pentru export se cerea
aprobarea domnului. In cursul secolului al XVI-lea, de altfel, unele „domenii domneşti, boiereşti şi mănăstireşti ajung la crearea UIIlor rase de animale alese ... "2!1.
1n privinţa renumelui de care se bucurau caii moldoveneşti şi în secolul al XVU-lea,
dar şi pentru modul oum exemplarele frumoase au ajuns în Transilvania şi chiar
dincolo de hotarele ei, este foarte semnificativă scrisoarea lui Gabriel Bethlen,
trimisă la 1618 lui Gheorghe Rak6czi, viitorul principe al Transilvaniei. Iată fragmentul care ne interesează: ,,Deşi sînt convins că grajdllll domniei voastre nu e
lipsit de cai buni, totuşi auzind de dorinţa domniei voastre de a avea şi cai moldoveneşti şi avînd în grajdul meu doi cai castraţi din Moldova mai frumoşi şi
mai buni de fugă nu sînt ÎII1 toată Moldova - , pe u'Illlll mi l-a dăruit ou greu chiar
Voievodul, iar pe celălalt cu mare greutate '1-am putut cumpăra de la hatman; îi
tdmit şi eu domniei voastre cu dragă inimă ... " 30 • Pentru reîmprospătarea hergheliei
princiare au avut deci un rol deosebit caii dăruiţi de domnii acestei ţări. Numele
păstrat în diferitele însemnări al multor cai din herghelia princiară mărturiseşte
locul lor de provenienţă, subUniind şi în felul acesta preţuirea cailor moldoveneşti
şi a celora din Ţara Românească. Astfel sint pomeniţi oaii purtînd numele de:
logofăt, voievod, curtean, sur voievodal, brum moldovenesc; roib, albastru, sur, brun
din Ţara Românească, fată, fecior etc. Apoi mai sînt şi n urne roşi cai turceşti, ară
beşti şi tătăreşti. Şi pe aceştia îi trădează numele lor ca: Soliman, Celebi, Ali, Ahmet, aga, paşă, derviş, ceauş, emir, sultan, arab, roşu tătăresc, 'bălţat tătăresc, negru
tătăresc şi altele31. Era necesar să amintim pe lingă rasele locaile caracteristice
pentru unele regiuni, şi aceste rase înnobilate, importate în Transilvania, deoarPce
ele puteau Lmbunătăţi calitatea ·celor autohtone.
Preţul cailor prezintă multe şi mari fluctuaţii, ceea ce se explică prin evenimentele deosebite ale epocii şi pri111 desele războaie. Preţurile ridicate demonstrează
că în epoca discutată cererea de cai a crescut. Arnii de război, de foamete, în raport
cu deceniile precedente au produs perturbaţii şi pe piaţă32 •
27 Belenyesi M., Az cillattartcis a XIV. szazadban Magyarorszcigon [Creşterea vitelor în Ungaria în secolul al XIV-iea], în Neprajzi Ertesito [Buletin Etnografic],
1956, p. 25.
28 Protoc., 11/2, fasc. B, p. 43.
29 V. Costăchel, P. P. Panaîtescu, D. Cazacu, Viaţa feudală în Ţara Românească
şi Moldova (sec. XIV-XVII), Bucureşti, 1957, p. 23 (un continuare: Viaţa feudală).
30 Szilagyi S., Bethlen Ca.bor fejedelem kiadatlan politikai levelei [Scrisorile poiitice inedite ale principelui Gabriel Bethlen], Budapesta, 1879, p. 98; Alexandru
Marki menţionează că în părţile mărginaşe ale Transilvaniei mulţi ostaşi slujeau
călare. Este natural că aceştia au crescut cai minunaţi de rasă. Gabriel Bethlen
în anul 1601 a cumpărat un asemenea cal care valora 500 flori·ni. Vezi: Magyar
Gazdascigtortenelmi Szemle [Revista maghiară de istorie economică), II, 1895, p. 28-29.
31 Magyar Gazdascigtortenelmi Szemle, II, 1895, p. 52-54.
32 Pe baza datelor puţine, dintr-o perioadă restrînsă de oîţiva ani, este greu de
stabilit raportul de preţuri şi cu atît mai mult trebuie să ne mulţumim numai cu
comunicarea unor date, cu cît altfel ar trebui să tratăm neapărat şi problema atît
de complexă a „revoluţiei preţurilor". Aceasta însă ar depăşi limitele studiului de
faţă. Problema ridicării preţurilor din sec. XVI, în raport ou producţia agrară, cu
valoarea metalelor nobile şi cu războaiele pustiitoare, este tratată de D. Prodam
(Iobăgia în Transilvania în secolul al XVl-lea, I, Bucureşti, 1967, p. 584 şi urm.);
p:-ntru problema pieţii orăşeneşti şi a preţurilor vezi: S. Goldenberg, Clujul în
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1592
1597
1599
1590-1600
1603
1604
1604
1605
1605
1607

Tărceşti

Secuieni
Atid
Odorhei
Bezid
Bulgăreni

..

Tărceşti

..

Simoneşti

cal simplu
cal de herghelie
iapă

cal de herghelie
cal de herghelie
mînz
13 cai de herghelie
cal de călărie
cal

I. PATAKI

Preţul

Denumirea

Localitatea

Anul

IMREH -

d.

fi.
4
16
9
7
16
12
10
200
50
32

25

Dacă ţinem seama că preţul unui cal de călărie era ridicat şi că o sabie oosta,
de ex. în 1592, 12 florini, iar o suliţă valora, în 1602, 100 „bani", adică un florin:l.3,
ne putem da seama că pentru secuii liberi îndatoririle militare însemnau o povară
materială destul de mare.
In creşterea animalelor, practicată de ţărănime, un rol deosebit de important îl
au vitele cornute. Se ştie că măsura vitalităţii agriculturii ţărăneşti o forma înainte
de toate vita cornută şi în primul rînd boul; iar vitele luate ca marfă consitituie
de asemenea o valoare considerabilă.
Străvechea dare a secuilor, şi deci şi a celor din scaunul Odorhei, aşa numita
„signatura boum", este şi ea o indicaţie în sensul că la data aşezării lor pe aceste
locuri, precum şi în veacurile următoare, pe primul plan era creşterea cornutelor.
La sfirşitul secolului al XVI-lea nu se mai poate vorbi, fireşte despre „belşugul de
boi" de odinioară. Numărul lor a scă:rut; în 1571 există chiar plÎillgeri în sensul că
în scaunele secuieşti cei care avuseseră 12 boi abia mai au 4 sau 2; cei cu 8 sau G
nu mai au decît 2, iar mulţi au rămas fără boi34 •

Localitatea

Anul
1590
1590
1593
1595
1597
1597
1604
1605
1605
1605

sec. XVI,
străinătate

.:,

t

L

Goagiu

..
Lupeni

Teleac

!

r

v~

Bisericani

t~

Tărceşti

Denumirea
I
12
1
2
2
I
3
2
3
1
2

Preţul

junincă

boi „..L
bou
boi
boi
junindl.
vaci
vaci
vaci cu

5 fl
96
5
7 1/2
8
4
32
32
viţel şi

junincă

55

juncani

10

Bucureşti, 1958, p. 312 şi urm. Asupra schimbărilor privind preţurile din
vezi şi R. Kotzschke, Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 17 . .Jahr-

hundert, Leipzig, 1908, p. 140; G. Wiebe, Zur Geschichte der Preisrevolution, Leipzig,
1895, p. 158; R. Mousnier, Histoire generale des civilisations, IV. Les XVI-e et
XVII-e siecles, Paris, 1954, p. 149; W. Boelcke, Bauern und Gutsherr in der Oberlausitz, Bautzen, 1957, p. 15; J. Hamilton, The History of Prices before 1750, in
Rapports I. XI-e Congres International des Sciences Historiques. Uppsala, 1960,
p. 144-164. - Cercetătorii acestei probleme atît de importante sînt unanimi în
constatarea creşterii preţurilor în perioada tratată.
33 Protoc., 11/2, fasc. K, p. 119; II/3, fasc. A, p. 3.
M Szekely Okleveltcir (Diplomatariu secuiesc), II, p. 329 (în continuare: SzO).
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Deşi numărul vitelor cornute şi în special al boilor arată o scădere, totuşi în
protocoalele scaunului Odorhei boii şi vacile sînt menţionate deseori. Cu ajutorul
izvoarelor studiate nu putem stabili număI1l.lll. vitelor ce revenea în medie pe o famiilie. ln proprietatea ţăranilor liberi mai ~nstăriţi însă nu o dată găsim 6, 8 şi ohiar
10 boi. In legătură cu preţul vitelor a se vedea tab. pag. 194.
In oeea ce priveşte rasele de vite cornute care se creşteau, se pot face deducţii
mai ales după culoare. Cea mai largă răsipîndire trebuie să fi avut vitele cu coarne
mari, de statură mare, rezistente şi nepretenţioase, de culoare albă sau cenu'?ie.
Izvoarele menţionează de cele mai multe ori boi şi vaci bălane. In 1607, nişte
împricinaţi din oraşul Odorhei vorbesc despre 8 boi, dintre care 6 sînt bălani, 1
roşcat, iar 1 bălţat. Ei pomenesc şi 3 vaci: UJna albă, iar celelalte două tot de culoare
deschisă. Viţeii lor sînt: suri, bălani, bălţaţi, albi 35• Se mai creşteau şi alte rase,
fapt indicat prin culoarea roşcată. In anul 1604, de exemplu, cei din Hoghia menţionează trei vaci roşcate3 6 •
Rasa cea mai răspindită poate fi considerată vita cornută a,vînd culoarea de bază
albă hătind în sur, rasă numită şi podoliană; identică cu cea crescută în număr
mare şi în cîmpiile Moldovei. E demn de amintit că la început vitele cornute exportate din Moldova erau numite de veneţieni „boi urngureşti" 37, deoarece erau minaţi prin Ungaria. Pentru preponderenţa acestei rase pledează între altele şi acea
înşirare a vitelor de pe domeniul fiscal din Făgăraş care le trece într-o evidenţă
luînd drept criteriu culoarea lor. In această evidenţă apar vreo douăzeci de culori oeea ce, fireşte, nu înseamnă prezenţa atîtor rase, deoarece mai bine de 3/4 din
şeptel aparţine diferitelor nuanţe ale albului. ln 1632, la castelul de la Comana, au
fost numărate 58 de vite •cornute, în legătiură cu care s-a menţionat că sînt „în
mare parte bălane, brune, bălţate, în număr mai mic roşcate şi negre". Aflăm apoi
d şi la Porumbacul de Jos au fost mînate 59 de vite bălane38.
Despre creşterea bivolilor avem puţine informaţii în cuprinsul scaunului Odorhei.
De aceea prezintă interes o însemnare di,n 1598, conform. căreia soţia unui ţăran
din Rugăneşti pretindea 4 florini de la un tăbăcar din Cristurr „pentru o piele de
bivol pe care i-o dăduse la tăbăcit" 39 •
O importanţă mare a căpătat mai ales în părţile mu.ntoase ale scaunului Odorhei,
dar şi în regiunile mai joase, creşterea oilor. Dovadă este .şi nllimărul mare al stînelor"0. Multe dintre ele sînt în proprietate individuală, deci se poate presupune
că unii proprietari ţărani-liberi aveau turmele lor cu păstori proprii. In alte caznri
aflăm că mai mulţi proprietari de oi şi chiar toţi dintr-un sat au turmă păstorită
în comun. Păscutul turmelor ridica o serie de greutăţi şi multe griji. Obştea sătească
trebuia să reglementeze păşunatul oilor, indicînd anumite teritorii, precum şi
timpul respectiv şi punînd sub interdicţie anumite porţiuni de hotar sau de
păşune. In jurul stînelor sînt frecvente cazurile de silnicie şi de furturi. Cazurile
de acest fel ne-au permis să ajungem în posesia unor date care vorbesc de numărul
mare al oilor. In munţi era uşor să duci la mari depărtări oile furate şi este caracteristic, de exemplu, 1 că în 1590 se caută în Vîrghiş aproape 100 de oi ale iobagilor
din Mălăncravul apropiat de Sighişoara (comitatul Alba) 4t. La 1591 există o controversă între „nobilii" din Vîrghiş şi cei din Brăduţ pentru nişte oi tăiate, şi tot
în 1591 se caută la Vlăhiţa 40 de oi furate din scaunul Ciuc 42 . Doi locuitori din
Băţani şi unul din Herculian au minat 490 de oi care erau ale oierilor din Mereşti;
în 1604 se judecă nişte păstori pentru 700 de oi furate~. Există şi aici un adevărat
35
36
37

Protoc., II/4, fasc. A, p. 3.
Protoc., II/3, fasc. C, p. 19.
A. M. Gratiani, De Ioanne Heraclide Despota Vallachorum Principe, Varsoviae,
1795, p. 19; şi N. Iorga, Istoria românilor prin călători, I, Bucureşti, ed. II~a, 1928,
p. 168 (,,veneţienii li zic acestor boi: ,,boi ungureşti ... "); IstRom, II, p. 831.
38

39

J. Rakâczi Gyorgy, p. 451-453, 465, 468.

Protoc., II/2, fasc.
40 Protoc., II/2, fasc.
41 Protoc., II/1, fasc.
" 2 Protoc., II/1, fasc.
1, 3 Protoc., II/3, fasc.

C, p. 98.

D, p.
G, p.
G, p.
C, p.

73; II/3, fasc. B, p. 11, fasc. C, p. 105, fasc. E, p. 242, 244.
55-56.
81, 244.
166.
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sistem de urmanre a vitelor furate; un singur exemplu de luarea urmei din anul
1606: ,, ... în zilele trecute s-au furat nişte oi din Firtuşu, pe urma căror oi furate
au venit pînă la Secuieni; de la cei din Secuieni au cerut să le arate urmele mai
departe. Li s-au dat îndată oameni şi s-au pornit, luindu-se după urme ..." 44, dar
fiindcă urmele nu mergeau mai departe, au aflat că pot să pretindă despăgubirea
de la ciobanii din Secuieni.
Despre rasele de oi ştim prea puţin. Numai despre cele furate din scaunul Ciuc
se spune că „unele erau albe, iar altele sure" 45 •
Din datele care provin de pe la mijlocul secolului al XVII-lea culegem ştirea că
pe domeniile fiscale erau crescute diferite rase de oi; aflăm apoi că răspîndirea
acestora a fost înlesnită şi prin ducerea lor la păşuni îndepărtate. Astfel în domeniul Gurghiului au fost aduse, pe la 1644, oi din părţile FăgăraşUilui. tn acelaşi an
au fost date în grija ciobanului Mihail Drăgan oi clin Cîmpie, de la Haţeg şi Lugoj,
în timp oe un alt cioban cu numele Ion a păscut oi din Cai·ansebeş, Lugoj, Haţieg şi
Făgăraş 46 • Tot pe la mijlocul secolului al XVII-lea (1648) în domeniul GilăuJUi au
fost crescute mai multe sute de oi din Moravia, aduse de anabaptiştii veniţi de
acolo. Alături de acestea sînt amintite oi ardeleneşti albe şi negre, bătînd în sur,
oi din Ţara Românească ou coadă lată, precum şi oi cornute din Ungaria. E verosimil că sub denumirea de oaie cornută se ascunde ţurcanaH.
Referitor la preţul oilor, avem o informaţie din 1605: preţul a 47 de oi a foot de
75 de florini, ceea ce corespundea aproximativ cu preţul a cinci cai de herghelie48 .
Creşterea porcilor era mult uşurată de faptul că se puteau ţine cu ghindă în
păduri. Numărul lor era destul de mare. 1n 1599, de exemplu, nişte locuitori din
Crişeni au furat 125 de porci, proprietatea unei femei nobile din Bălăuşeri (comit.
Tirnava). In 1600, cam pe la Bobotează, locuitorii din Dobeni şi din Fîncel au tăiat
65 de porci la un sălaş litigios şi au oprit alţi 400. Obiectul unui litigiu care a
avut loc la Odorhei, în 1607, îl constituiau 40 de porci 49 • Nu putem determina numărul de porci pe care-l avea cite o gospodărie. In orice caz, controversele judecate
în faţa scaunului demonstrează că gospodăria uDJUi nobil, cea a unui iobag sau a·
unui secui liber avea adeseori un nwnăr considerabil de porci. ln 1589 de exemplu,
unui iobag din Filiaş i s-au luat 135 de porci din hotarul Cristurului, iar într-un
proces de moştenire din Ocna de Sus, reclamanţii pretindeal\.l 19 porci5().
Preţul porcilor ca şi al celorlalte animale - era destul de ridicat şi, ÎlI1 acelaşi
timp, schimbător. La 1604 S-6U vîndut 10 porci cu 80 de florini, iar 2 porci graşi
şi un şoldan cu 5 florini; în aceeaşi perioadă, preţul unui cal era de 12 filorini, iar
o pereche de boi buni valora 25 de florini.
Mai greu putem însă preciza rasele c.Tescute in această perioadă. Este caracteristic că - precum s-a văzut în legătură cu celelalte rase de animale - importul
din Moldova şi Ţara Românească joacă IUil rol de seamă şi în creşterea poccilor.
Ştim că principele Gabriel Bethlen a dat la 1623 o dispoziţie administrat.orului
curţii din Făgăraş să cumpere din „Moldova, de lingă Nistru şi Prut, din Ţara
Românească, de lingă Dunăre, porci albi, 200 de prăsilă, iar primăvara vreo 10
vieri buni, mari .. ."51. Porcii moldoveneşti sÎlllt amintiţi şi în conscripţiile domeniului
lui Gheorghe Rak6czi II şi se vorbeşte despre porcii din „Timiş" ca despre o rasă
aparte. In tot cazul, aceştia nu fac parte din rasa roşcată de Salonta, foarte răs
pîndită în părţile transilvănene 52 •

',\ Protoc., 11'3, fa.se. E, p. 227-28.
,,:; Protoc., 11'/1, fasc. G, p. 244.
',ti I. Rak6czi Gyorgy, p. 625 şi 618.
1,; Magyar Gazdasagtortenelmi Szemle, I, p. 61; I. Rak6czi Gyorgy, p. 538-539.
1
•·' Protoc.,
ll 3, fasc. E, p. 219; 11/2, fasc. F, p. 14; 11/4, fasc. A, p. 3.
'• 11 Protoc., II;3, fasc. E, p. 219; 11/2, fasc. F, p. 14; 11/4, fasc. A, p. 3.
50
Protoc., Il/1, fasc. G, p. 3; fasc. B, p. 1.
=·• Erdelyi Gazdasagtortenelmi Szemle [Revista de istorie economică din 'T'ran--

sil vania], II, p. 29.
52

Magyar Gazdascigtortenelmi Szemle, II, p. 29.
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In materialul arhivei scaunului Odorhe,i, n-am găsit date referitoare la api cu 11n izvoarele cercetate se găsesc doar menţiuni despre coşniţe sau roiuri luate
din copaci5:l.
Ln încheiere trebuie să amintim p e s c u i t u 1 şi v î n ă to are a, care, deşi îşi
pierduseră importanţa economică de altădată, contribuiau încă la îmbunătăţirea
alimentaţiei şi la ocrotirea animalelor domestice. Existau interdieţii pentru pescuitul
în apele curgătoare ale diferitelor sate şi, adeseori, sate învecinate erau în litigiu
pentru dreptul de pescuit"".
Despre modul în care se făaea pescuitul aflăm din izvoare doar că în hotarul
Mereştilor şi Vîrghişului se pescuia şi cu vîrşa 55 • In registrele scaunului sînt menţionate multe locuri de heleştee, dar nu aflăm nimic despre existenţa lor5li. In ce
priveşte vîlilătoarea, forme primitive de capcane de prins vînat, şi anume gropi
pentru urşi sau lupi figurează în ,toponimie. Ştim că se puteau face plăţi cu piei.
de lup pre}u-crate, din care în 1604 o bucată valora 2 Ilorini" 7 ; piei ea de lUrp aparl'
de mai multe ori ~i în izvoare referitoare la moşteniri.

t

ură.

3. l\lodul de

întreţinere

a animalelor

Una din problemele principale ale creşterii şi întreţinerii animalelor în perioada·
nu nlllJllai în părţile noastre, ci şi în Europa occidentală, a fost aceea a
lor în timpul iernii. Cu taierea unei părţi a şeptelului la începutul iernii
problema, fireşte, nu era rezolvată~. Modul de întreţinere extensivă a animalelor,
adică ţinerea lor timp cit mai îndelungat la păşunat, şi încercarea de a creşte rase
rezistente la vicisitJU.dinile climaterice şi în timpul iernii, s-au dovedit a fi soluţii
mai bune. Scriind de5pre situaţia creşterii animalelor din Moldova şi Ţara Româ-•
nească în a doua jumătate a seco'lului al XVI-lea, citim următoarele: ,,O bogăţie
însemnată o constituia, în toate aceste ţinuturi stăpînite de turci, (.Teşterea vitelor,
care însă se făcea în mod cu torul primitiv, vitele fiind ţinute, iama ca şi vara,
pe cîmp" 59 • Se ridică aici o problemă esenţială a istoriei agriculturii; în ce măsură
şi cînd se răspîndeşte creşterea vitelor, bazată pe furajarea de iarnă şi pe stabulaţia
lor, cu alte cuvinte: cind va lua sfîrşit modul de creştere cu totul extensi,v al animalelor?
Şi in legă·tură cu cele expuse pînă acum a trebuit să evi,tăm afirmaţii din rare
ar fi reieşit că o operaţie tehnică sau un procedeu de producţie este exclusiv şi în
general răspindit într-o perioadă deterrrunată. Dar cu şi mai multă precauţie trebuie
să procedăm în privinţa modului ţărănesc de creştere a animaleJor, pentru a evita
pericolul simplificării şi al generalizării categorice. Ţinerea animalelor iarna la
pădure avea şi în veacU!l al XV,1-lea un trecurt multisecular în practica agrară a
popoarelor Europei de răsări,t. Modul acesta de întreţinere a animalelor a persistat
şi pe mai departe, în timp ce s-a răspîndit încet şi cu o illltensitate schimbătoare
forma superioară a stabulaţiei, în aşa fel incit vechiul mod s-a limitat la un teritoriu din ce în ce mai restrins. ln legătură cu problema aceasta, deocamdată, trebuie să ne mulţumim numai cu schiţarea tendi-nţei de dezvoltare, deoarece documentarea noastră - privind tot teritoriul ţării şi diferitele perioade ale orînduirii
feudale - se află încă î111tr-o fază incipientă. Oricum, am dori să arătăm mai întii
persistenţa îndelungată a formelor vechi.
feudală,
furajării

Protoc., II'/2, fasc. C, p. 36-37; 11/3, fasc. A, P. 84; II/3, fasc. E, p. 274.
P. P. Panaitesou, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. Orinduirea feudală, Bucureşti, 1964, p. 131 (in continuare: Obştea ţărănească).
55 Protoc., Il/4, fasc. B, p. 19; cf. C. C. Giurescu, Istoria pescuitului şi a pisciculturii în România, I, Bucureşti, 1964, p. 185-186.
56 Protoc., 11/1, fasc. G, p. 4. (ln 1591 o familie din Cristur are ,şi „un loc de
lac denumit Hosszu aszo").
m Protoc., II/3, fasc. C, p. 65.
58 G. Duby, L'economie rurale et la vie des ca.mpagnes dans l'Occident medieval
(France, Angleterre, Empire, JXe-XVe siecles), Paris, Hl62, I, p. 252; F. Kulischer,
Allgemeine Wirtschaftsgeschichte, II, Miinchen şi Berlin, 1929, p. 48-49 şi 53-55.
59 IstRom, II, p. 814.
5:1
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https://biblioteca-digitala.ro

ŞT.

198

IMREH -

I. PATAKI

Pe la 1560, în timpul domniei lui Despot Vodă, călătorul italian Gratia.ni vorbeşte cu mirare despre marele număr al cailor moldoveneşti şi despre repeziciunea
lor, adăugînd că moldovenii „au cai mici, dar foarte rezistenţi, care nu sînt obiş
nuiţi cu grajdul. Trăiesc afară şi iarna şi fiind astfel deprmşi, dar minaţi şi de
nevoile zilnice, sparg cu copitele lor ghiaţa care acoperă iarba. Nu sint obişnuiţi
nici cu potcovitul "'i(). Ştirea aceasta e o dovadă incontestabilă a creşterii extensive
a animalelor, a cărei forme le găsim în obice1ul iernatului la sălaşe şi în scaunul
Odorhei.
La 1592, în faţa scaunului se judeca un litigiu Îllltre satele Dealu şi Fîncel. Din
mărturiile celor care îşi disputau dreptul de proprietate asupra unei părţi de pă
dure numită de localnici Nyulad, aflăm că în acest loc ambele sate îşi c.!uceau
vitele la păşunat, făceau defrişări, precum şi unele împrejmuiri individuale şi
sălaşe. Teritoriul litigios se afla în vecinătatea unei proprietăţi comune a scaunului,
avînd o mare întindere, care se numea „Muntele ţării". După unele afirmaţii, pînă
la acea dată la „Muntele ţării", satele Forţeni, Poloniţa, Morăreni, ba chiar şi alte
sate „aveau locuri de sălaş, fără să se tulbure unii pe alţii"lit, Merită să cităm mai
amănunţit unel!:: mărturii. Unul din martori spune că la Nyulad locuitorii din
J.<'înccl „coseau fin şi işi iernau vitele - cei care 111u şi le duceau acasă"lii. După
spusele altui martor, un locuitor din Fîncel „şi-a ţinut boii în timpul primăverii la
Nyulad", ba mai mult, iese la iveală că altul „avea grajd pentru a~i ţine vitele
acolo"li:I, Cu alte cuvinte, din toamnă pină în primăvară, boii au iernat în pădure,
fiind hrăniţi cu finul cosit peste vară, iar pentru a fi apăraţi li s-a construit şi
&'l'ajd. Pe locul amintit s-au ţinut şi cai. .,Pentru cei din Fincel, am ţinut cu fin
şi herghelii la Nyulad citim într-o mărturie -, ziua tăiam crengi, iar noaptea
le dădeam fîn"li\ ~luga unui locuitor din Dealu mărturiseşte că stăpînul său „îşi
ţinea oile la Nyulad, iar pe mine mă trimitea să duc păstorului de mîncare, să
merg la sălaşul diin l~încel, la defrişări, căci se făceau şi pe atunci"6.5. In încheiere
se pomeneşte şi despre µorei. Unul din primipili arată că cei din Fîncel îşi ţineau
porcii la pădurea amintită. ,,Şi eu am ţinut porcii lui Francisc Fancsali, am stat
cu ei acolo"'~;.
Sălaşe asemănătoare aveau şi locuitorii din Ulcani, Bisericani, Bulgăreni, Lupeni,
Aldea, Lueta, Cristuru! Secuiesc'i7 şi probabil şi alţii, despre care izvoarele noastre
in.să nu menţionează nimic.
Despre iernatul unor animale la sălaşe fac menţiune şi însemnări mai .tîrzii,
referitoare în general la scaunul Odorhei, sau la satul Dealu în mod special. Ne
referim aici şi la aceste descrieri mai tîrzii spre a completa informaţiile lapidare
pe care le conţin izvoarele amintite. Astfel, încă şi pe la 1840 s-a observat că cei
<l:.n Mereşti „cînd vine vremea strinsului de fin" se mută la munte împreună cu
vitele, petrecîndu-şi acasă numai dumineca. Trecînd prin Harghita, după o oră de
drum apare Vîrghişul „cu locuri de adăpostire, unde vitele se hrănesc iarna cu finul
adunat în timpul verii ... "68• In 1868 se scrie despre satul Dealu: ., ... cămara acestui
sat este muntele cu o întindere uriaşă, care ţine de la Gheorgheni pînă la Oana de
Sus. In aceşti munţi defrişările se numeso sălaşe; toţi au casă la munte, şură, şi în
timpul verii sătenii trăiesc aici; aici pasc vitele, aici îşi fac proviziile de fin pentru
iarnă, fiindcă populaţia se ocupă mai ales cu creşterea vitelor. Pe muntele ce se
întinde nemărginit, pasc liber şi în timpul iemii vestiţii cai iuţi din Dealu ... ".
Autorul mai adaugă că sînt băieţi tineri care au împlinit 15-18 ani „fără să fi
00

61
62

A. M. Gratiani, op. cit., p. 23;
Protoc., Il/2, fasc. E, p. 11.
Protoc., II/ 1, fasc. E, p. 64.

Viaţa feudală,

p. 21.

p. 74, 75.
p. 78.
65
p. 80.
lili
p. 75.
u7 Protoc., 11/1, fasc. F, ,p. 57; 11/2, fasc. F, p. 209; 11/3, fasc. E, p. 165; fasc. C,
p. 59, 73; 11/1, fasc. G, p. 8; II/3, fasc. C, p. 100.
~ Kc5vary L., Szekelyhonr6l [Despre pămintul secuilor), Cluj, 1842, p. 97, 103.
GJ
6 '-

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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coborlt vreodată în satul lor ... "69 • Pe baza observaţiilor făcute între anii 1904-1909,
un alt autor scrie despre caii din Dealu că „păşteau şi iarna în pădure, scormonind
iaf\ba de sub zăpadă sau ronţăind mugurii de fa,g" 70 • Se poate citi într-o comunicare
apărută i.n 1932 despre caii din Dealu: ,,Nu demult trăiau încă sălbatec pe lazurile
din Dealu ... Caii păşteau tot timpul anului la munte, vara se hrăneau cu iarbă,
iarna cu muguri şi rădăcini, iar ovăs nici n-au văzut. Pe vreme de ninsoare veneau
ei singuri şi li se dădea hrana sub cerul liber, căci închişi în grajd, ,legaţi, n-au
fost niciodată" 7 t. Cităm şi un etnograf care a urmărit creşterea cailor în pădurilc
di'Il. Zetea învecinată cu iDeal u, pînă în 1943: ,,Caii ieşeau la păşune în tot timpul
anului - scrie autorul - din martie pînă în decembrie nu li se dădea nici un
fel de hrană, doar ce-şi găseau singuri. Şi în timpuil iernii erau scoşi. Dacă era
liscol mare, numai pentru 1-2 ore. Hrana şi-o scormoneau de sub zăpadă; din
decembrie pînă în martie li se dădea fin amestecat cu paie şi - sub ceruii. liber ..... 2-3 ciubere de apă". ln timpul .Îiennii erau ţinuţi noaptea în şuri construite
din bîrne. Autorul menţionează şi creşterea v,itelor la munte. După părerea lui,
vitele comute înnoptau vara pe locuri apărate prin împrejmuiri, iar în timpul iernii
în grajduri72.
Acest mod de creştere a vitelor era general practicat şi în alte părţi ale Transilvaniei, precum şi în Moldova şi Ţara Românească. In etnografia română, sistemul
este denumit „păstorit de pendulare dublă" 73 •
In cele expuse mai sus am urmărit creşterea anima:lelor la sălaşele de iarnă
pe aceeaşi arie; pentru completarea tabloului să aruncăm o privire şi asupra izvoarelor care ne infonmează despre modul identic de creştere a :lor în a1te regiuni
ale ţării. După date destul de apropiate de noi în timp, şi anume din 1834, aflăm că
în Principate „puţini numai adăpostesc iarna vitele sub un acoperiş păcătos, pentru că grajduri adevărate nu sînt. Mţii iernează viteJe într-un ocol, unde abia sînt
ferite de tăria iernii. Pe cit este posibil, vitele sînt date şi iama la păşunat pentru
a-şi căuta hrana strict necesară, sub zăpadă" 7 ". Mai tirziu, i,n 1880, P. S. Aurelian
scrie următoarele despre herghelii: ,,Cînd timpul este frumos se scot şi iarna la
iarbă. Caii trag zăpada cu picioarele pină dau de iarbă. Acest regim de libertate
face ca în hergheliile noastre caii să fie sălbatici, nimeni nu se poate apropia de
dînşii ... " 75 • Iar în Vrancea după spusele baciului Costin Niagu în a doua
69
70
71

Orbân B., A Szekelyfold leirasa [Descrierea Seouimii], Pesta, 1868, I, p. 96.
Dorner A., Szekelyfoldi esetek (IntÎlmplări din Secuime]. Budapesta, 1940, p. 57.
Foldes L., Rideg l6tart6.s a szekelyeknel [Creşterea extensivă a cailor la secui],
în Neprajzi Kozlemenyek [Comunicări Etnografice], III (1958), nr. 1-2, p. 33-34.
72
Ibidem, p. 35-37; lmreh I. - Pataki J., Hagyomany es korszeriiseg az 6.llattartasban [Elemente tradiţionale şi moderne în creşterea vitelor], în Korunk! 1966,
nr. 3, p. 356-361; cf. R. Grand - R. Delatouche, L'agriculture au Moyen Age de
la fin de l'empire romain au XV-e siecle, Paris, 1950, p. 459. De altfel şi în alte
lucrări consacrate creşterii v,itelor din cuprinsul Europei, autorii vorbesc despre
acest mod extensiv de ţinere a cailor, nu numai în secolele X-XIV, dar şi în
secolele următoare.
73

N. Dunăre, Recherches ethnographiques sur l'agriculture et la vie pastorale.

în Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta, 1963, XII,
fasc. 1-2, p. 180-181; Idem, Powojenna dzialalnosc etnograficzna w Rumunii ze
szczeg6lnym uwzgalednieniem badan zycia pasterskiegi, în Etnografia Polska, V,
Wroclaw-Krak6w-Warszawa, 1961, p. 314-329; Col. de ,redacţie. Arta populară
din Valea Jiului, Bµcureşti, 19!ro, p. 455-458; H. H. Stahl, Contribuţii la studiul
satelor devălmase româneşti, Bucureşti, 1958, I, p. 255-:W8; R. Vuia, Tipuri de
păstorit la români (sec. XIX - începutul sec. XX), Bucur:eşti, 1964. p. 191, 195, 213
etc.; Idem, Ţara Haţegului şi regiunea Pădurenilor, în Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj, II, 1926; T. Morariu, Viaţa pastorală în Munţii
Rodnei, Bucureşti, 1937, etc.
Îlo H. H. Stahl, op. cit., I, p. 284.
75
P. S. Aurelianu, Terra noastră, Schiţe economice asupra României, Bucureşti,
1880, p. 131.
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jtnnătate a secolului al XIX-lea caii de obicei erau ţinuţi şi iama în păcLure. Iată
ce afirmă în legătură cu aceasta baciul: ,,Iarna ,nu mînca caii fin ... Mînca prin
păduri muguri şi bătia la şu.şarci, că era locuri îmbrăcate cu iarbă verde. Da omătul
la o parte cu copita şi mînca iarba cea de pe sub zăpadă" 76•
In satele de pe cuprinsul ţării în care hotaI"ul s-a întregit cu păduri şi păşuni
alpine îndepărtate, cu o suprafaţă co115iderabilă - şi dintre acestea fac parte şi
majoritatea satelor din scaunul Odorhei - formele de c.Teştere vechi ale animalelor

s-au

păstrat

timp foarte îndelungat.

Se ridică întrebarea: care erau avantajele acestui mod de creştere a animalelor
sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul
legată de defrişări, de sălaşe şi de furajarea

ce1ui următor, creştere atît de strins
de iarnă? Pentru continuarea defrişărilor la munte a avut un rol hotărîtor faptul că aceasta era o modalitate mai
simplă de a ajunge la posesiuni individuale. După cum s-a văzut, sălaşele de lo
munte erau, de fapt, terenuri ocupate din pămînturile comune, utilizate însă individual şi aflate în proprietate particulară. O altă funcţie a lor era - aşa cum
am văzut - în legătură directă cu creşterea vitelor. Ele măreau suprafaţa fînaţelor
făcînd să crească baza furajeră: proviziile de fin. Solul defrişărilor era îngrăşat
de vitele care păşteau acolo şi cu timpul au început să apară pe alocuri arături,
sau chiar sate noi. Aşa a luat naştere de pildă Vîrşagul. Chiar în locurile unde
sălaşul a rămas un teren îndepărtat de sat, folosit pentru creşterea vitelor în modul
arătat, el oferea posibilităţi de creştere a vitelor în proporţii mai mari. Transportul
acasă pe drumuri lungi şi rele - al finului cosit era dificil, reclamînd prea
mult timp şi tracţiune animală, şi astfel era mult mai raţional să se utilizeze pe
loc. In apropiere de sălaşele de munte pe lî,ngă fin, vitele care se aflau acolo pentru iernat mai aveau şi altă hrană, de pildă frunzişul. Practica strîngerii acestui fel
de furaj, mai ales în anii secetoşi, era generală atît în secolul al XVI-lea cit şi
mai tîrziu. Pe alocuri se i,ntilneşte şi în zilele noastre 77 .
S-a arătat că la sfirşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor modul
dE" întreţinere a animalelor s-a adaptat tot mai mult împrejurărilor naturale şi
raselor existente. Au fost ridicate pentru animale construcţii oare ofereau o oareoare
protecţie chiar şi la sălaşe, iar în cadrul gospodăriilor din sate, datele din secolul
al XVII-lea vorbesc de existenţa grajdurilor. Creşterea vitelor nu se putea face
numai in mod extensiv, ţinîndu-le tot timpul la păşunat. In anumite perioade ale
anului trebuiau duse acasă şi ţinute în apropierea locului de muncă. La fel se
proceda şi cu vacile de lapte. S-a dezvoltat deci creşterea vitelor stabulate, şi în
satele din soaunul Odorhei s-au constl"llit, în apropierea caselor de locuit, nu numai.
cuptoare şi şuri, ci şi coteţe, şoproane, grajduri. In descrierea unor gospodării adesea
putem citi: ,,Am oa.să, şură şi alte clădiri: grajduri, şoproa,ne ... " 78 • Din mărturiile
celor de la Corund aflăm că grajdurile se construiau în aşa fol incit sub acoperişul
înalt se putea ţine şi otavă. In 1602 un ţăran din Ocna de Sus îşi construise lll1
grajd special im care „încăpeau zece boi". Probabil că era făcut din birne, şi potrivit izvoarelor - se putea transporta de pe o se-sie pe alta7!l.
Vorbind despre grajduri, nu trebuie să ne gîndim în toate cazurile la •construcţii
în sensul de azi al cuvîntului: bine zidite şi închise. Date mai tirzii, de la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea, se referă la faptul că în multe locuri era foarte rudimentară
construcţia „grajdului", că, pe alocuri, v~tele erau ţinute prin curţi, putînd să se
la

risipeascăM.

76 I. Diaconu, Păstoritul în Vrancea, Bucureşti, 1930, p. 47. (în Grai şi suflet,
revista Institutului de filologie şi folclor).
77 H. H. Stahl, op. cit., I. p. 284-290; Arta populară din Valea Jiului, p. 174 şi 175.
Aoest sistem de altfel era răspindit în tot centrul şi răsăritul Europei. Vezi Novak V.,
Hegyi pasztorkodcis Szloveniciban [Păstorit de munte în Slovenia]. în Miiveltseg f>g
hagyomciny [Cultură şi tradiţie], 1-11, Budapesta, 1960, p. 98-99.
78 Proroc., Ilil, fasc. G, p. 203.
79 Protoc., U/2, fasc. E, p. 35; 11/3, fasc. A, p. 3.
80 Imreh I., Szekelyfoldi paraszti jegyzokonyvek pcisztorlrisi hatcirozatai, 1717-l.927.
[I.iotărîrile referitoare la păstorit ale proceselor verbale ţărăneşti din Secuime!. î·n
Agrâf't,orteneti Szemle [Revista de isto1ie agrară], Budapesta, 1959. p. 188.
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Problema răspîndirii stabllilaţiei animalelor prezirntă şi ea un tablou destul de
variat atît în timp, cit şi după loc. In sprijinul afirmaţiei dăm cîteva exemple. In
„Istoria banatului Severin şi a oomitatului Severin" putem citi că i!ncă pe la 1564
erau construite sălaşe şi grajduri pentru vite; tot de acolo putem afla însă şi ştirea
că. la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, furtul animalelor a devenit foarte frecvent,
„deoarece nefiind grajduri, Îure şi poieţi, ainimailele de tot felul, vara şi iarna, au
fost ţinute sub cerul liber" 1. E de pre5UIPUS că în regiunile unde vitele cornute
sînt crescute în număr mare - şi unde chiar modul de întreţinere · extensiv face.
ca creşterea să fie mai rentabilă, stabulaţia anima,lelor se va introduce mult mai
tîrzi,u. Modul acesta de întreţinere poate fi observat şi în părţile Orăzii şi Salontei,
unde cirezi mari de vite au fost ţinute în timpul iernii sub cerul liber. La fel şi în
~egiunile nordice ale Moldovei şi pe terirtoriUJl Bucovinei. Ocupîndu-se de aceste
părţi, etnograful Romulus Vuia constată că ,/Probabil după primul ră2Jboi mondial
au început construirea grajdurilor în număr mai mare, sub influenţa transilvăneană.
Di:n comunicarea informatorilor mai vîrstnici am afilat că nici încăperea lungă de
după casă nu e mai veche de 50-60 de ani. Animalele ... au fost ţinute în aer liber,
cel mult acoperişurile le ofereau un adăpost. Situaţie asemănătoare exista şi pe
teritoriul Bucovinei, unde numai în urma dispoziţiei autorităţilor austriece, de la
1784 au început să se construiască grajdurile acestea lungi şi înguste aflătoare sub
o straşină prelungită" 82 • In legătură cu grajdurile ţărăneşti trebuie să arătăm chiar şi ~n treacăt - că şi forma tradiţională a organizării ourţii ţărăneşti în unele
locuri păstrează amintirea vechiului mod extensiv de ţinere a animalelor. Pe sesiile•
ţărăneşti, unde curtea era împărţită în două, rostul acestor cmţi mnsta în faptul că
în cea exterioară, dinspre stradă, erau ţinute vitele, mai ales cele cornute, şi tot
acolo se aflau şi unele grajduri. tn aceste curţi vitele se mişcau liber chiar şi în
timpul iernii, adăposturile pentru iarnă nefiind în toate cazurile atît de ferite cum
sînt azi 83 •
O omogenitate şi o linie clară în dezvoltare nu ne oferă nici cercetarea grajdurilor de pe moşiile domneşti şi moşiereşti. E destul dacă amintim că în inventariile
domeniilor princiare din Transilvania, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, în
mod concret la 1642, pe moşia de la Porumbac, se vorbeşte de grajduri construite
din piatră, în timp ce la Comana sînt pomenite grajduri făcute din bîrn.e şi acoperite cu şindrilă 84 • Exemple asemănătoare s-ar putea cita şi mai multe. De obic~i
se găsesc îngrădiri aparte pentru iernatul oilor, pentru cai, adăposturi cu iesle apă
rate de acoperiş sub forma unei streşini prelungite. In diferitele instrucţiuni economice feudale întoomite în cursul secolU:lui al XVII-lea, apare deseori cerinţa ca
în timpul iernii caii mai slabi şi vacile de muls să fie ţinute în grajduri, iar celelalte animale să aibă „streşini". Fireşte, unde şeptelul era mai numeros, ţinerea
animalelor sub acoperiş in timpul ie:rmii constituia o greutate. A'?a se înţelege că
în 1553 mai multe sute de boi, vaci, dar şi cai de pe domeniul Ciceu au fost daţi
61 Pesty Fr., A szorenyi bcinstig es Szoreny vcirmegye tortenete [Istoria banatului
Severin şi a judeţ•ului Severin], II, Budapesta, 1878, p. 388 şi 234.
82 R. Vuia, A roman telepilles- es lakohcizkutatcis legujabb eredmenyei [Cele mai
noi rezultate ale cer•cetărilor cu privire la aşezările şi locuinţele româneşti], în
Miiveltseg es hagyomany, p. 55-56; Cf. A. Dachler, Das Bauerhaus in OsterreichUngarn und în seinen Grenzgebieten, Dresden, 1906, p. 34; B. Schier, Hauslandschaften und Kult_urbewegungen im ostlichen Mitteleuropa, Reichenberg, 1932,
p. 182, 367; Gh. Gh. Moldoveanu, op. cit., p. 122-123.
Ba Arta populară din Valea Jiului, p. 168-171; B. Gunda. Zusammenhanne zwtsr~,en
Hofanlage und Viehzucht in Siebenbilrgen, în Viehzucht und Hirtenleb.en i11 Ostmitteleuropa, Budapesta, 1961, p. 243-281.
84 I. Rtik6czi Gyorgy, p. 513, 514, 530, 431: In anul 1623, oind Gabriel Bethlen dă
administrato~ului domeniului din Făgăraş dispoziţia de a construi un grajd, menţionează: ,,cailor să li se facă Iocuri aşa cum se fac m Secuime ... de fiecare cal
trebuie să se măsoare loc ca de u:n stînjen". Deci grajdurile de construcţie mai
avansată sînt destul de răspîndite şi în Secuime. (Erdelyi Gazdastigtortenelmi
Szemle. Cluj, I, 1897, p. 23).
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pentru iernat ţăranilor din satele aflate în împrejurimi 85• A:filăm în legătură cu
domeniul Gilăului că tn 1642 „animalele de pe domeniu se aflaiu într-un loc cu
totul nepotrivit: caii. porcii, vitele erau înghesuite într-o •C'Urte mică, strîmt.ă. ,noroiasă"86. La Săcuieni, pe la 1647, au fost înghesuiţi într-un grajd 405 boi puşi la
îngrăşat. Boii au fost legaţi cu funie de coarne pentru a evita astfel orice pagubă,
care putea să se producă 87 . Tot în anul 1647 e pomenit la Sînpetru de Cîmpie o
poiată pentru 162 de porci şi un ocol i,n care erau ţinuţi 147 de cai. Exista şi un
grajd cu pereţi împletiţi din nuiele şi Hpit cu pămînt, fiind acoperit cu paie şi
avind trei uşi, dar acesta s-a dovedit de bună seamă a fi neîncăpătorS!I.
f,n general se constată că stabulaţia animalelor în Transilvania era la începuturile
ei in secolele XVI-XVII. Modul acesta n-a devenit general şi alături de noua
formă în dezvoltare, cel vechi va fi practicat încă .secole de-e rîndul. Aceasta cu
atit mai mult, cu cit ţinerea animalelor în grajd nu se prezintă n'llIIllai ca o problemă legată de construcţii, ci şi ca una şi aceasta este mai important legată
de furajare. Ba mai mult, se ştie că chiar şi creşterea extensivă a animalelor ridica
problema furajării lor în timpul iernii.
Ca furaje se utilimu încă paiele, ovăsul şi în unele cazuri orzul şi hrişca, cel
mai important rămţnîrul îrnsă finul. Numărul finaţelor era mare, si în măsura în
care se defrişau păduri pentru culturi de cereale, se defrişau şi pentru fînaţe.
Proprietarul îngrădea fînaţele din păduri sau din marginea pădurilor, dar mai ales
pe ,cele din hotarul ţarinii. In 1596 un ţăran din Tărceşti a îngrădit un astfel de
pă.mînt în schimbul recoltei din anul respectiv 89 • ln izvoarele cercetate găsim în
număr mare asemenea însemnări.
Şeptelul satului avea fin şi de pe finaţele comune. tn 1595 la Forţeni, de pe partea comună de finaţ repartizată lui Gheorghe Vajda, au fost duse două care de
fin 90. Exemple asemănătoare găsim adeseori şi în secolele următoare. Sînt frecvente
litigiile pentru finaţe. nici furturile de fin nu sînt rare. La Tălişoara de exemplu,
în 1590. este obiect de litigiu un finaţ oare producea cinci care de fin, pe care
pilitul le-a transportat pe nedrept „cu ca!"ul şi le-a dat cailor"~'- Fînaţele aflătoare
între ţarini puteau fi folosite obişnuit, din doi în doi ani. Atunci cînd ţarina era
lăsată în ogor, vitele puteau să pască libere.
Producţia de fin putea fi apărată numai prin îngrădire. Tocmai pentru acest
motiv, în 1598, un ţăran din Medişol"'Ul Mare s-a angajat să împrejmuiască un
finaţ, să-l cosească şi să transporte finul, din care să-i dea şi proprietaruJui două
care bune. Adeseori se hotăra însă că „după sfintul Gheorghe e interzis să se mai
lase fînaţe între semănături". La fel au procedat, în 1595, şi cei din Sîncrai 92• tn
felul acesta se apărau cerealele semănate în hotar de distrugerile pe care le provocau vitele minate spre păşuni. Împrumutarea de fin, v~nzarea lui, controversele
din ce în ce mai frecvente din pricina împrejmuirilor tot mai multe dovedesc că
s-a generalizat furajarea vitelor în timpul iemii şi că asigurarea nutreţului pentru
iarnă cpnstituia o mare grijă. Oricît s-ar fi străduit crescătorii de vite din scaunul
Odorhei să adune cantităţi cit mai mari de fin, rezervele de acasă erau în general
neîndestulătoare. Din această cauză, păşunatul vitelor pe o perioadă cit se poate
de lungă era o necesitate şi mare parte din an vitele erau ţinute pe păşuni.
Pămînturile cultivate trebuiau ferite de pagube pe care le făceau -cirezile de vite
c-e păşteau în hotar. Intre pămînturUe lăsate în ogor şi hotarul semănat, se întÎJildea
grajdul ţarinii care adeseori împrejmuia satuJ, iar la ieşiri erau porţi pentru ca
viteile să nu poată părăsi satul fără pază. tn practica juridică a satului se găsesc
D. Prodan, Domeniul cetăţii Ciceu la 1553, în AIIC, VIU, 1965, p. 102-112.
Jak6 Zs .. A gyalui vcirtartomany urbariumai [Urbariile domeniului Gilău],
Clui, 1944, p. 81.
87 I. Rak6czi Gyărgy, p. 546.
RB Ibidem, p. 610.
89 P-rotoc., II/2, fasc. B, p. 62.
90 Protoc., 11/1, fasc. I, p. 13.
!li Protoc., 11/1, fasc. G, p. 37.
gJ Protoc., ll!l, fasc. G, p. 73; 38.
85

86
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multe hotărîri menite să ocrotească semănăturile. Se plăteau amenzi mari pentru
vitele rătă·cite sau minate în hotarul cuiltivat93• In schimb, pentru păscubul vitelor
era liber ogorul, iar durpă seceriş şi miriştea. Fînaţele împrejmuite erau libere pentru vitele proprietarilor lor, iar islazul satului pentru toată lumea; la fel păşunile
din păduri - dacă nu exista o interdicţie specială asrupra lor.
Cirezi'le duse la pă•şune constituiau o permanentă grijă, deoarece era stabilit cînd
şi unde pot păşuna pe iislB.2Jurile comune oile, caii, vttele comute. Dacă drumul
spre vreo păşune ducea peste o parte de hotar însămînţat, vitele se ,minau legate
cite două laolaltă, sau injugate94 . Apoi o împrejurare care cerea atenţie şi grijă
apărea atund cînd pe linia de hotar dintre două sate se ilntîlnea ogorul unuia cu
pămîntul însăminţat al celuilalt. In asemenea cazuri vitele care păşteau pe ogor
făceau adeseori pagube î,n hotarul învecinat, dind loc ~a multe controverse şi
litigii%. Fînaţele împrejmuite constituiau o problemă şi arunci cînd pămînturile
care le înconjurau erau lăsate în ogor, deoarece vitele care păşteau. pătrundeau de
nenumărate ori prin împrejmuiri sau erau minate acolo chiar de păstori 96 •
Trebuia de asemenea să se rezolve şi păşunatul vitelor cu care se lucra pămintul.
După arat (activitate •care I1lll se desfăşura în tot timpul zilei) vitele nu erau duse
acasă în grajduri, ci î,n pădurile din apropiere, pe fînaţele împrejmuite care erau
proprietăţi individuale, dar mai ales pe aim„Lmite loouri dinainte stabilite de comunitate. Aceste locuri făceau parte din pămînturiile obştei. Aici se odihneau şi păş
teau vitele de tracţiune, de obicei pînă a doua zi dimineaţa, clnd se începea din
noru aratul. La începutul primuJui război mondial se mai proceda încă în acest fel.
„In timpul verii nici un animal nu era dus acasă. Pină la amiazi se ara, se căra
sau se gunoia. de la caz la oaz, iar -la amiazi vitele erau duse la pădure să pască,
şi aici rămîneau pî•nă a doua zi în zori". In felul acesta se aminteşte păscutul în
timpul nopţii 97• Aşadar pentru asigurarea nutreţului necesar vitelor - acolo unde
culturile de plante furajere, afară de cele de ovăs lipseau, unde muncile agricole
reclamau timp mult, nemairăminînd S'llficientă vreme pentru cosit, întors şi cărat
fin, - gospodaru:! era nevoit 5ă exploateze de la începutul primăverii şi pină toamna
tîrziu păşunile naturale.
In ce priveşte păduriJ.e de stejar şi de fag, s-a î•ncercat valorificarea lor chiar
şi în timpul iernii, ducindu~e porcii la ghindă. In gen.eTal ogorul era liber pentru
porci. Aici ei scurmau după rădăcini la adîncimi destul de mari 98 • In pădure le
plăceau locurile ,umede, mocil'lloase, iar ghinda di,n păduri,Ie de stejar era hrana lor
n3 Cf. Erdelyi Gazdasagtortenelmi Szemle, I, 1897, p. 2-7; şi SzO, IV, p. 300-303;
P. P. Panaitescu scrie că în Moldova ţarina „era îngrădită cu un gard comun şi
accesul la ea era numai pe o poartă, care deschidea dr,umuil la toate ţarinile" (Obş
tea ţărănească, p. 89).
94 Protoc., II13, fasc. D, p. 30.
95 Protoc., II/3, fasc. D, p. 28-32; II/1, .f.asc. G, p. 14, fasc. K, p. 7. La 1606
în faţa judecătoriei scaunale se pomeneşte de o veche înţelegere între satele Călu
găreni şi Satu Mare conform căreia „dacă vreo vită ,din Remetea este găsită păscînd
în fînaţul din Satu Mare, atunci omul din Satu Mare care a găsit-o, s-o mine în
pace spre pîrloaga din Remetea, dar ,dacă este găsită în griu şi ovăs, poate s-o
oprească". (Protoc., II'/3, fasc. E, p. 89). -Dieta din Alba I,ulia, în anul 1600, reglementează păscutul pe ogor, precum şi relaţiile dintre satele învecinate (Monumenta,
IV. p. 527).
96 Protoc., II/1, fasc. G, p. 38.
97 Kriza J. a cules în Treiscaune şi în partea de est a scaunului Odorhei urmă
torul text: ,.Du-te Ştefane acasă! Calul e luat de pripas / In curtea primarului
s-aude clopoţelul lui /. Pentru acel flăcău n-.aş mai da o ceapă / care-şi caută
calul la orice revărsat de zori / e somnoros •acela, nu-şi păzeşte bine calul ... ",
(în Vadr6zsak [Trandafiri săilbateci], I, Budapesta, 1911, p. 83); în Ţ,ara Zărandului
s-a născut cîntecul: ,,Tu îJ mii sara la boi, / Lui i-e calea pe la noi".
!l8 Monumenta, IV, p. 527. (,,Fînaţu,l. chiar dacă e folosit pentru rpăscut, să nu fic>
rimat de porci, deoarece în caz că poocii vor fi găsiţi acolo, ei rpot fi luaţi de pripas,
iar stăpinul supus zălogirii •conform legilor în vigoare ale ţării").
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bază.
văzut pe

Copiii îndeosebi, dar şi adulţii mergeau adesea să culeagă ghindă: ,,L-am
Anton Gabos din Lueta prin apropierea tăului - spune în 1604 un primipil
din Locodeni - strîngînd ghindă ... Am coborît apoi în făgetul Ter, unde am înjt.:hf'bat al doilea sălaş pentru ghi-ndă" 99 •
&- ocroteau în mare măsură pădurile de stejar şi fag şi. după legile satului,
erau supuşi la plata unor amenzi mari cei care tăiau sau „uscau" astfel de copaci.
Dacă satul nu avea „păduri de ghindă", atunci ele se închiriau. Unii proprietari
care dispuneau de păduri particulare, avînd şi iobagi, primeau porcii acestora la
ghindă, contra plată 100 . Porcii care erau ţinuţi în ,pădurile aparţinătoare domeniului
Odorhei sau altor proprietăţi fiscale, erau dijmuiţi; deseori citim spusele martorilor:
•• S<.' lua zeciuia1ă după porcii îngrăşaţi pe muntele domnului". Şi iobagii aparţină
tori domeniului dădeau dijmă după porci, oriunde i-ar fi „îngrăşat", fapt care
adeseori dădea loc la plîngerilO!_
Stăpinii feudali au acordat de altfel în toată Transilvania o grijă deosebită
pădurilor de fag şi de stejar, deoarece ele asigurau venituri importante. In cursul
secolului al XVII-iea, pe domeniile princiare erau trecute in evidenţă numeroase
păd1Uri, dintre care în unele puteau fi minaţi peste o mie de porci la ghindă. Amintim, de exemplu, pădurile de stejar de la Berchez, aparţinătoare domeniului Chioar,
in care, după însemnările urbariale. ,,puteau fi îngrăşaţi 10000 de porci"1° 2•
în perioada cercetată de noi, minatul por>Cilor la ghindă chiar şi în timpul iernii
f'I'a un obicei aproape general. E:l s-a menţinut şi în veacurile urirnătoaret 03 , şi în
felul acesta animalele călite, nepretenţioase, îşi scormoneau hrana şi de sub zăpadă.
Date referitoare la îngrăşarea porcilor pe lingă casă nu se găsesc în materialul
scaunului Odorhei. Sînt însă referiri la „coteţe" şi avem ştiri, după care ghinda
a fost adunată pentru porcii ţinuţi acasă. Se ştie apoi - pe baza izvoarelor - că
pe moşiile mai mari porcii au fost deja ţinuţi cu tătarcă, ovăs, tărîţe, iar mai tîrziu
cu porumbto'i_
Obiceiul, format cu mai multe secole în urmă, în legătură cu creşterea oilor, şi
armme iernatul lor i.n regi uni mai depărtate şi nu ~n apropierea satuLui, adică problema transhumanţei, e bine studiat în istoriografia noastrăl05, şi .nu ;poate fi completat cu date noi provenite din scaunul Odorhei. în legătură C'U oieritul, putem
spune însă cîteva cuvinte despre ciobani care alcătuiau o categorie însemnată a
ţărănimii transilvănene. Ţinem să subliniem înainte de toate faptul că era renumit
modul de preparare a brinzeturilor, practicat şi în secuime. Ca dovadă cităm o
instrucţie din 1623, dată de Gabriel Bethlen şi întocmită chiar la Odorhei, în care
principele dispun0 ca ,,brinzeturile, burdufurile să fie preparate a•:;a cum se fac
în secuime ... "I°';·
Referitor la învoielile cu ciobanii. sint unele date şi din scaunul Odorhei. Astfel,
c-onform înţelegerii din 1590. ciobanul trebuia să dea proprietarului după 20 de oi
de

!~, Protoc., II/3, fasc. C, p. 100. Un alt martor spune referitor la pădurea pentru
c.ire erau în litigiu satele Aldea şi Lueta: ,,Din copilărie am umblat destul pe aici,
am strîns ghindă, am tăiat chiar lemne" (Ibidem, p. 102).
tflO Cf. Obştea ţărănească, p. 133.
ioi Protoc., Il,l, fasc. C, p. 90; II/1, fa.se. F, p. 59; II/2, fasc. E, p. 2.
102 J. Rak6czi Gyorgy, p. 426; date din Făgăraş vezi la Şt. Meteş, op. cit., p. 252.
10·1 Chiar şi în 1798 cei din Herculian obişnuiau să lase separat o parte din păinînturile obşteşti pentru „porcii de iarnă" ai satului. ln 1801. tot acolo, ,,porcii care
iernau liber" umblau prin pădure pînă la Sf. Gheorghe (Imreh, op. cit., p. 188).
104 In dispoziţia citată mai sus, dată administratorului, Gabriel Bethlen porun('eşte ca pentru iarnă să se adune multă ghindă, iar dacă nu va fi ghindă, porcii să
fil' ţinuţi cu tătarcă şi ovăs.
165 A Veress. Păstoritul ardelenilor în Moldova şi Ţara Românească, în Anal.
/\cad. Rom. Mem. Secţ. Ist. ser. II, tom. VII, 1927; Şt. Meteş, Păstori ardeleni în
Principatele Române. în AIIN. III, p. 293-355; N. Dragomir, Din trecutul oierilor
mărgineni din Sălişte şi comunele din jur, Cluj, 1926, p. 35-65; D. Prodan., Teoria

imigraţiei

românilor din Principatele Române în Transilvania, în veacul al XVIII-lea,

Sibiu, 1944, p. 123-152.
106

Erdelyi Gazdasagtărtenelmi Szernle, I, p. 20.

https://biblioteca-digitala.ro

AGRICULTURA TRANSILVĂNEANĂ (1570---1610)

205

de caş sărat, două burdufuri şi o găileată de urdăt 07 • De a1c1 putem
deduce că era un obicei ca ciobanii să primească în grijă oile altora, obligindu-se
la o cantitate de caş şi de ,urdă dinainte stabilite. ln privinţa simbriei ciobanilor nu
găsim informaţii mai amăn\JJilţite în izvoarele noastre. Ştim însă că ful epoca aceea
exista chiar obiceiul după care aiţiva ţărani din sat se puneau chezaşi pentru
ciobanii angajaţit 08 • Despre obiectele, produsele, îmbrăcămintea care se puteau găsi
la stină, avem informaţii datorită furtului săvirşit, în 1596, la Siculeni (scaunul
Ciuc) de către un cioban din Beclean. Acesta, împreună cu ortacii săi, ,,a luat de
la stfină 12 găleţi de urdă. 1 caş, 2 burch.1f1uri, 2 căngi, 2 secruri, o pereche de iţari
de aba, o cupă, apoi două izmene, o pereche de foarfeci de tun5 şi un burduf nou" 10!J_
ln legătură cu creşterea animalelor trebuie menţionat că alături de păstorii şi
ciobanii tocmiţi, care-şi petreceau toată viaţa păscîn.d şi îngrijind animalele, ele
mai erau păzite. deseori şi de unii membri ai familiei, de obicei de cei mai tineri.
'Păşunatul în acest fel se practica mai ales în timpul muncilor sezoniere, la locurile
fixate pentru păscut, pe ogoare sau în pădure.

două bucăţi

III. VALORIFICAREA PADURILOR
cu agricullibura şi creşterea arritmail.elor,
aproape 'la fiecare grup de probleme s-a: reile!Valt importanţa deooebită a
pădurii în viaţa ţăranilor. Fenomenu~ poate fi socotit o caradterisJtică generală a vieţii ţărăneşti în toată epoca feudaJătt 0 • Forţa creatoare a omului, în lupta pentru asigrurarea traiull\.li zilnic, a reuşit să suipu,nă treptat
niatur.a exigenţelor şi nevoi1or sia:le. El trebuia adeseori să-i slmuilgă păJdrurii
pălm:î:ntu:l, pe care-l transforma apoi ii111. păşum penltru vitele sale sau de-a
dreptul în sol produdtirv. Ţăranul îşi construia casa de ·locuit şi tort ce
se aflia în curtea 1ui diin lemnul pădlurii, mai m'ltlit chiar, cea mai mare
parte din obi:ecte le făcea tot clin leimn. Pentru satisfacerea nevoi110r sale
de ordin mat,erial. ţărănimea - ca, ide attrfel, într--0 măsură oarecare şi
celelalte pălturi ale societăţii - era J.:egată de pădmie 111 , de la care a
că,111tat neîncetat să~i smuwgă suprafeţe~e necesare neV()lilor g,osp()ldăriei sale.
Sistemul obştei săteşti - în.că destul de ,purt:emi-c - ţinea oamenii în
strinsă dependenţă unii fiaţă de alţii, fapt 1oe se :reflectă şi în utilimre-a
zone1or agri-co1e şi în sistemul ;păşUIIllaltu1lui, dar se poarte obseI"V,a mai ales
in exploataiiea pă,durii. Satele de J:a poalele munţilor, oare dispuneau de
u1n îrutins hotar ,împădurit, aveau ;pădmea in proprietare obştească. Aceasta
este perioada de început a unor lupte care s--'aru dus pentru delimd:tareia
între -sa-te a unor părţi de pădure, utilizalbe ,pînă atunci în comun, fără o

ln cadrul C€'lor expuse

Î!I1 legătură

1

1

107
Protoc., II/1, fasc. F, p. 13; pentru condiţiile de angajare a păstorilor, cel
mai vechi document este din 1549: Szabo T. A., Dacz6 Mate fogarasi vcirna.gy hcirom
levele Ncidasdy Tamcishoz [Trei scrisori ale castelanului de Făgăra5 Matei Daczo
cătr~ Toma Nadasdyl, în Nyelv- es Irodalomtudomanyi Kozlemenyek [Comunicări
de lingvistică şi istorie literară], VI (1962), p. 375-376; şi dispoziţia din 1632 a lui
Gabriel Bethlen: Ciobanul să dea după 9 oi cu lapte 'll.11 caşcaval (în Erdelyi Gazdas6.9tortenelmi Szemle, I, p. 20).
1o3 Protoc., II/1, fasc. E, p. 82.
109 Protoc., II/2, fasc. V, p. 107.
110
G. Duby, op. cit., p. 61; R. Grand - R. Delatouche, op. cit., p. 410.
111
Tabloul frumos schiţat de H. H. Stahl. op. cit., I, p. 226-268.

https://biblioteca-digitala.ro

ŞT.

206

IMREH -

I. PATAKI

demarcaţie precisă. Extinderea iolbăgiei, constituirea păturii n:obiliare, care
dispunea de iobagi, a iascuţiJt Lupta pentru. d:reptuJ. de rproprielbalte, pentru

stăpînirea individuală a pă.dll.Lrii 112 •

Acolo însă illl'de satul este stă.pin al pădurii, conducătorii aleşi de sat
sînt a-ceia care aplici normele de folooire a ei. Drept La pădure aveau
Illllmai cei ce aveau casă „în inima satului", adică în vatra satului. La
1604, un împricinat din Hoghia îşi reclamă casa: ,, ... cu terenurile agrico1e, locurile de păşune, pădurile, cirnpiile şi tolt ce-i aparţine ... " 113• Deci.
oricine ar fi avut în sat casă, sesie ţinută în evidenţă, avea drept - pe
lingă lotul de pămînt şi la utilizar€a pădru.rii cu roondiţia însă de a
participa la îndatoririi.le comune. In 1604 oei din F1ncel atf:irm.ă că ,, ... in
satul nositru e lege oa cel ce nu slujeşte cu noi, să nu capete parte din
nimic" 114 • Un nobil se judecă m 1604 cu comuna Sincrai şi pretinde ca
lemnUJl tăiat dintr-o parte a pădurii satului să nru. se transporte de acolo.
iar restul pădurii să nu se împartă, deoarece şi el are în sat oasă „oumpă
rată pe bani" şi în ea un jeler, oare ,încă n-a primit lemne. Pentru a-şi
dovedi dreptul, se referă la faptul că jelerul a parti.cirpa,t la ridicarea gardului ţarinii, şi-a dart: contribuţia pentru nevoile satului saru ale soaun:ului.
iar casa lui „nu e construcţie de acuma, ci şi mai de 1mult era casă în
vatra satului" 115 •
Transportul lemnelor de foc, al lemnului pentru construcţii şi unelte
era per:mis numai dintr--o am.urnită parte a pădurii, care se numea „pă
durea liberă a satului"; restul pădurii comune era „o,prit" şi plăteau
amenzi as.pre cei care tăiau ifie şi un singm- copac de aici. In 1596 Uilll.li
ţăran din Tăietura „i s-a luat zălog un florin după dattina saitului", fiindcă
a adus lemne din pădurea i111,terzi.să 116 . Despre sistemul de drept oottumiar
al satului Tăietura găsim mărturii şi ,mai detaliate: ,,mai demult satul a
hotăriît ca cei care aduc 1-emne din pădurea ,oprită, să plătească un florin;
mai apoi au socotit că s,ulma este prea mare şi au redus-o la 50 de creiţari". Dim pădurea interzisă satUJl. indica par,tea destinată pentru exploatare: ,,Ceea ce s-a tăiat din partea oprită, se distribuie înrt:re săteni ...
fiecare primindu-şi partea odată cu „zecea" lui, adică prin unităţile care
constituiau subdiviziunile satului respectiv 117 . Satul aşadar exploata în
comun pădt.Lrea oare în !timpul creşterii era „oprită", iar lemnele s-au
împărţit prin „zecea". La fel se proceda şi la începutul secolului al
XX-lea, in cadrul ioamposesoratelor.
Cum s-a mai spus, părţile de pădure aj'Uilse în proprietate individua:lă
şi administrate separat figurează adeseori in izvoareLe noastre. În perioada
cercetată de noi, clasa stăpîniltoare tinde să :separe ,partea sa din comuni11 2 De pădurile obşteşti, formele drepbului de proprietate, precum şi de valorificarea pădurii ne-am ocupat aici foarte puţin; intenţionăm să ne ocupăm în viitor
mai pe larg, şi pe o perioadă mai mare de timp. Cf. Obştea ţărănească, p. 131.
11 3 Protoc., II/3, fasc. C, p. 19.
11 " Protoc., 11/3, f.asc. G, p. 63.
11 5 Protoc., II/3, fasc. ,E, p. 9.
llG Protoc., II/2, fasc, B, p. 73.
117 Ibidem, p. 3.
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şi

pe mai departe de

păduri,

clasa

stăpînitoare iI1Jceairică să se e:,ctinidă :asupra Uil!ei părţi 01"!1: mai ,mari.

1n

1602 succesorii lui Vruentin Berecki ,pornesc 'lllll proces împOll:rirva satului
Beclean, cerindu-şi partea clin păicrurea comună, parte de patru ori mai
mare decJ.":t ,ar fi revenirt: Uilllli ţăran liber, pe 1motivrul că strămoşul lor a
foc;t „primar" 118 •
Atît ,lemnul de corusrtrucţii, cît şi oel necesar penrt:ru une1te sătenii îl
aduc tot din pădure. In 1591 un martor iafirnnă: ,,ştiu că cei din Filiaş au
doplit odată roţi în pădurea Cristurului Secuiesc ... ". ln. pădurea care
l'ra obiectul unrui litigiu dintre Aldea şi Lueta, unuJ. din martori s-a dus
ele' asemenea la cioplit 1rn. Ţăranii secui pricepuţi în lemnărie şi dulgherie,
la fel ca şi moţii, se bucurau de faimă în TraI1Jsilvania. Este semnificativ
că în 1629, la construcţia cetăţii din Oradea, Gabriel BethLen a adUJS cu
forţa ,duJ.gheri seoui. Producţia de scî'Illdiuri şi şindrilă are o mare importarnţă în ,această perioadă; un rol de seamă a:vînd satele Vlăhiţa şi Că
pîln:iţa, precum şi Zetea, ele fiind scwtite :de către principe de orice
sC'rvi1nlţi, ru ,obligaţia de a pr:oduce şindriJă şi scî11Jduri 120 . Cu făcutul şin
drilei şi tăiaitul scândurilor se ocupau şi Loouitorii din Dealu şi Fînce1, iar
în Muntele ţării er,au locuri speciale de „făcut şin1drHă". La acest fel de
muncă se pricepeau bine şi locuitorii <lin Corund, d:ar şi ţăranii aJ.tor
,;,a,te121 _
ln registrele soaunului Odorhei, cele mai mulJt:e menţif\.l!Ili privind tăia
tul scîndurilor şi joagărele se referă la Zetea. Dintr-un litigiu, care a
avwt Loc în 1590, a!fl.ăm că locul pentru ridicarea unUJi joagăr trebuie cerut
cte la sat. Joagărele se purt:eau vinidie şi cumpăra, fiind proprietăţi indăvi
d uaJe cu drept de moştenire 122 .
A:riderea cărbunelui de lemn era o ocupaţie care de asemenea s-a generaJ.izait. Izvoarele cercetatte menţionează acrtivitaitea mai multor ţărani cărhunari 1din Cireşeni, Alidea, Lueta şi alJte sate din cuprinsllll sca'l.lnului.
Deşi cărbunele era pUiS în vin2are, totuşi unii fierari deseori ardeau ei
înşişi cărbune pentni foi1osinţia :Lor. Se r-ema:rică şi în legătură cu aceas.tă
aotiviitate dreptul de regJ.ementwe a obştiei. Partea de pădrure ex,ploatall:ă
şi chiar şi copacii oare pU1beau fi folosiţi peini1:Jru andere în aşa-zisele bocşe
cra'U indicaţi de către sat 123 .
In zonelie muntoase, la :altituidiru mai mari, păid!urea nu acoperea doar
1wvoile de fiecare zi ale ţăra.nuJ.ui; în acea.sită epocă în cadrul satelor de
munte o categorie de oameni, pe care vitriegi,a climei şi păm.lÎntul sărac îi
118 Protoc., II'/3, fasc. A, p. 1. lin 1590 primi.pilul Matei Berze cere partea sa din
hunurile satului Sîncrai, ,,de două ori atît aît i se ,cade unui ţăran [iobag]" (Protoc.,
II 1, fasc. G, p. 133).
ll'l Protoc., If/1, fasc:. G, p. 7; şi pt. Lueta şi Aldea: II/3, fasc. C. p. 106.
iw Haâz F., Udvarhelyszeki famestersegek [Meşteşuguri de lemnărit din scaunul
Odorhei], Cluj, 1942, p. 65-72.
121 Protoc., II/1, fasc. K, p. 74; II/1, fasc. H, p. 9.
112
Protoc., II'/1, fa.se. H, p. 1; ll/1, fasc. F, p. 65; ll/1, fasc. G, p. 238; II/2, fasc. B,

p. 1.
1 2:1

Protoc., If, 3, fasc. C, p. 105, 107; 11/3, fasc. D, p. 103.
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obliga sa-ş1 asigure exisoonţa cioplind lemnn.tl. şi făcind. diferite obiecte
necesare în gospodării, practicau o industrie casnică ţărănească .

•

Analizînd sferele mai importante ale activităţii ţăranului şi urmărind
desf~ura.rea acestei activităţi productive de toarte zilele, am ajuns la condl.uzia că timpurile prem.eiigătoare seoolu.lJui al XVII-le-a au constituit o
perioadă de fermentare a unor însemnate realizări. Urmărirud cu atenţie
tendinţele de dezvoltare a agriculturii, se poate afirma că în cursul s~olelor XIV-XVI s-a realizat un progres considerabil. Tocmai de aceea
sîntem de părere că în cerootarea iagricuLturii ţărăneşti, perioada indicată
are o deosebită însemnătate. Ritmul progresului a fost însă în cursul orînduirii feuda:le în general lent, iar linia lui IlJll a înregistrat o dezvoltare
continuă. Atît cauzele interne, cît şi cele externe înainte de toate
suzeranitatea turcească şi, -în generai, lupta Transilvaniei purtată împotriva puterilor asupritoare străine - au frînat mult evoluţia normală.
Materialul adunat şi sintetizat ne obligă să precizăm în primul rînd că
ar fi greşit să nu ţinem seama de :HUJCt:ruaţiile intervenite în procesu~ dezvoltării agriculturii. La aceasta fa.ce aluzie, de altfel, şi P. P. Panaitescu
cind constată în Legătură cu sistemele de cultură că, în ţările române,
pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea dezvoltarea este destul de lentă în
comparaţie eu avîntul pe care 1--a luat în secolui al XVI-lea 124 •
Lucrarea noastră nu poate fixa o linie rde dezvoltare mai llungă, deoarece perioadele precedente n-au fost încă studiate in mod detaliat, iar
veacurile care urmează necesLtă •de asemenea •cercetări ia.prof undate în
viitor. Cu toate acestea am căutat să depăşim tot mai des limitele perioadei fixate intre anii 1570-1610. ln vederea obţinerii cit mai multor elemente comparative şi penltru o judeoaltă mai clară şi sigură, am verificait,
de cite ori ne-a fost cu putinţă, cu ajutorul unor date mai tirzii, metode
tehnice sau practici de producţie.
Cercetînd fenomeneLe i~irate în lucrarea de faţă, în limitele deceniilor
analioote, dar şi în perspectiva secolelor oare le-au urmat, am putut
ajunge la constatarea că intr-o perioadă dată pot să existe numeroase
forme şi procedee tehnice ale producţiei agrare.
1
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BEITRĂGE

ZUM STUDIUM DER LANDWIRTSCHAFT
IN SIEBENBURGEN (1570-1610)

(Zusammenfassung)
Im ersten Abschnitt wird von den Verfassern die Rolle und Wichtigkeit der
Viehzucht im Pflanzenbau, in der Volksernahrung und Kleidung untersucht. Ihre
Bestrebung ist, die Wichtigkeit der Viehzucht aiuch durch Mitteilung der Beschliisse
12' Viaţa feudală,

p. 39.
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der Reichstagungen, welc:he die Tieraus- und --€infuhr regelten, hervorzuheben.
Damit în Zusammenhang wird aoch auf die Rolle des Bauerntums im Viehhandei
hingewiesen.
Im zweiten Abschnitt wird die Haltung der bedeutendsten, geziichteten Tierarten: Pferde, Rindviehe, Schafe, Schweine gesondert behandelt. Die Verfasser stellen
fest, wekhe die eigenartigsten. angestammten Landesgattungen waren und mit welchen anderen angefiihrten Gattungen der siebenbiirgi,sche Tier'bestand sich vermehrt
hat, unei dass die Verănderung und das Ansteigen der Preise in der behandelten
Periode eine allgemeine Erscheinung war.
Im dritten Abschnitt wird eine Grundfrage der Landwirtschaft dieser Periode,
die Art der Viehzucht untersucht. ~uerst stellen die Verfasser die bereits ziemlich
allgemein gewordenen extensiven Viehzuchtsformen dar. Sie beschreiben auf Grund
der Dokumente eines Prozesses aus dem Jahre 1592 die Formen der Viehzucht auf
tlen Winterstătten. In diesen Quartieren verzehrten die Tiere einerseits das fiir
Winter gesammelte Futter, andererseits suchten sich die Pferde, Rindviehe unter
freiem Himmel ihr Futter. Diese Haltungsweise ist ,auch în den Jahren 1840, 1868,
1904, 1909, 1932 und 1943 in denselben Gegenden noch feststellbar. Das Vorhandensein der uralten Formen schliesst aber die allgemeine Verbreitung der Stallviehzucht nicht aus. Dieser Tatbestand wird von den Verfassern durch Mitteilung von
Angaben iiber Stallbau und Futtersammlung dokumentiert. Sie stellen fest, dass die
Bauern aus dem Udvarhelyer-Stuhl auch Stălle errichteten. Sowohl in den Bauernals auch in den Gutsherrnwirtschaften findet man neben den geschlossenen, mit
Ti.ir versehenen WinterquartieJ:1en auch noch solche, die offen und nur bedeckt
sind. Die Verfaisser versuchen die Frage der Futterung mit den Moglichkeiten des
Dorfflurweidens und der HeuherstelLung zu erforschen und stellen fest, dass von
der Seite der Dorfgemei-nschaft um die Heumahd und um die Moglichkeiten cines
je lăngeren Weidens auf der Dorfflur, sowie um den Schutz der Saat und die
lnteressen des Pflanzenbaus Sorge getragen wurde. In diesem Zusarnmenhang werden di-e Fragen des Weidens der Zugtiere im Sommer und wăhrend der Nacht, sowic
die der Wintereichelung und der Schafzucht ,usw. untersucht.
Zum Schluss befassen sich die Verfasser gesondert mit der Rolle der Wălder in
der Bauernwirtsohaft, mit der Frage des Rechts zum Holzhauen fiir Feuer-, Gerăt
und Bauholz, mit dem um das Eigentumsrecht der Wălder gefiihrten Kampf, mit
dem Problem der damals schon erscheinenden freien und geschi."ttzten (verbotenen)
Wălder, sowie mit der Frage der băuerlichen Săgemiihlen und HolzkohlenbrennPns
usw.
Als Schlussfolgerung wird von den Verfassern festgestellt, dass die Entwicklung,
welche die Landwirischaft Siebenbi.irgens im Laufe des XIV-XVI.Jhs. durchgemacht hat, eine betrăchtliche ist. Sie hatte aber einen langsamen und nicht gleichmăssigen Takt. Das ist gleichsam kennzeichnend, wie auch in der siebenbi.irgischen
fl'udalcn Produktionsweise die Produktionsformen und -verfahren verschiC'dcncn
Niveaus lange Zeit hindurch beisammen erscheinen.
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MANUSCRISUL MISCELANEU NR. 257 DIN BIBLIOTECA
ACADEMIEI R. S. ROMANIA FILIALA CLUJ
Bibliotedle noa:.sitre, începînd cu aLe Academiei R. S. România, au colecţii apreciabile de mia!t1llllSCTise. Au fost cercetate şi studiate re:Lativ un
mic număr. Cele din sec. XVII nu s-au :buiCUTiait ide suficientă atenţie, cu
toate că acestea fac legătura •Î[ttre car:tea veche şi cea nouă. Cărţile din
Transilvania, sîntt destul de bine l'leprezenltalt:e .şi !Încep să fie tot mai
cuno.scu,te şi cercetart:e.

In

.aioest ,capitol al manUSicriiselor sec. XVII inJtră şi maI1Juscri•s,u:l. 257 pe
care căUJtăm să-J prezentăm, pentru a atrage atenţia speciaHştilor asupra
lui .şi mai ales .asupra. vaworii Jn.ri U,ter:are, istorice şi lingvistice.
Cartea de formalt mile, de 14 X 10,5 cm. are 138 fi:le, fără nici o numerotare veche a filelor. La început au mai rfosrt 8 file, după r,esturi,Le :de la
cotor; de La sfirşit .încă iJ.ipseisc aîiteva, ulJtiinUJlui text H lipseşte sfirşitul.
În catiaiJJogul Coon.şa sub nr. 266 ms,s-ul este intirtulat: Cartea de rugăciuni
şi vieţi de sfinţi, ceea ce nu corespuI11de cu IOU.prinsul.
lnsemnările copiştilor sînJt din 1673-1707. Textele n,u au legătură între
ele. Textele izolate, la compactare s-au pus atît în ordinea vechimei, cit
şi în or:dinea impont&lţei după socotinţa ,celui care a legat-o. La compactare is-a tăiiait şi din ,înlse+nmarea de pe f. 107 scrisă pe margini.
ManUJScrisul a avu:t mai muJ.ţi i.Stăpîni. A fost a lui popa Ştefan din Poiun-P,oini-P,oiuni, unde a slujitt şi diacul Avram care face însemnrairea din
1707; ia mai fost în mîinile rpopii Nistor de la Cib - sait în apropieriea
Zlaltnei, - atestat 1în 1407, (S:uiciu I, p. 146), 'CU 1fawemn:ar,e de pe la 1686
precum şi în mina popii Adam tot din Poiun 1 .
Currn manUJs•crisul s-a scris - partea cea mai veche - de diacul Angel
din Crăciuneşti -- Hunedoara, sait aitestat în 1439, (Suciu I, p. 173,) prin
1673 a mai fost şi în apropierea Zlatnei, unde este biserică din sec. XV;
deci are o provenienţă din ţinutul Hunedoarei. Localitatea Poiun încă
nu este

identificată,

Manuscrisiul esite un Miscelaneu. Cuprinde Cazanii la oameni morţi,
Cîntece la morţi, slujba Patimilor din Joia mare seara, Apocalipsul lui
Ioan Botezătoriul, versuri cu fond reliigios-moral, rugăciuni şi altele. Valoarea stă, în afară de vechimea lui - ante 1673 - în vechimea textelor,
1 C. Suciu,
1968, p. 53 nu
jurul Zlatnei.

Dicţionarul istoric al localităţilor
menţionează această localitate, nici

din Transilvania,

la cele
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unele fiind copii după alte texte de pe la începutul sec. XVII, altele necunoscute literaturii vechi, limba ou fornne vechi, precum şi versificaţiile
profane .şi religioaise. Simt şi texte slavone, de tipic şi o stihiră podobnică.
Vom lua pe rînd textele făcinJd .şi legătura unora dintre e1e cu altele
mai vechi, cu unele dintre manuscrisele -conitemporane sau mai moderne,
cunoaşterea evoluţiei limbii în sec. XVI-XVII-XVIII.
morţi. Versiune ap11oape identică cu Cazania din Codicele
Drăganu, din Biblioteca lnstirturtului de Lingvistică din Cluj rota nr. 6.
Codicele Drăganu a fost scris îniaiillte de 1634, după originalul mai vechi,
socotit de Drăganu ,dinai.nlte de 1600. Poate că s-au servit de •acelaşi izvor,

pentru

1. Cazanie la

copie mai veche.
ln anexă vom da fragmente din aceste texte.
Cred că filele care lipsesc vor fi cuprirus rbot o Cazanie la morţi, acestea
fiind necesare preotului la petrecania - •inmor,mîntarea - omului mort.
Aceste rtexte au o nuanţă calvină, cu referinţe 1a texte biblice, după metoda reformată. Această Cazanie se găs~te .şi în Mdl.itvenicul lui popa
Ursu din 1676, f. 580 - Mss nr. 4641 Academia R. S. România.
2. lnvăţătură la petrecania omului mort, este o oompletarre a riJtuaJ.ului
petrecaniei. Ţin să observ că în nordul Transilvaniei azi se spune -pet recanie, în loc de prohod ori înmormîntare a mortului. Această învă
ţătură face parte din volumul de predici tipărit de popa Ioan clin Vinţ
în 1688--1689. Cum această învăţătură este anterioară anului 1688-1689
Cazania lui popa Ioan din Vinţi a fost o colecţie de Cazanii la morţi care
ciroula în sec. XV112.
3. Ertăeiune la groapă face parte din ritualul „petrecaniei". Se spune ori se citeşte - de către preot ~ndată după predică - învăţătură - care
se ţine încă la casa moI'!tuJui. Se V1l'de că in secol!uil XVII iertăciunile se
făceau la groapă. Şi acest text face parte din cele tipărite în 1689 de popa
Ioan din Vinţi.
4. Cîntec la omul mort oare nu face parte din rituia:lul înmormîntării,
în felul în care este tocmit, este după ritwalru!l calvin. In ritualul ortodox,
sint cîrntece cu alt cuprins, nu ,didactic, ci de mîngăiere, resemnare, de
rugăciuni pentru mort şi imnuri către ,divinirtaite pentru „iertarea" celui
răposat. lntr-un fel oar,ecacr"'e textul pare a fi versificat, dar în traducere
se deosebeşte mult de original, care cred că este de provenienţă calvină
maghiară. Are cuvinte şi expresiuni vechi.
1n Molitvenicele lui Ursu sînt mai mult de zece oînltecc pentru omul
mort. Dealticum aocste Molitvt>nke au ritualele modificate după „socotin. ţelc'; calvineşti. Biserica oficială nu le-a acceptat, după cum nici poporul.
Nu s-au răspîndit. ln manuscrisul 11Jostru sînt două dntece, care nu sînt
identice cu cele din manuscrisele Ursu, nici cu cele din colecţiiJe calvina-maghiare.
1

2 At. Popa, Cazanii la oameni morţi, anexă la Molitvenicul din 1689 al lui popa
Ioan din Vinţi, carte dispărută şi reconstituită de autor. Aceeaşi lnvăţătură se gă
seşte şi în copia diacului Teodor din Saca Bihor, din 1731, ms. Academiei R.S.R.
cota 701.
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5. Slujba strastelor - a patimilor din Joia mare seara. Lipseşte foaia
cu titlul şi cu începutul, 1aare a f OSlt în s1aiv,one~, atiît tipi,oul cîit şi treparul: ,,Cînd slăviţii învăţăcei"; după itexitele 1siavone se continuă cu
Antifonul I „Giudecii oamenilor ... ". Textele sint după ritualul ortodox,
în fe1uJ cum sî,nit: aranja1te şi în cărţile de riwal din sec. XVIII (1726) încoa.ce. Reproducem în Anexă Antifonul XII care este cel mai solemn şi
se cîntă pe melodie - gL 8 - priOlprie. Fericirile nu sînt complete. Transcriem şi o parte din Ir:mosul Născătoarei.
6. Povestea lui Ioan Botezătoriul de .pre mersul domnului nostru Isu:;
Hristos în iad. Titlul nu corespunde cu fondul. Nu Hristos merge la iad
ci este tri mis foan Botezătoriul să afle oe spun p11or,ocii Tes:tamen)tului
Vechi despre venir:ea lui Hristos. După ce aif1a ce mărturisesc prorocii,
Satana - diavolul - este într-'o dispută cu Iadul, Satana arătiînd oîte
rele ,a făcult Hristos prin minunile s,ai1e. Textul nu se •termină. Este şi
acosta un fel de Apocalips prin faptul 1 oă află de prorocirile vechi, oare
s-iaru realizat. Ioan Botezătoriul promite că v,or fi scoşi din iad de Hristos.
Ioan nu vede mUJndle „munciţilor", el este numai vestiitoriu pentru proroci. Probabil după răstignire, oind Hristos s-a pogo11ît l a ia:d, se va fi
făcut „slobozi11ea" ceea ce pr,obabil s-aT fi ·cuprins în restul textu1ui, ca~
lipseşte. Pogorîrea la iad, •în ioonografie esite reprezenitată prin tema Anastasis = Înviere, în care Isus z,cwobeşte ilam.ţurile infernului şi scoate din
iad pe oei dr"'pţi, a,dormiţi înainlte de Hristos.
Textul în această redacţie nu este cunoscut în literatura populară veche.
Îl transcriem în fragmente. Oopisituil arie o g:nafic· uşoară a unui om instruit.
7. Opreliştea sau rugădum.ea la „ploi :rielie" aar:e se dteşte şi ia ho1dt•
sau semănături, împotriva „ga1dini1or" şi mai ales împotriva „lucrărilor
cliavo1ului" care vrea să strice 1,agorusita. creştinilor". Este un exorcism
şi ca f,el de construcţie se apr,opie de ex,or:cismul al şaptelea din „blestemele(( marelui Vasilie, care se citeşte pentru alungarea necuratului din
om sau de pe lingă casa omului.
Oodioeele Sturnan3 are un mic .fragment din acest item. Te:x."tul este foarte
frecvent în manuscrisele sec XVII-XVIII. N. Drăgainu publică aicest
text cu unele referin~e 4 •
8. Cazanie despre cele 12 Vineri. Despre o dispută a doi fHozafi, unul
creştin şi a:l. doilea evreu şi ca îinoheierie se araită care sînt cele 12 vineri
mari ·ale anului. AoeaSltă învă•ţărt;ură se găseşte în Codi,cele Drăganu precum şi în Cazania Unsu. Versiunii!.e sînrt: identice.
Se mai găsesc în m.sul nostru !texte mai mici şi de mai puţină impoirtanţă ca:
9. Versuri des,pre om'UJl păcătos, care poate s-au cîntat şi la oameni
morţi cum şi astăzi se cîntă la terminarea prohodului înainte de a părăsi
mortul oasa cu ograda .şi care provoacă mul:te lacrimi şi suspine din par1

1

:i B. P. Haşdeu, Cuvente den bătrîni. II, p. 175-76.
" N. Drăganu. O colecţie de cărţi populare într-un manuscris din jum. a doua
a secolului al XVIII-lea (1754-1783), în Dacoromania, III, 1923 (1924), p. 16-20,
al cincilea text din ms.

https://biblioteca-digitala.ro

AT. POPA

214

tea întregii asistenţe. Sînt versuri zguduitoare care în Loc să rnmgiie
chinuie şi mai mutH pe cei în viaţă din casa mortrului. Se cirută mai ales
unde nu sînt angajate bocitoare. Unii dieci isteţi în versificaţie uşoară, le
compun în ziua prohodului. In manuscris, textul este scris, în -ccmtinware,
nu este despărţit în versuri. Despărţirea s-a făcut de către swbsemn.a:bt.rl cu
oarecare pr.obabilitarte.
10. Gromovnic, oare cuprinde cum va fi vremea în fU111Jcţie de ziua în
care cade Crăciunul.
11. Rugăciuni înainte de propovedanie în ,dUJmineci şi sărbători. Estte tot
duipă rinduial:a ral.vină. Nu este text coresian.
Sînt de interes şi elementele decorative aile manusicrisuJ.ui, aşa ,puţine
cum sînt. VLgnete-frontispicii, pe lăţimea paiginei s[nt .patru. La cele două
Cazanii de la început este motiv cu desen mai îngrijit, motiv veohi cu
împletituri. Al doilea este foarte frecvent în manuscrisele vechi din secolele XV-XVII şi XVill, şi în diferite variante. Alte motive sâ.nrt: geometri-oe cu •aplicaţii florale, în felul cum Je gă·sim şi în cU.lSăturile vechi
de la munte. Cele geometrice s,î.nt mai greoaie, desenul mai sla;b, mai
stîngaci.
Iniţialele în negru, din majU:S1cuJe, mărimea mijlocie, mai mult indkativ;e decLt d0eorative. Frumoasă este i.Jniţial:a A de la în:oeputtul Cazaniei II
(Ertăcirune). Unele litere, ma~ ales în itextruJ. cu Ioon Botezători,ul, în corpul
cuvîntului şi în ultimul şir al paginei sînt iimpodobite cu volute mari,
cu aripioare, în stilul decorului iniţialelor veneţiene.
Copiştii. 1. Primul copist, diacul Anghel din Crăciuneşti (lîngă Brad),
copiază partea I a manuscrisillui, ff. 1-22 şi slujba Strasteilor ff. 25-69 v.
La sfî19itul stras-telor, f. 69 v. îşi scrie numele şi anul 1673. Scris frumos,
uniform înrtr-o uncială personală, li.Jterele potrivit de m.ari imitind întrucîtva şi ti-parul. Ceea cc caracterizează pe copist pe lingă acest scris ordonat, clar, este ortograf ia, care este consecventă. Fo1oseşte corect pe ă, pe
care-l pune adeseori şi m locul lui â. Pe â îl pune ide asemenea după
fonetismul limbii v:orbite. Semnul mut din corpul cuvintelor este omis.
Nu face abuz de punctuaţie. Es:te um.ul dinrbre manuscrisele limpezi - in
scriJS şi gra,i - ale sec. XVII.
2. Al doilea copist a scris Povestea lui Ioan Botezătoriul fragmentul
din Gromovnic şi Opreliştea. Scris mai mare, mai cursiv şi sigur. Litere
cu volute mari, unele, ca z (f. 73, 75 şi 88 v.) dooooative cu a:ripioare, cu
aruncături şi bine aliniat. Numele lui nu ni s-a rpăstI1811:.
3. Rugăciuni-le la ff. 94-100 sint scrise de al treilea copist, popa Nistor
de la Cib - Zlatna, prin 1686. Scris uşor, frumos, viioi, de cărturar.
4. Ultima Cazanie şi cea despre cele 12 Vineri sînt scrise de ail pawulea
copist popa Dănilă tot prin 1686. Scri s mare, imită tiparul, cu ortografie
1

consecventă.

5. 'Dextele mici, scris mai gr,eoi, mai primitiv, siîrut scrise de diacul
_.,1 vram din PoLun pe la 1707. Tot de el par,e să fie scris şi text-ul versiricat. Este al cincilea oopislt.
6. Tex,tul slavon, scris imitiind ,tiparul, este a,l lui popa Adam, al şaselea
cop~srt.
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Miscelaneul n'ostriu este „amestecat" aitît 1în pri,vinţa cuprinsu~ui, cît şi a
caraotere1or de scris. Se vede că popa Ştafian după 1707 1a avut manus·crisele disparate, fiindcă şi hîrtia este a:1ta J.ia fiecare copist. La compactare a pus în frunte pe cele mai veohi qi mai impo:ritanrte.
!n Anexă dăm citeva texte fragmentare, cu texte comparative, din manuscrise mai vechi ori ioontemporane, precum şi în.semnările de pe file.
ANEXE
INSEMNARI
1. Pe scoarţa din faţă: ,,Această carte anume strastnic a

lui popa Stefan cine
u Yinză sau să u fure, sau fure să fie proclet cu trei sute şi HI
sfinţi şi să fie anathema proclet. 2. Scris-am eu avram boznia ? anii d. 1707 (şi
încă odată) 1707.
3. f.24 v. Text slavon. Jos, Eu popa Adam poiur.
4 . .f.69 v. ,,văleat ot rojdestvo hvo tt1<oy (1673) mţs. mart vă din 17 vă ponedelnio
pis az diac aggpel ot silo crăciuneşti spste ot hs amin (anii de la hs 1G73 martie 17 zile, luni a scris diac Anghel din Crăciuneşti). Cine va ceti să fi pre is
păsenie sufletului şi prea ea cetind şi ,pre noi pomenind".
Crăciuneşti lîingă Brad Hunedoara.
5. f.100 jos: ,,pisai pop nistor ot cib mţ. dech. 21 roc. ax1t~ (1686).
6. f.131 v. ,,cu cinstită viaţă şi -nărocită sănătate să te afle scrisoaria noastră. p,lrintie popa Stefan să hii dumnita sănătos de la domnul hs amin. eu popa avram
din poiun".
7. f.104 sus: predicaţia la'petrecanie morţilor.
8. f.106 sus: predicatio la petrecania morţilor.
!l. f.107 sus: Scris-am eu popa Nistor den Cib ? gen şi 71 ... a fost şi lateral, s-a
tăiat la compactat.
10. f.132 v. Această învăţătură cine o va ceti să pominească şi noi pîntru să aibă
ertăciune de păcate. Scris-am eu popa dănilă.
11. f.132 v. jos: di-n voe roc bojin a;,:1t~ (1686) ot săzdanie mira 71!J4 (1686).
12. pe a doua scoarţă - copertă: între altele indescifrabile, diac avram ot poiun
tclar!) şi sănătate de la popa Zaharia.
s-are afla

să

Texte. I. a. Scazanie morti f, 1.

fragmentar.

AsC'Ultaţi

oameni buni şi blsiviţi creştini învăţătura. şi dojana ascul,taţi cu,lui Dumnezău, pentru oa să poată eşi scrăba 5 şi amarul, dintru inimile voastre, că de multe ori cuvăntul potoleşte dureria şi învăţătura
pierde 'l scrăba şi întăi zic(e): ce ieste moartia omului, moarti-a ieste, o cal("
pre care toţi într-1.JJil chip călătoresc, dintr-această V'iaţă trecătoare -cătră
via~a cea netrecută, moar,tea de împăraţi nu se teme, preuţii nu cinstieşte,
de bătrăni nu se ~inează.
frămseţile nu le răfneşte, unde-s / ,lacrămâ. nu caută, de un fiu de are
cineva numai unul nu-i milă, de boieri nu să cutrămură, de domni nu-i
frică, oe pre toţi vine intr-un chip, că rnoartia iaste o poartă, rodului omenesc, ce să petrece dintr-această lwne ·ou scrăbă, cu boale, cu durori, cu
dosăzi multe şi cu lacrămi şi cu suspini,
... că cum să ascunde soarele şi â.ară să iveşte, aşia şi omul moare şi iară
va ţnviia, pentru aceia într-o cale ca aceia merge pre caria nice dinioară
n-au îmblat în nişte lucruri / ca acielia să du:ce, ce nice dinioară n-au fost.
lucruri ca acielea vede ce ni,ce dinioară n-au văzut, derept aceia să terne şi
văntul

l

V.

2

V.

f. 6
(i V.

5

Subli,nierile servesc pentru a semnala unele ,cuvinte ori expresiuni mai vechi.
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de spaimă piere-i
scape de moarte,

faţa cănd moare de unii sar din pat de vor să fugă să
alţii întorc ochii groaznic, văzînd îngerii şi dracii întrebămdu-i şi străgăndu-i / sufletului şi luaînd sa.ma şi giudecăndu-i, multă
rugăciune şi multe lacrămi trebuesc atunci soţii sufilerului că atunci. şi
acicea de ciarcă soţii, cănd vom să mergem aiurea unde-va, dară cu cu
căt mai vrătos trebuieşte să avem soţie acolo într-aceia cale înfricoşată să
ne apere de răei diavoli cari ·nu cer/bunătate şi avuţie, ce numai sufletul
ca să-l munciască. atunci bună soţie ieste milostenia bună soţie sănt să
racii ca să ne inderepteze la împărăţie ceriului, derept aceia să serguim
mainte dl' moarte pină nu ne muncem. că viaţă noastră ieste scurtă, iară
munce!e nemăsurate, să fim soţi lor / mortului să mergem p~nă la groapă,
să vedem lăsa9ul nostru şi să vedem agonisita noa5tră, unde avem a petrece să vedem cum ne vom face cum vom putredi, şi să ne îndereptăm
pre sine să vedem cum vom muri, şi să ne căim carii iubesc frămseţia ş1
podoaba ei, să meargă la groapă să vază oe iubesc cum sămt / urăte de
toţi, de mici şi de mari carii s-au învrăjbit cu alţii să vază cu cine să
învrăjbesc carii beau de să îmbată. de-ş iese din minte, să socotească ce
dobăndesc, vedeţi fraţilor vedere minunată. vedeţi vedere înfricoşată. şi
ziceţi voi acmu împăratului sau carele-i slujitoriu carele-i '; boieriu sau să
rac c:irele bătrăn sau tănăr sau carele-i frumos au nefaţaş sau carele-I,
au nu !le facem toţi. lot (lut) şi pămănt au nu ne mănăncă viermii, şi pă

7

7

V,

8

9

măntul

!l

V.

JO

JO

V.

11

11

V.

f. 7!l

f. 83

V

maica tuturora o mari, şi minunate lucruri unde-s ochii ·n~tri
cei negri şi frumoş că s-au închis, unde-i părul nostru cel des şi ·1 frumos
şi pieptănat, unde-i faţa cia rumenă şi frumoasă că s-au schimosit şi s-au
poneqrit unde-i podoaba hainelor cu carele să înfrămseşază trupul şi să
măndria. unde limba cia vorbitoare, c-au tăcut şi s-au legat. dec(i) fraţilor
să nu stăm pănă aci.cea de să mergem mainte să găndim cum va înviia
mortul acesta ce-i acum iară va grăi. acesta ce zace iară să va scula, şi
când va veni zua cia înficoşată a giudeţului, cănd va şedea dumnezău dL'
va giudeca toată lume, atunci vor staa înainte a lui mii de întunfrece de îngeri, atunci ceriul să va învăli ca o hărtie şi gropile să
vor deşchide, '/ apele vor seca, şi adancurile să vor cutremura, şi pămăntul
să va legăna, munţii să vor clătina, dară atunci cum vom fi noi pentru
lucrurile noastre cele ce fă(cem) zua şi noaptea, de(ci) pentr-aceia fraţilor
acmu merge trupul în pămănt, iară sufletul merge la dumnezău şi trupul
iară I să va scula din pămănt cum zice pavel apsl în multe lOfUri, şi
domnul nostru is hs aşea şi ale noastre trupuri să vor scula din ~ăinănl
şi să vor împreuna cu sufletele şi atunce ne vom î,mpreuna cu acest frate
mr, pentr-accia fraţilor creştini să ;ne nevoim şi să ne gătim cu lucrurile I
cele ce plac lui dumnezău cum cinel ne vom împreuna cu acest frate iară
noi cu el depreună să putem lăuda pre dumnezău întru fericăciunea cea
de vecie ceia ce u dă dumnereu tuturora creştinilor şi ucc-stui frate ce petrece de la noi astăzi dumnezău-i ierte, amin.
I b. Din Codicele Drăganu (ante 1634) ff. 79-,
Ascultaţi bslviţi creştini învăţătura şi dojana, ascultaţi cuvîntul lui dumnezeu pentru să poată eşi serba şi amarul dintr-o inemile voastre, că d0
multe ori cuvăntul potoleşte dorerea. şi î,nvăţătura pierde serăba. şi întăi
să înţelegem, ce iaste moarte, este o cale pre carea toţi într-on chip
mărgători săntem din ciastă viaţă trecătoare. cătră viaţa ce netrecută.
moarte de împăraţi nu se teme. pre arhierei nu cinsteşte, de bătrâni nu să
stideşte, frămseţelor nu răvneşte. pre lacrămi nu caută. de un fiiu, mama
ce are naştere. nu e-i milă. de boiari nu să cutremură. de domnii nu e-i
frică. ce pre toţi vine într-u în chip. că moarte este o poartă pre carele
tot rodul omeneS<? din cestă lume cu scărbe ŞI bole cu doreri, cu dosezi .
. . . . că cum se ascunde soarele, şi iară răsare
aşa şi omul moare şi iară va învie pentru ace într-o cale ca -aceia merge
pre caria nice dănăoară n-au îmblat în ·neşte locuri ca acele să duce, c0nice dănăoară n-au fost. lucru ca acela vede, ce nice dănăoară n-au văzut.
derept acela să teme şi de• spaimă, piere fa~a cănd moare, unii (di)n: ei sar
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din pat, de vor să fugă să scape de moarte, alţii acrăsşă în dinţi alţii întorc
ochii vezăndu îngerii şi draci. mtrebănd şi străgănd sufLetul şi luîndu-i
sama şi giudecăndu-1. multe rugi, mll'l.te lacrămi trăbuesc abund sufetului
-că aice de cercăm soţie căndu vom să mergem aiurea udeva. dară cu cât
mai vrătos trebue să avem soţii acolo într-acte -cale înfricoşată, să apere
de răi furi de diavoli, carii nu cer bunătate şi avuţie. ce sufletul ciarcă.
atunci bună soţia iaste mlstenia. bune soţii sîntu sâracii ca să înderepteze
împărăţia cerului. derept ace să sârguim mainte de moarte să plăngem
mainte până nu ne .... (lipsă mai multe pagini).
II.
f. 18

18

20

V.

V.

21
21

V.

f. 25
f. 41

41
42

V.

Căntec

la omul mort -

In mijlocul

vieţei

Fragment.

noastre

încungiuraţi săntem de moarte.
şi iadul deschisă gura sa
ca u leu flămănd
şi zberănd
şi păcatele noastre aducănd,
înaintea noastră vrăjmaşi oamenilor dracii
dară pre dne căutăm agiutor / numai pre tine doamne cine drept păcatele
nostre. drept poţi te mănia, sfnt dumnezău, sfnt tare, sfnt milostiv ispăsi
toriul nostru. moartia amarăi rugă-mu tine doamne nu da pre noi în
mănule vrăjmaşilor pentru numele tău cel sfnt pănă în vecia veacului.

amin.
Ia vie-ţi aminte mişiele suflete suflet păgubit, cănd din ciastă lume, tu
veri eşi şi cel păhar amar ţie că ţi-i a-l bea, căci / te scumpeşti tare î:n
ciastă lume, şi numele dommNrui tău nu-l mai pomeneşti, crez curund şi
în de grabă, domnul te va chema, şi toată aV'l.lţia ta Îlnapod o vei lăsa, că
gol ai venit în ciastă lume, şi veri mierge gol, înaintea domnului, că drepţii
toţi luminaţi vor fi cu faptele bune spodo/biţi vor fi, iară păcătoşii ce nu
s-au pocăit. ei întunecaţi şi văeraţi în veci să vor munci. şi noi acmu în
de grabă domnul să rugăm şi noi toate faptele rele gios să le lepădăm, sfnt
tatăl din ceriu derept is hs. iartă-,ne păcatele noastre. miluieşte pre noi
domne dumnezău că toate le-i / făcut, cu sfnt şi -cu mare dulce mila tu fii
lăngă noi pănă în veciia de vec amin.
După felul redactării finalului şi unele expresiuni, ar putea fi I uat din
cărţi calvine .

•

III. Strastii - Slujba Patimilor - Antifgn I.
Giudecii oamenilor adunară-să spre domnul şi spre hristorul lui. Cuvănt
de lege călcătorilor sculară-să spre mine domne nu lăsa pre mene.
Antifon 12. glas 8
A~ea grăieşte dumnezău cătrâ iudei, oamenii miei ce vă feciu, sau în ce
vă zmintiiu I crez (?) orbii voştri luminaiu, cei bolnavi din paturi ce zăcea,
vi-i sănătoşia-iu, oamenii miei -ce vă feciu, sau cu ce mă veţi plăti, pentru
mană din pustie fiere, şi pentru ,apă dulce oţet, pentru ce m-aţi pre cruce
găvozdiţi, ce voiu chema alte limbi / de mă vor proslăvi cu tatăl şi cu
duhul sfnt, şi eu voiu da lor viaţa de veci.
Textul·modern:

Acestea zice domnul către jidovi: Poporul meu, ce am făcut vouă şi cu
ce v-am supărat pre voi. Pre orbii voştri i-am luminat, pre cei leproşi i-am
curăţit, pre bărbatul, cel ce era 1n pat I-am îndreptat. Poporul meu, ce am
făcut vouă şi cu ce mi-aţi răsplătit mie. In loc de mană cu fiere, în loc
de apă cu oţet, în loc -ca să mă iubiţi pre cruce m-aţi pironit. De aeum nu
voi mai răbda, chema-voi toate neamurile mele şi acelea mă vor preamări.
Impreună cu Tatăl şi cu Duhul sfînt, iară eu 1~ voi dărui lor viaţă vecinică.
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Blajeni -

Fericirile, gl. 4

Impăraţie-ţi cănd

49

vei veni pomeneşte şi pre noi domne. Ferice suramanii
cu sufletul curat că acelora ieste împărăţie ceriului.
Ferice de ceia ce / plăng că aceia rnăngăia-să-vor.
Ferice blănzii că aceia vor moşteni părnăntul.
- La stihirile care urmează nu s-au pus drept stihuri fericirile celelalte,
socotmdu-le ca ştiute de către diecii de la strană. - Mioriţa văZ'l.lt mieluşelul ei, cătră giunghere ducându-l, văzând Maria aceia părul şi rumpea
cu alte mueri aciasta zicănd iu-o (unde) mergi fiul mieu derept ce aşea
curund curăre faci, au doară şi altă nootă iaste în cana galileiului, şi
Irmosul

f. 134
134 v.
135

135 v.

136

136 v.

137

137 v.

138
138 v.

Cinstită eşti de herovim şi slăvită fără de giudecare de sărafim ci în cuvântul domnului, născu-şi fiind a domnului născătoare tine mărim.
IV a. Cazanie despre cele 12 vineri. Ms 257.
Lipsă începutul.
într-o casă. iară noi să ascultăm de afarâ. de va birui al vostru pre al
nostru. noi ne vom boteza întru răstignitul hs iară de va birui filosoful
nostru pre al vostru. voi să luaţi credinţa noastră ceastă jidovească, iâr
acest cuvăntu iubrâ. creştinii / şi alesără un om foarte filosof bun şi
cărtulariu. şi avea şi frica. lui dumnezău. şi era numele letherie. iară jidovii aleseră unul din ei de era numele târasie. şi era cărtulariu mare. şi
merseră într-o casă. şi începură a sâ întreba. şi să pricirâ / în multe zile.
şi intrarâ într-adâncul cărţiei, iar jidovul luasă un fecior al său anume
malahul. şi acela încă ştia de 12 vineri. de(oi) domnul nostru hs agiută
filosofului celui creştinescu şi birui pre jidov. şi să văzu jidovul ruşinat
de creştin.
iar jidovul căutâ / cu mânie şi cu ochi de urgie. cătră ,creştin şi zis adevăru. că mă biruişi, că credinţa voastră iaste tare şi adeverită. şi iaste ca
u pârete. cum să arătă lui moiseiu in măgura si,naei. de multe ori şi zis
jidovul ştii tu de. 12 vineri ce săntu de folos sufletelor voastre / şi deaca
întrebâ şi-i zis aşa eşi afarâ. iar fiiul său malahul rămasă cu crieştinul şi
zis(ă) cătră malahul doară tu ştii jidovule de 1~ vineri malahul zis(ă) ştiu
că u apucat bătrânii noştri şi au aflat un sfitoc. şi era scris într-acel sfitoc.
12 vineri iar ei deacă-1 cetirâ. ei aruncară / în foc. i;;i de sărgu iute rrwarte
muriră şi iaste blăstern întru noi. rpănâ într-aceste zile să ITlU spunem.
creştinilor, ci eu ştiu credinţa voastră a creştinilor că iaste bună. şi doreşte
sufletul mieu cătră dumnezău şi-ţi voi spune de .12. vineri. şi-i arătâ
toate pre rându. şi / jidovul intră în casă şi zis(e) lui. letherie văz,u creş
tinule că te spământaşi de +12+ vineri. iară letherie deschise rostul său,
şi începu a le spune toate sfntele vineri. şi zis(e) letherie ascultă jidovule,
întiia vineri iaste în luna lui martie în +21 + de zile, cănd fu adam scos
din raiu / pentru ce călcâ învăţătura lui dumnezău în al +6+ le cias de
zi a doa vineri iaste înaintea blagoveştenilor. cănd ucisă cain pre frate
său avei î.n +3+ ciasuri de zi. şi aciasta fu morte tntăiu pre pământu a
treia vineri iaste la strastie cind fu hs răstignit / în +9+ oiasuri de zi.
după făgăduita părintelui. că vru să cerce oile oele perite. a patra vineri
iaste înaintea rusaliilor. cănd prădară turcii multe laturi di la alixandru
împărat. în +8+ ciasuri de zi. a cincia vineri iaste înaintea naşterii lui
ion preditece. când fu prădat 1/ irslimul de haldei ÎII1 +2+ ciasuri de zi.
în zilele lui eremie proroc. şi stătu irslimul pustiiu în 66 de ai şi zis(e)
anania nu va mai fi să căntăm noi acestor împăraţi necuraţi pănă vom
merge în ţara nostră atunci unul din dînşii să înghimpă într-un spin. greşirâ deaciia tot. să ...
IV b. Codicele Drăganu (ante 1634) ff 91-96 v.
Cănd să pârâ jidovii au creştinii pentru lege. nedejduindu-se evrei pre
filosofii lor, ce să chiamă precepâtorii legilor. Iară creştinii alesără un
dascăl mare ce era cinstit întru filosofi, c~l chema eletherie. iară jidovii
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aleseră filosoful lor ce-l ce-l ohema tarosie. şi mcepură a să para, şi 6 intrară într-o casă. iară jidovul luasă cu dinsuil şi pre feciorul său pre lameh.
şi intrară într-adâncul cărţiei cu ,pâra. şi dumnezău agiutâ lui eleferie şi
invânsâ pre jidov. şi zisâ jidovul. văzu-te cum învinseş, şi adeverită iaste
credinţa voastrâ. a noastrâ lege încă moisi au dat noao în măgura ceia
ce ne-,au arătat tablă. iară voao să spune şi adevâru din m(a)ria, ce iaste
să nască pre hs, cum au mărturisit prorocii şi iară zisă jidovul. văzu-te
că eşti tu înţeleptu, şi mă ÎJnvinseşi ce nu ştii cele doaosprăzece vineri ce

sânt de folos suf1letelor voastre. acestea zisă jidovul şi fugi afară. iară feciorul lui stătu aci. şi zise eletherie dară tu nu ştii de vineri. iară lameh
zisă: ştiu-le eu iară eleferie zisă: spune-mi mie dară, că te gior de domnul
tău. şi-i spuse dinceput pânâ în svrăşit: şi zisă cătră eletherie. era între
oamenii noştri un creştin de apostolii voştri de la dinsul am aflat scriptura
de acieste 12 vineri, de scrie dintre apsli şi zise lameh. acmu tatâmiei.
însuş să va omorî cu moarte iute. iară scriptura aceia învăţară şi pusără
blăstăm. până îintr-aceste zile să nu iasă ştire creştinilor. ce jeluieşte sufletul mieu cătră credinţa voastrâ şi-ncepu şi-i spuse dintâi până apoi.
şi iară intrâ jidovl.lll în casă şi zise. vezi că ai iară dobândit legia iară
cele 12 vineri, tu nu le ştii. eletherie zise: ştiu-le eu. şi zise tarosie cătră
eletherie: spunemHe mie cum le şti. şi zise eletherie.
lîntăi. în luna lui sptevrie, înaintea râdicăriei pre cinste-i cruci Vineri fu
potopit sodomul şi gomorul, şi vithaida şi sovitul şi 14 limbi din cetoe (?)
potopit furâ. în ceasul dintâi de zi.
2. a doua vineri după înălţarea crudei cânidu împărţi moisii proroc marea
neagră (!) şi trecură creştinii pri,n mijlocul ei, iară eghiptenii i acoperi
mare. într-aceasta vineri, până în aceia vremea mărirâ-<Se în post.
3. Vineri în luna lui noevrie înaintea lui svtăi andreiu. într-aceia să arâtă
eremiei prorocului sîntul chivot a lui dumnezău, şi fu luat de îngeri în
5 ceasuri de zi, şi acoperi foc din nuori până într-a doao înviere lui hs.
4. Vineri in luna lui dechemvrie după născutul lui hs. Atunci ucişi furâ
coconii în vithleem. în ceasul dintâi de zi. aciasta iaste a 4-a vineri de
mărturie creşti[lilor de post de luni şi de miercuni şi de vineri şi precinstesc cătră avram :zma.
5. Vineri în luna a lui martie. Intrânsa trecu adam şi câkâ învăţătura lui
hs şi fu scos din raiu, ful 6 ceasuri de zi.
6. Vineri înaintea blagovestenilor. Atunce ucise Cain pre fratele său pre
avei, acela fu mort întâi pre pământu, feciorul lui aclam. Vineri mainte
de paşte învierea lui hs. Atunce fu râstignit hs pentru adam şi-l căută ca
pre oae, pierdută şi dhul său posti până al 9 ceas de zi.
8. Vineri iaste înaintea lui Marco evglist. Intr-aceia zi predară agarenii
multe părţi. pren ce mâ,nca carne de capră şi de câmilâ, şi bea sânge de
vitâ şi aceia să plodiia în ostroave. Vineri înaintea rusaliilor. Prădară agarenii irsalimul. cu navohodonosor împărat. întru zilele eremiei prorocului.
aceia fu prâdare mare în irslim şi stătu pustiu şazeci de ani. Vineră înaintea a lu sntpetru. întru d~n-s,a trimis-a dumnezău, zece pietre pre pămăntu în
eghipet în măna lui moisii proroc şi lui aaron şi căzură pre <linşii muşte
căneşti (cîineşti) şi omide. şi să în toarsără râurile în sânge.
Vinerea -în luna lui avgust înaintea adurmirii sfntei precistei. Atunci să
sculară izraelitenii, cu arepi ca paserile din galilei pre mare, de prâdarâ
multe laturi.
Vineră când tăiară capul lrui svt. Ioan botezătoriul, tăe irod împărat, în
care vineri iaste mainte de tăiare.
Observăm că motivările celor 12 vineri nu mai sînt aceleaşi în cele
două mse oompamte; 257 şi Codicele Drăganu.

7

9
10

11
12

6

de aci începe ms. 257.
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IV. c. Cazania Ursu, 1680, ff. 564-567 v.

Ceteniia a 12 Vineri mari
In laturia de pre apus iaste o ţară de să chiamă lavra şi întrăn-sa iaste
o cetate hrănită şi sămt mulţi jidovi şi avea sfadă pururea cu creştinii şi
să şi bătia pentru învăţătura besiericii, şi merseră jidovii la creştini şi
zisără către creştini pănă cănd vom răbda această răotate ce iaste întru
noi. aliegeţi voi creştini un cărtulariu a vostru şi vom aliege şi noi jidovii
altul de la noi şi să meargă amăndoi într-o casă 7 • iară noi să ascultăm de
afară de va birui al vostru pre al nostr,u. noi ne vom boteza în răstignitul
hs. iară de va birui cărtulariul nostru pre al vostru. voi luoaţi credinţa
noastră cea jidovească şi iubiră toţi acest cuvănt şi creştinii aleseră un
filosof foarte om bun şi cărtulariu mare şi avia şi frica lui dumnzu şi-i
era nwnele letirie (Elefterie). iară jidovii aleseră unul dintre ei ce-i era
numele tarasie şi era cărtulariu mare. merseră amăndoi într-o casă şi
începură a să intrăba şi să întrebară în multe zile. şi intrară întru adăn
cul scripturiei. iară jidovul acela luase cu sine şi un fecior a lui anume
malhu. şi acela încă ştia de 12 vineri. Iară domnul nostru is hs. agiuta
filosofului creştinesc şi birui pre jidov şi să văzu jidovul ruşinat de creş
tin. iară jidovul căuta cu mănie şi cu urgie 8 cătră creştin. şi atunci zisă
adevăr că mă biruisi creştinule că credinţa voastră ieste adevărată şi
ieste ca u păriete de piatră cum lui moisie în măgura sinaiului să arătă
purura păriete. cumu adevăru-i era voia să arate sfnta marie fecior de
ia prorocii au spus apslilor şi arată cu degetele şi zisă jidovul. Dară tu
ştii creştinule de 12 vineri ce sămt de folosul sufletelor voastre şi deacă.
zi.să. aciasta elu eşi afară iară feciorul să malhu rămăsă cu creştinul în
casă şi zisă creştinul cătră malhu dară tu jidovul (f. 565 v.) ştii 12 vineri.
iară malhu feciorul jidovului zisă cătră creştin ştiu c-au apucat bătrînii
noştri un creştin de apslii voştri şi la elu au aflat o carte şintr-aceia
carte era scrisă 12 vineri. iară ei deacă o cetiră o aruncară în foc şi îndegrabă iute moarte muriră. şi ieste blăstăm intru noi pănă în acieste
zile să nu spunem creştinilor. ce eu ştiu credinţa voastră a creştinilor că
iaste bună şi dorieşte sufletul mieu de domnul hs şi eu voiu spune de
12 vineri şi le spusă toate pre rănd. Atunci jidovul tarasie de afară intră
în casă şi zisă cătră lethirie. eu văzuiu creştinule că tu te spămăntaşi de
12 vineri. iară lethirie deschisă rostul său şi începu a le spune toate
sfntele vineri. Şi zisă sfntul lethirie ascultă jidovule. lntăiu vineri
ieste în luna lui marti în 21 de zile cînd fu interit adam din raiu pentru
că călcă invăţătura lui dumnizu in al şaselea cias din zi. a dooa vineri ieste
înaintea blagoveştenilor cind ucisă cain pre avel în al treilea cias de zi.
aciasta fu moartia întăiu pre pămănit. A treia vineri ieste ~n vinerea paş
tilor cănd fu răstignit is hs alu noole cias după făgăduita părintelui că
vria să caute oile (f. 566) ciele perite a domnului. A patra vineri ieste
înaintea rusaliilor căndu prădară turcii multe laturi de la Alixandru împărat în al optula cias de zi a~eia măncară carne de cămilă şi acolo
foarte să înmulţiră în ostroave. A cincia vineri ieste înaintea naşterei lui
ioan botezătoriu cănd fu prădat erosalimrul de haldei în al doile cias de
zi în zilele lui eremie proroc şi acolo fu prădare mare şi atunci şi atunci
stătu erosalimul pustiiu în 56 de ani şi zicia celor prădaţi ceia ce-i pră
dasă pre fii lui izdrail. plecaţi-vă şi căutaţi de căntările sionului şi atunci
zisă anania nu va fi să căntăm noi de cântările sionului înaintea împă
raţilor necuraţi până nu vom ntlerge la ţara noastră atunci-i ducia prensii
prin spini şi să înghimpă unul din înşii întru spin de ciia toţi să întoar7

8

de a~i şi în ms. 257.
Ms. 257, ochi de urgie.
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sără şi de acela h1cru ifură căiţi şi-i prinsă frică ca de aceia şi david măr
turiseşte căndu înghimpă spinul. Pentru-aceia nu căntă păgănii alil uia
nice slava oţu şi să nu lucreze mainte de lăsatul săcului, şi pănă în
sămbăta cia mare sămt aciele 7 zile. aciasta vrieme căndu 12 vineri cc1de-să a posti lrunia şi miercurea şi vinenia şi a să mesteca cătră f. 566 v.)
săminţiia lui david. A şasea vineri ieste înaintea lui sfntu pătru apsl
căndu tremisă dumnzu 40 de năpăsti pre faraon împăratu în ţara cghipctului în mănule lui moisie şi a lui aron şi fiierbia ţara lor de broaşte ~i
întoarsără apele lui în singe în alu cincilea cias de zi. A şeptia vineri ieste
inaintea sămtă măriei mari căndu alergară galileianii pre mare ca şi cu
arepi şi prădară multe laturi de la răsărit pănă la apus şi eşiră pănă la
sfrăşititl pămăntului cu învăţătura lui dumnzu pănă la marele răm şi biruiră toate acielea ţără în 66 de ai şi de adia să ~nfricoşară toţi boierii
şi eşiră la erosalim ghelbalu amalic, zevei zevedie i sai man că acolo nu-i
tremisă dumnzu ce-i ucisă ghedeon împărat în al şaptela cias de zi, iară
alalţi fugiră în pădurile pU5tiilor cum zisă sfntul efrim că la vriemia
de apoi aşia va fi. A opta ieste înaintea tăeriei şi a morţiei lui Ioan
botezătoriu într-aceia vrieme ucis fu ioan de irod împărat. în al optulă

cias de zi. A nona vineri ieste înaintia zuoi crucei. Atunci fu potopit
sodomul şi gorhorul şi 300 de cetăţi cu iele într-una întru cias de zi
A ziecia vineri ieste după zua crucei (f. 567) într-aceia vrieme împărţi
moisie proroc maria niagră cu toiagul şi trecură jidovii iară vrăjmaşii
lor potopi-i apa în alu treile cias de zi. Aciestie vineri căndu să tribue
a posti şi luni şi miercuri şi vineri şi a să mesteca cătră 14 sămănţe a lui
david întru prădaria vavilonul-ui. A usprăziecia vineri ieste înaintea lui
sfnt andreiu apstl într-aceia vrieme mari sienme să făcură acolo era şi
erimie proroc şi-lu louară îngerii şi lu dusără între doi munţi şi va fi
acolo pănă la a dooa vinere a domnului hs. A doosprăziecia vin<'ri ieste
după naşteria lui hs într-aceia vrieme fură ucişi pruncii de irod împărat
acieste 4 vineri cade-să a le posti luni şi vineri şi miercuri şi a să mesteca cătră ciele 14 sămănţe alui david. iară jidovul acela dea'Că auzi şi
văzu că sfntul lethirie de 12 vineri el răcni cu glas mare şi zisă aşia
să-ţi agiute dum.nizu t.ău că tu nu le-ai ştiut creştinule ce ţi le-au spus
fiul meu malhu şi zmulsă cuţitul său de giunghe pre fiul său şi după
ceia să giunghe şi pre sine. Pentr-aceia fraţilor acieste 12 vineri să cade
noao creştinilor să le cinstim cu agiunu şi ou rugăciune şi cu milostenie
şi cu slujbă la sfinta besierică cine le va ţinia şi le va feri nu numai de
alte păca '/f. 567 v./ te spurcate ce şi de păine şi de apă pre acela omu
lu va sălăşlui dumizu în raiu şi acolo să va veseli pănă în veci de v,•acu
amin. -- Msul 257 are multe părţi comune sau identice cu al lui Ursu

* * •
Am reprodus ~n întregime textul lui popa Ursu pentru o mai deplină
confruntare cu textul Codicelui Drăganu - ante 1634 - care este mai
scurt dar ,cu expresiuni identice ca la popa Ursu. Au avut un prototip,
după care a cr>piat cel de la Rohia, cu particularităţile de limbă săseşti,
iar popa Ursu poate :un alt izvod mai bogat, ~n graiul mai curat românesc, ardelean ori chiar moldovean.
In ma~uscrisUJl Drăganu filosoful jidovesc este Tarosie, ceea ce este
greşeală de transcriere, numele Tarosie este şi al unui sfînt, Tarasie. care
se pomeneşte în 25 februarie. Mai sînt confuzii cu Marea Neagră la amindoi copiştii în loc ide Marea Roşie, apoi prin mare copistul sas trece creş
tinii ţn loc de Egipteni - respectiv Israilteni - şi altele pentru care cei
vechi nu vor fi avînd mi.iloace de ştiinţă şi istorie. La fel copistul sas
scrie Lameh în locul lui Malhu9•
9

1\ialhu, este numele ostaşului căruia Petru i-a tăiat urechea, cînd a fost prin;;
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Textele în manuscrisele Academiei semnalate de Cartojan sînt
1680 de aceea nici nu le

V. Versuri l.

22

f 22. v

f. 23.

fără

titlu -

Prîsti tot clasul I mă îmbia dorull să grăiască domnul I iară ,nedistone (?)
cia mă iubia I să tacu di aciia I o grăi nevoia I în mă zici, I păcatele
îmi stau ou prici I şi din ele n-am cum zici I sufletul miei rău bolişti I şi
di rău nu să părăsăşte I greşit-ai greşitai-a I să.raci su:filiti spurcatu-te-ia I
tine şi trupul şi cugetul I zilele ne-s trecătoare I şi ne duc la mare cirtare I şi fără di zibava I fi-vom în mare otravă I nu-ţi muta ome creştine
I zile după zile I cene să omileşte I la dumneză năzueşte I din faţă stau
părăşei (pîrîşii). I să gră(iasca) cu dă(n)şi I lăcomia păreşte I care dumnezău urăşte I străbatete ţie soţie I viaţa fă cu un"iţie I zavasti ci cluplită
liubovul i face smentă I cene răul iubeşte I milostLnia ie smeteşte I cene
caută la curvie I acela să scapă de curăţie I cene gma nu opreşte I cu
postul nu să însoţeşte I şi mădira încă ieste I minciunile te lenesc I de la
rugă te smeteşte I că măneie-ai încă cuplită I că răbdare îi urutăl aciste
7 păcate I făcu mare greutate I di faţă stau părăşi I să nu poţi grăi cu
dăşii I acesti 7 păcate I au şipte soţie rele I una are căte 10 dinţi I cale
preunde vom trece I o suflete pedipsite I să te ducă în munce cuplite I la
giudiţil cel straşnic I că raiului nu este harnic I iadului eşti gătitu I ca o
tin(ă) re inpuţit I în munci di foc cu plete I în prăpasti fără stare I în
iadul cel cuplete n-are I par (?) să vă vază lumi(ni)? I cu ceia ponegreţ I
în munce prăpdite I carele dracului gătite I uşile noa oprite I aceste fapte
răle I o suflete amărăte I a te trage la păcate I ca albena la dulceţă I că
di păcate nu ţi-e graţă I caşi vita la otravă I a şi să leşte la otravă I şi
nu-şi aduce aminte I di acele munce cuplite I ou de vor merge păcătoşii I
vai de ei amar ţi-e omul I ce-l pogoară de Ierimu11° I cel de sus şi S!idonul cel de gios I dila viaţa ce ferecată I la sărăcia ce cupletă I acuma şi
pănă vecă-i amin. I
VI. Povestea lui Ion

f. 70

70 v.

71

71 v.

72
72

10

după

alăturăm.

botezătorul

ff. 80-88 v.

De prea mersul domnului nostru is hs în iad. cum au spus prorocii mersul
lui hs în iad. şi cum m-au grăit acolo că ion tremes. doi ucinici de-1 întrăbară pre hs zicănd aşe: cum mai bizăntuieşte luc eg1stu 31. / tu eşti
domnul acela ce o să vină altul vom aştepta râspunsă hs zicându aşe
ziceţi lui ion orbi văd şchiopi inblă stricaţi curăţescu. mişei bine propoveduescu şi fericat ieste cine nu să va lâpâda de mine iar ion auzind
aceste cuvmte de la ucinici lui începu a grăi aşe de hs acesta este mila
lui ! dumnezău ce au luat păcatele a toatâ lume şi eu botez cu apă cs
în mijloc de voi stâ ce voi nu-l vedeţi pre el. şi acela va boteza pre voi
cu dhul sfnt derpt aceia veţi fi a lui aleşi câ hs au tremis pre ion botezătoriul în iad cum mai grăieşte: luc. 31. Eu voiu tremete îngerul mieu
înainte fe / ţiei mele şi acela va gâta cale i,naintea me. şi când s-au
mâniet irod împărat şi au tăet capul lui ion în timniţâ. cum grăieşte mr.
21 derpt aceia botezătoriul dus fu în iad să spuie acol(o) că va veni hs
şi-l va scote pre toţi din iad afară şi în iad cunoscurâ toţi pre ion şi
avram / patriarhul şi isac şi iacovo patriarhul şi isaie proroc şi david
craiu şi alalţi proroci întrâbarâ pre ion de hs. veni-va să scoţâ pre noi
din iad. dară căce morte nu va sâ gustea derpt noi că noi toţi proroci am
prorocit. că va naşte is hs pre pământ di fată curată şi chinuit va fi de
jidovi cu oţât şi cu fere / adăpat şi pe cruce răstignit eră - iară - ion
botezătoriul, grâi câtrâ proroci spuneţi voi fraţilor. ce aţi prorocit voi dE:'
hs. ce sâ sculâ dintâe cel mare proroc dvd craiu. de zisâ eu am înţele9
aşe cum roo câru pre lemn uscat din ceriu pre pămăntâ ca şi ploia isaila
Ierusalimul.
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proroc. 41. zis(e) eu am înţeles că va naşte ficiora curată / din dhul sfnt
un fecioro de să va ·chema manoil ce să spune cu numel(e) dumnezău.
răspunsâ altu proroc şi zis eu am înţelesu. cum in locul a doisprăzece
patrie1·şi alege-va hs pre pămănt doisprezecie apostoli de voro sluji lui
hs. şi în locul părinţilor lui fi vor fiind manoil ... şi începu a grâi câtrâ
proroci. bucuraţi-vă voi şi vă veseliţi că mene au mănat. hs să vă spuiu
că va veni şi pre voi va slobozi / şi ,pre iad va birui. iară edul -iadulazindu aceste cuvinte grâi către diavol. de a cui fecior bâsăduescu şi ce
bucurie au ei şi oine au făcut lor bucurie mare. şi zis(e) diavolul cătră iad
nu ti teme nimica. frate iadule de besezile acestora nu purta grije că ion
au venit, şi le face bucurie (r decorativ) / •că-i mare la cuvinte şi mult.
învăţa pre oameni pănă fu pre lume. iar(ă) eu mă băgaiu în inima irodieniei; şi cerui capul lui ion botezătoriu. de la irod împărat şi măn(ă) irod
în temniţă să tae capul lui ion botezătoriul. şi lu dede fetiie în blid şi
jucâ capul lui ion mortu şi grăi diavolul cătră iad ei de sine băsăduescu I
nu ti teme că de noi nu băsăduescu nimica. zis(e) iadul cătră diavol socoteşte frate şi îmblă de vezi de a cui fecioro ei băsădoesc şi să bucurâ
şi lu vezi cine este acela ce lu ohemă hs şi zise diavolul. cătră iad duou-mă
frate de voi gâta cu armâ să omor pe Hs dumnezău şi dacă grăi acelecuvinte / diavolul şi eşi clin păcură afară şi să dusă să răsticnească pe hs
cu morte să-l omorâ. şi să tălneşte cu iuda pre cale şi învaţă diavolul
pre iuda să fie vănzătoriu şi să îndrăgească argintul adecâ atunci să
schimbâ iuda şi zis(e) jidovilor ce~mi veţi da că eu voi vendi pe hs şi
rupsă însuş preţul. iuda cu jidovii în 30 de arginţi / cum bizântueşte
mar. 108. atunci auzi din iad ion botezătoriul şi strigă din iad şi zis(e) o
că ce nu se legă limba ta iadu şi că ce nu să rupsă sufletul tău iudu şi că
ce nu să uscă limba ta iudu au doară n-au făgăduit ţiie hs ca şi altor
apsli au dorâ n-ai fostu / în cinste mare ca alţi ucinici şi căndu fu hs
slugă la cină au doară n-au spălat picioarele tale. ca şi altoru apsli dară
tu cum înduraşi a Lu vinde pe hs iară hs nu să îndură dentr-alalţi apsli
să te scoţă afară şi văzu hs hicleniia ta la cina de sară şi încâte luminâ
şedei tu iudo / cu domnul nostru is hs la o masă cum bizăntueşte mt
108 şi zis(e) hs cine întinge cu mene în solniţă măna acela va vende pre
mine şi ţie nu zis(e) iudo hs scolă di la mas me că nu eşti destoinic a
mânca cu mine ... şi mersâ curundu la iadu şi zise iadului. gata fratele
mieu locu unde ştii tu mai tare să încuemu aice pre cela ce-l / chemâ hs
că aaum iatâ voi face lui morte şi acuma fac jidovii cruce mare au făcut
cu găvozdele de feru ascuţite şi suliţâ mare şi amu gâtat lui oţâtu cu fere
amară mestecată şi amu amărăt jidovii să omoră pe hs şi pre spe doo zile
eu-'l voi aduce aice la tine frate iadule cu acela ce-l / chemă hs multu rău
făcut-au mie frate iadule şi multă zminteală mi-au făcut mie Hristos pre
pământ. şi m-am mâniat pe hs că multă bagiocurie hs pre mine că eu
frate iadule pre cine mânieiu cLe lu pedepsiiu iară hs -cu cuvăntul vendecaşi. pre cerii eu slâbila, cu cuvăntul hs împutirnicia cum grăeşte / luc. 2G
şi zis(e) hs slăbitului scolă de-ţâ ia patul în spate şi ~mblă alţi eu i-am
urbitu alţi băgaiu în timniţă iară alţii bâgaiu in foc şi în apă să piară ei.
iară ei. iară ei nu ştiu di câtru-o vini hs şi vendecâ pre ei şi altul urbiiu
in trupul mânisa cum grăieşte la ion. 30. iară hs veni şi făc(u) tină din /
cripităll (?) la pământ şi unsă ochi orbilor şi zis(ă) du-te la fântână silionului de te spală să spălă şi văzu. şi eu frate iadule nu ştiu încâtru-o
mă voiu- duce. ce am luat cu mine G draci iuţi slugile mele şi cu acele
eu m-amu dus departe de la hs de am aflatu u tânăr bun şi ,eu vim întru
elu / şi nu ştiu cumu înţeles hs de vene acolo luc :38 şi-mi zis(ă) eşi afară
dintru acestu omu şi eu eşiiu dintru el şi nu ,ştiu .cum înţelesă elu şi nu-mi
putuiu afla loco să mă odihnescu. şi eu m-am rugat lui hs frate iadule
să mă slobozi întru turma de porci că eu n-am avut nice o putere pre
1

75 v.

/(i

76 v.

77

77 v.
78

80

81

81 v.

82

82 v.

83
11

ciripie, nisip fin, care se folosea în loc de

sugativă.
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85

85

V.

86

8z V.

87 v.

88

88

V.

porci şi iară acolo o muere / de 12 ai de-i cure sîngele luca 39 şi eu nu
văzuiu. dincâtru-o veni la hs ace muere. şi să atinsâ de polele veşmân
rului hs şi stâtu izvorul de sângele ei ... măriam mănios in vithanie şi de
scrăbă mare apucaiu / pre lazăr în pizmâ lui hs şi l-am ornorit pre lazar
şi l-am adus la tine frate iadule. şi ştii bine câ bâs(â)duim aici amândoi
câ nu-l va pute.'i lua hs au-zi hs că u omcrât pre lazarâ şi cunoscu hs
că eu amu omorătâ pre lazăr frate iadule. şi a 4 zi au venit hs şi pre
noi pre amândoi au bagiocurit şi nu ştiu fost-ai tu adurmitu iu1:e frate
iadule acum a fostu rândul ce au luat hs de la tine pre lazar. zis(e) iadul
câtrâ diavol au dorâ acial lu chema hs ce au luat pre lazar de la mine
grâi diavolul câtrâ iad acela fratele mieu iară iadul zis(ă) rogu-1:e frate
diavole să nu aduci aice pe hs că de glasul lui tare eu m-am spământat
şi osele mele de frica lui hs tare s-au / zdrobit şi putere me de glasul lui
hs perit-au din mine că eu nu pociu rabda frica lui hs să vei tu frate
iadule aduce aice pe hs hs toţi-i va scoate de aice când i,ncepuiu eu a
munci trupul lui lazar în mine iarâ hs grâi de sus de la gura iadului
lazar eşi afară. iară lazar în mine iară hs grâi de sus de la gura iadului
lazar eşi afară. iară lazar sări din mine ca u leu nu-l putuiu / ţine 1n
mene fuiu nepoternic înainte lui hs. că eu nu putuiu biriui cu lazar şi
grâi diavolul iadule dară putere ta şi a me unde au fostu şi cumu n-ai
putut tu biriui pre hs. şi zis(e) iadul cătră diavolul ce putere avut-ai tu.
şi cum tu mie spui frate diavole mă vei bagiocori nu te lupta cu hs că ai
vrut tu ave putere de mult tu vrei biruiui / cu jidovi. să omoară pe hs
iarâ grâi diavolul cătrâ iadu. eu învăţ pre tine frate iadule, cum vei
birui toate sufletele iarâ tu numai de lazar te spărieşi iarâ eu frate crum
totdeauna luptu cu hs. şi eu văz că toate ldngorile vendecă, hs di pre
oamenii .şi m-am întărit frate iadule deci / eu m-am dus de aflaiu un
tânărâ ce lu chema pre nume mathaiu şi mâ bâgaiu în inima lui să
îndrâgeascâ argintul şi aurul şi mâ ascultâ elu şi mâ bucura eu de elu
iară eu nu ştiu. frate iadule de cătru-o veni hs mr. 8. şi zis(e) lui matheiu
vino după mine elu purciasă. şi fu ucinic lui hs iară pre mine m-au lâsat
şi m-au bagiocorit şi m-au dus / eu frate iadule departe în lature erihonului şi aflaiu u om de crescut mic ce-l chema zaheiu şi întraiu el şi
mi-au trecut de bânatul lui matheiu că viia în zaheiu bine şi gândie eu
că acesta amu-i mic de nu va fi drag lui hs. iarâ eu nu ştiu dincătruo
veni hs şi trece hs pre acole iarâ zaheiu să sui întru copaciu luc. 4 ş1
zis(ă) hs cobori / gios cacli-mi-să în cas ta să fiiu astâzi iarâ zaheiu să
pogorâ şi priimi pre hs cu toţi ucenicii lui hs şi de toatâ avuţiia da zaheiu
a 10-a mişeilor şi să dusâ după hs. să-i fie u.cinic iarâ mine m-au lăsat şi
eu nu avuiu unde mâ duce frate iadule ce mâ dusu la fraţii miei. la jidovi
şi gâtaiu eu cu morte să omoru pe hs. Zis (nu se termină, urmează Gromovnicul).
X.

Rugăciune

f. 94

95

înaintea propovedaniei. dumineca

şi

la praznice mari,

fragmentar -

Dme dumnezău roditoriul ceriului, şi a pămăntului. şi a tuturor văzutelor
şi nevăzutelor. ia aminte spre agiutoriul nostru. dmne dumnezău milueş
te-ne, şi ne agiută în niştotele noastre. / derept is hs domnul nostru şi
răscumpărătoriul nostru, răsărind astăzi soarele. să ne rugăm domnului.
Cum în toată zuoa de astăzi de păcate pre noi să ne ferească. lumbile
noastre să Ie ştie cum pre păcate să nu-s clătească. ochii noştri să-i acoaperă i pre spurcăciune să nu caute, curate să fie inimile noastre şi făr
rele păcat trufiei să o smerească. mâncarea şi berea să o sporească. cum
cănd soarele va să apue şi noaptea să apropiie, pre lume noi curaţi să
fim. slăvind şi lăudând pre cel puternic dmzău, tatăl şi fiul şi Dhul svnt
acum şi porure în veci de veci.
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f. 95 v

!l9 v.
100

dumnezău. cela ce te-i răstignit pentru noi.
iartă-ne din păcate, carele am făcut cu găndul şi cu cuvântul şi cu trupul
şi ne fereşte de muncile vecinice. şi ne milueşte cu împărăţie ta. derept
numele tău: părintele nostru cela ce eşti în ceriuri svinţască-să. do ...
După propovedanii zi aşe pintru
Pintru rugăciUille tuturor sfinţilor, ce-s rugară lui dumnezău să primească
dmzău şi rugăciune noastră ce ne-am rugat noi. pi,ntru du.miile voastre
şi pintru toţi creştinii. ca să vă fie de folos şi acum şi purure şi în vecie
care va să fie amin: dumnezău să primească ş1 a domilor voastre rugă
ciuni / care v-aţi rugat pintru sufletele domnelor voastre, ca-s vă fie de
folos şi acum şi purure şi în vecie carea va să fie. amin. Pisa! az popa

XI. Domne Ise Hse fiul lui

nistor ot Cib (Am scris eu popa Nistor din Cib).
Mţ. dech. 21. (Luna decembrie 21).
1686 (1682) - Anii domnului 1682 (6).

AT. POPA

MANUSKRIPT 257, MISZELLEN, IN DER BIBLIOTHEK DER
AKADEMIE DER S. R. RUMĂNIEN FILIALE CLUJ
(Zu.siaimmenfai.ssung)
Kleines Format, Kodex, 138 Blatt; am Anfang Ul[ld am Ende fehlen Blatter. Es
wurde von 6 Kopisten abgeschrieben und hat Anmerkungen von 1673-1707. Der
Inhalt entspricht den liturgischen Notwendigkeiten des Priesters, der das Manuskript bestellte.
Inhalt: Totenreden (Cazanii la morţi), Text aus der zweiten Halfte des 16.Jhs.,
identisoh mit den Totenreden aus dem Kodex Drăganu (vor 1634), die alteren
Texte. Vergebung dem Toten, Lieder filr den Toten, Verse, Gottesdienst der Leiden
Christi, Geschichte Johannes des Taufers da er zur HiJlle hinabstieg, ein in dieser
F'assung unbekannter Text. Wetterkalender (gromovnic), Verbot Exorzismus,
Gebete und Lehre ilber din 12 Freitage, alter Text.
Das Manuskript enthalt alte Sprachformen und Ausdrilcke von besonderem
Wert fiir das Studium und die Geschichte des Altrumanischen. Es wurde in der
Gegend von Zlatna - Hunedoara geschrieben und war Eigentum mehrerer Priester
und Diakone.
Von Kopisten sind in den Anmerkungen erwahnt der Diakon Anghel aus Cră
ciuneşti 1673, der Pfarrer Nistor aus Cib - Zlatna - 1686, der Pfarrer Dănilă1686, der Diakon Avram aus Poiana (?) - Orăştie und der Pfarrer Avram.
Es ist eines der wertvollen Manuskripte der Bibliothek.
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m rt (ă). -

Caza nit: la

u1 o rţi.

Ascult a ţi oameni b uni şi b l sv i ţi creştin i iu Yăţătura şi d ojan a. ascultaţ i cu văotul lui dunmeză u ,
pentru ca sii poată eşi scrăba şi a ma rul, d int ru iuimile voastre, că d e multe ori. cn văntu l.
poto l eşte dureria şi î n văţătur a pierde
Scris ul d iacului Au gh el clin Cr ăciun eş ti.
Frontispiciu geometric
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MANUSCRISUL MISCELANEU Nr. 257

Ms. 257 . f. 11 v.
Sfîrşitul Cazaniei întîi
ce plac lui dumnezău, cum cănd ne vom împreuna cu acest frate iar ă noi cu el depreun,ă
să putem l ăuda pre dumnez ău întru feric ăciunea cea de vecie ceia ce u d ă dumnez ă u tuturora
creştinilor şi acestui frate ce să petrece de la noi astăzi dumnezău-i ierte Amin.
Textul identic cu aceeaşi Cazanie din Codicele Drăganu (ante 1634) .
Ms. 257. f. 12.
Frontispiciu împletitură „steluţa", motiv foarte vechi luat din mssele sec. XV - XVI şi
r ăspîndit în msele în special transilvane pîn ă în sec. XIX. Are multe variante.
Scrisul lui Anghel de la Crăciuneşti.
Ertăci une la groapă
miei, creştini, oameni buni, a lui dumnez ău creştini ce v-au adus cel milostiT dumnezău pre · petrecerea acestui trup ce i-au iubit dumnezău sufletul, de schimbat diîn
ceastă lume, dumnez ău vă ierte.

Ascultaţi fraţii
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:Ms. 257 . f . 99 v. Finalul din Rugăciunea pent·m ier tăcitme.
Pintru rug ăciune tuturor sfnţilor, ce- s(ă) rugară lui dmnezău. Să priimească dmn ză n şj.
rugăciune noastră ce ne-am rugat noi, pintru domniile voastre . ş i pintru toţi creştenii ca
să vă fie d e folos şi acum şi purure. şi in vecie care va ~să fi e amin :
dmnezău să primeas(că) şi a domnilor voastre rugăciuni.
Ms. 257 . f. 100. Continuare, finalul ru găciunii .
Care v-aţi rugat pintru sufletele a dmnelor voastre ca s(ă) vă fie de folos şi a cum şi
purure şi in v ecie carea va să fie Amin :
P i.sal a z popa Nistor ot_ Cib "' (Am scris eu popa Nistor din Cib) . mtş(a) dech . 21.
roc bojiu 1682, ori 6( ?) . - Anii domnului 1682
Scrisul popii Nistor din Cib - Zlatna.
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Ms. 257. f. 132 v . Finalul Cazaniei la morţi şi nota copiştilor Dănilă şi Nistor.
că ciunea ( ?) cea de vecie ceia ce u dă dumnezău tuturora creştinilor şi acestui frate.
mr. ce se petrece di la noi. astezi dumneză ierte. Amin.
Această învăţ ătură . cine va ceti, să pominească şi noi pintru să aibă ertăciune de păcate
Scris-am eu popa Dănilă.
din v rocu bojiu. 1686 ot săzdanie mira 7194.
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CRONICARUL NICOLAE STOICA DESPRE CALATORIILE
LUI IOSIF II ÎN BANAT

Dorinţa lui Iosif al II--lea de a cunoaşte personal realităţile din toate
provinciile Imperiului habsburgic l-a dietenniruat să străbată de cîtev,a
ori şi Banatul. lntiîia oară a vizitat această provincie în 1768, apoti. în
1770, 1773 şi ultima dart:ă în 1788, cu ocazia răZJboirului aust:r.o-iturc izbucnit în acel an.
Cea dintîi călătorie a avut mai mult un caracter de anchetă a administraţiei preşedinte1ui Perl-a.s-Rialph, acll!Zat ide numeroase abuzuri făp
tuite în oursul exe!"(!iţiului funcţiunilor sa;lie. ln cei 16 ani cît a stalt în
fruntea acestei provincii, contele PerLais-Ria,lph a dovedit o continuă ostilitate faţă de populaţia românească din Banat. Rapoartele inaintate Curţii
din Vierua în această peri•oadă sînt pline de epitete duşmănoase la adresa
românilor 1 , acuzaţi permanent de acţiuni îndreptate contra intereselor
habsburigice.
Oînld 'Însă împotriva pre.şedintelui ţării au fost înaintate memorii iscălite şi ,de mareşalul J ohann Soro, ieomaTIJdantul rni'litar al Banatului.
1mpărăteasa M,aria Terezia a trimis pe Iosif al II-lea să ceTceteze acuzaţiile 1a faţa locului. Împăratul a ajuns in Banat la 20 aprilie 1768 şi a
studiat ,amănunţit stările locale timp de o lună de zile 2 • 1n acest timp a
treclllt prin Araid, Birchiş, Făget, Caranse~, Băile Heflculane, MoMova.
Biserica Albă, Chiohinda Mare, iar intre 14-17 mai se găsea la Timi-.
şoara3 • lnsoţitorii locali ai lui I01Sii al II-liea au profirtart de vizită pentru·
a ponegri în ochii împărartru.lui pe ;riomâni. ln aiceist scop, au reuşît să
determine populaţta românească din nordul Banatului să-şi părăsească
aşezările, răsp~ndind zvonul că vizita împăratului va fi uT1mată de sporirea
dări1or şi de înrolări forţate în armartă 4 • Lui Iosif al II-lea i s-au a.ratat
apoi ,păduri devastate, spunîndu-i-se că românii le-ar fi adUJs în starea
aoeasta, împrejurnre care a determinat pe împărat să-şi însuşească la un·
moment dat teza Administraţiei, de îrudepărtare a populaţiei autohtone:
1 Bohm Lenârt, Del-Magyarorszag vagy az ugynevezett B<insag kiilon tărtcnrlme,
vol. II, Pesta, 1867, p. 98.
2
George Popoviciu, Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904, p. 131.
3
Szentklâray Jeno, Szaz ev Del-Magyarorszag ujabb Wrtenetebăl, Timi~oara, 1879,.
p. 202.
4
Antoniu Marche5cu, Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de avere, Caransebeş,·
l!J41, p. G7.
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din cea mai mare parte a Banatului, în vederea colonizării teritoriului
cu germani 5 • Probabil că starea dezastruoasă în care se găsea administraţia provincială l-a determinat pe Iosif al II-lea să pună la îndoială afirmaţiile autorităţilor şi pînă la urmă să renunţe la intenţiile iniţiale,
ba chiar să manifeste o atitudine binevoitoare faţă de români. ln raportul
redactat la sfîrşitul c.âlătoriei, împăratul scoate în evidenţă li:psurile
semnalate şi preconizează o serie de măsuri în vederie,a eliminării lor.
Contele Perlas-Rialph, preşedintele Adrninist:r,aţiei Banatului a fost apoi
îndepărtat din poot, fiind numit în locul său contele Clary von Altringen 6 •
Fără îndoială că schimbarea atitudinii împăratului în timpul vizitei se
datora şi hotărîrii sale de a îngloba populaţia românească în regimentele
de graniţă ce urmau să ia fiinţă cit mai neintîrziat.
ln perioada călătoriei lui Iosif al Ii-lea, viitorul cronicar Nicolae Stoica 7
audia cursurile Teologiei sîrbeşti din Timişoara. ln cronica sa autorul
dă unele amănunte interesante în legătură cu prezenţa împăratului la
Timişoara, subliniind atitudinea binevoitoare a acestuia faţă de elementul românesc din oraş. Trebuie reţinut faptul că Iosif al II-lea a fost
plăcut impresionat de primirea călduroasă ce i-au făcut-o jupînesele negustorilor români, bogat îmbrăcate şi împodobite cu aur -din cap pînă în
picioare.
Oficial, a doua vizitii. a lui l06if al Ii-lea, în 1770, a avut mai mult un
caracter de inspecţie militară. Se poate face însă supoziţia că împăratul
a întreprins călătoria şi cu scopul de a se informa la faţa locului asupra
teritoriilor ce urmau să fie pretinse turcilor, în schimbul mijlocirii încheierii păcii cu Rusia. ln adevăr, convenţia încheiată între Poarta otomană şi Imperiu, în iulie 1771, prevedea cedarea Olteniei, ca preţ al
medierii păcii în războiul riuso-turc. Evenimentele internaţionale însă se
precipitau şi convenţia cu Poarta a fost denunţată în iunie 1772, Habsburgii obţinînd Galiţia, în urma împărţirii Poloniei.
Curtea din Viena nu a renunţat totuşi la pLanurile sale de a-şi extinde
teritoriile în detrimentul Porţii otomane. ln acest scop, cancelarul Kaunitz urmărea să obţină din nou Oltenia, printr-o acţiune diplomatică, în
schimbul sumei de 5-6 milioane de florini. Iosif al II-lea s-a opus însă
acestui plan, fiind de părere că foloasele pe care le-ar obţine imperiul
n--ar echivala cu sacriEciile băneşti cerute de îndeplinirea lui 8 • Meticulos
cum era din fire, el s-a deplasat din nou la faţa locului în 1773 9 şi înr. Szentklaray J., o. c., p. 206, n. 1 (,,Die Walachen mi.issen nothwendig von denen
Wăldern

wegkommen, und von Kapolnasch aus bis gegen Karansebes teitsche angesiedelt werden, sonst seijnd die Wălder hin").
6 Gh. Popoviciu, o. c., p. 332-335.
7 Nicolae Stoica s-a născut la Mehadia în 1751, unde tatăl său a fost preot, iar
dînsul a ajuns protopop. Evenimentele referitoare la călătoriile împăratului Iosif
al Ii-lea sînt cuprinse în p. 106 v - 111 v. ale manuscrisului original, aflat la
Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România din Bucureşti, Secţia mss. româneşti nr. 5520. Lectura s-a făcut după un microfilm al cronicii aflat în posesia
Bibliotecii Filialei din Cluj a Academiei R. S. România.
·
8 Alfred von Arneth, Geschichte Maria Theresia's, vol. III, Viena, 1877, p. 454-4133.
9 Jurnalul a fost publicat de Constantin Sassu, Sumară caracteristică a directi-
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tr-un raport înaintat mamei sale, MariB! Terezia, cere încă odată să se
la proiectul de a obţine Oltenia, susţinind ,că ar fi ·mai avantajoasă achiziţionarea malului stîng al Dunării cu cetatea Orşov-a 10• In drumul său din Banat spre Galiţia, Iosif al II-Jea atrage pentru prima oară
atenţia mamei sale, într-o scrisoare din Reghin, ca în locul Olteniei să
se ceară Porţii otomane Bucovina 11.
Una din problemele oele mai importante umnărite de Iosif al 11-lea
în călătoriile siale din această parte a imperiului a fost im.fiinţarea şi
cons-olidariea regimentelor de graniţă. După vizita din 1770 în Banat, locotenent-colonelul Paul Papilla, din regimentul Gradiska, a fost însăl."cinat
cu organizarea Batalionului Valah de la Caransebeş. Evenimentele legate
de înfiinţarea acestei unităţi grănicereşti aiu fost des,orise de cronicarul
Nicolae Stoica de Haţeg, martor ocu1a.T al întîmplărilor. Informaţiile din
c:rionica sa sînt dieosebi,t de preţioase şi pentru faptul că aru.torul a servit
împăratului ca interpret de limba riomână în cursul călătoriei acestuia.
din 1773.
Nicolae Stoica ,arată în însemnările saJ.e ,că -deseori soldaţii din armata
permanentă dezertau de 1a posturiile de pe gl"aniţă. Astfel, el aminteşte cazul unui strajameşter oare a fugit împreună cu 28 de ostaşi din
Cornereva, unde staţiona unitatea sa. Ca umnare, autorităţile au hotărît
să încredinţeze paza graniţei localnicilor, sub comanda unor ostaşi veterani, ieşiţi din cadrele active ale armatei. Serviciul s-a dovedit a fi însă
împovărător, mai ales ca urmare a, evenimentelor din Ţara Românească,
unde se desfăşura războiul ruso-turc, izbucnit incă în 1768. 'Doomai de
aceea, în rîndurile populiaţiei româneşti din sudul Banatului s-au ivit
nemulţumiri a:diînci faţă de intenţiile regimului habsburgk de a proceda
la extinderea teritoriului regimenrbuilui de ~aniţă. In ziua de Paşti a
anului 1772 nenumărate familii din regiunea Mehadiei şi-au părăsit
casele şi s-au refugiat in Ţara Românească. Dar n-au putut răm~ne mult
timp aoolo, din cauză ică şi-au pierdut oea mai m~e parte din lucruri mai ales haine şi viite - in timpul tulblllrărilor prilejuite de război. De
aceea, după şase luni de rătăciri de o parte şi de alta a frontierei, au
fost nevoite să ceară autorităţilor îngăduinţa de a se reîntoarce la vetrele
lor. Pînă la urmă li s-a acordat amnistia cerută, însă au fost silite să
petreacă şase săptămîni în carantină şi apoi să Iie deportaţi în satele din
jurul Timişoarei. Mulţi din ei au IDlllrit în la~aret, iar supravieţuitorii pentI"ll intimidarea celor rămaşi -- au fost escortaţi la noile lor aşezări
de unităţi miliitare din armata regulată.
Însemnările din cronica lui Nicolae Stoica constituie singurul izvor
cunoscut pînă acum în legătură ou :r,ezistenţa. opusă de popt.Illaţia românească la militarizarea graniţei bănăţene. Călătoricţ lui Iosif al II-lea prin
Banat în primăvara anului 1773 a a,vut, pe lingă altele, şi rostul de a
renunţe

velor politice tradiţionale habsburgice şi a programului de guvernămînt al împă
ratului Iosif al Ii-lea spre a servi drept introducere la jm·nalul său de călătorie
din Banat. în anul 177 3, în ArhOlt, VII (1928), p. 377-393, 425-440.
10 Alfred von Arneth, Maria Theresia und Joseph II, vol. II, Vien&, 1867, p. 8.
11 Idem, Geschichte Maria Theresia's, p, 613-614.
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consolida prin prezenţa sa firavele începuturi ale regimentelor de graniţă
clin această parte a Imperiului habsburgic. Însoţit de mareşalul Franz von
Lacy, generalul Friederich Nostits-Riemeck şi de generalul Jişcovici, împăratul a plecat la 17 mai 1773 din Biserica A1bă spre Bozovici. Aci îl
a.cşteptau pe împărat locuitorii din Alrnaj, împreună cu cnezii şi ourneţii
satelor. Toate încercările imrpărabului de a-i detern1ina să accepte de bună
Vioie militarizarea s-au lovit de rezistenţa nestrămutată a populaţiei locale, ceea ce a determinat o vădită nemulţumire a lui Iosif al II-lea împotriva românilor. De altfel, opunerea faţă de hc:rtărîrea Curţii din Vjena
n-a avut urmări pozitive, fiindcă pină la 'l..l.I1Ină toată regiunea clin nordul
Dunării, inclusiv AL-najul, a fost înglobată in graniţa militară.
După ce a vizitat împrejurimile Orşovei aflată pe atunci sub stă
pînire turcească - împăratul a inspectat la Mehadia 600 de grăniceri
din Batalionul Valah şi s-a îndreptat apoi spre Caransebeş, d1: unde' pe
la Marga llI"Illa să treacă în Transilvania. Unii din insoţitorii împăratu
lui, şi în special feldmareşailul Lacy, în înţelegere destgur ou organele administrative, au încercat să sugereze Lui Iosif al II-leai necesitatea de a
izgoni popwaţia românească din această regtune. Pretextul intervenţiei
l-a oon.stituit fuga din faţa împăratului a locuitorilor din satele Vălişoara,
Sadova, Armeniş şi alteJ.e. Din expunerea cronicaTIU.lui Nicolae Stoica
reiese că întreaga acţiune îndreptată împotriva români,lor a fost pusă la
calc de autorităţi, care - fără îndoială - au răspîndit zvonuri neîntemeiate în legătură cu această călătorie. Văzind 1 că Iosif al II-lea'. este oontrari1at de cele ce i s-au adus la cunoştinţă, feldmareşalul Lacy a opinat
pentmi stîrpirea românilor şi împopuiarea teritoriului cu nemţi din Stiria
şi Tirol. Nicolae Stoica, prezent la. întîmplare, povesteşte că nimeni din
cei de faţă n-a îndrăznit să ia cuvintllll în apărarea români,lor, mai ales
după ce împăratul se declarase de acord cu planul sfetnicului său. Pînă
la UI'Jilă însă, un modest ofiţer din Bataliorn.tl Val.ah, inginerul locotenent
Schlog~l a cutezat să răspundă lui Lacv. SlllSţinînd că românii ar fi de
neînlocuit în aceste părţi. Cum irmpărat:\-_ asculta ou interes e:,cpunerea
acesitui:a, nici unul din cei prezenţi n-a încercat să-l întrerupă, deşi unii
erau vădit nemulţumiţi. Mîne-zi, Iosif ail. II-Lea i....a dăruit loootenentului
Sclllogel tabachera sa de aur împreună cu 10 galbeni, semn că renunţase la hotărirea luată în primele momente de nemulţumire, cind i se
adusese la cunoştinţă fuga :românilor din cai1ea sa, fugă prezientaită de cei
interesaţi oa un act duşmănos la adresa stărpînirii haibSJbu:rigk:e. Împăratul
a sesizat, - după cum se con.stată - destul de repede realitatea şi a
prooeda.t în consecinţă, chiar dacă n-a comentat pe loc cele întî.mp1ate.
După această călătorie s-a procedat la [ărgirea teritoriului Batalioruului
Valah, fiind cuprinse, în total, 56 de looalităţi din nordul Dunării1 2 • Mai
tirziu, din unităţile grănicereşti române şi smbeşti din Banat s-a constituit Regimentul Valaho-Iliric.
12 Fr. Vanicek, Specialgeschichte der Militiirgrenze aus Originalquellen und Quel
lenwerken geschăpft, vol. I, Viena, 1875, p. 222-223.
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NemuJ.ţumit de celJe •constatate în Banat, împăraitul a hotărît demiterea
din funcţiuni a preşedintelui Adminis,traţiei, contele Clary \Tron ALtringen,
în locul său fiind instalat Iosif Brigido, care a şi prezentat, în scurt timp,
un plan cuprinzător de :r,efonne cu caracter economic şi politic13 •
Cea din U11IDă călătorie a lui Iosif a,l II-lea în Bana,t a a\Trut Loc în 1788,
odată cu începer,ea ostilităţilor împotriVia 1Jur,cilor. Nicol:aie Stoica a avut
şi de astă dată ocazia de a-l vedea şi nu uită să •arninteiască căldu:r,oosa
primire pe care i-a făcut-o ,popuJaţia iaurtohtonă, precum şi încercările
împăratului de a se înţelege cu românii în limba lor14 •

B. SURDU

ANEXA•
Lnalţart:ul înpărat Iozef II în Timişoara find, slobozi la prLnzi de-a veni, a-l
vedea; intră alţii şi eu f,ui. Şi coborind pre trepte iată jupînesele noastre, hagica ce
avea 2 fete, ce le cînta: A-şi mînca pogace / N~are cine îmi face / Că Aniţa-m
zace / :Mărie nu ştie / Cînd s-or măritat / Eu oaspeţi a:m chiemat / Cu lămîi ş.a.
Jupîne5e a Maleniţi, a Mîţului, a lu Diuriccu, a Ferecatului, a Comno~nilor mă
luară iară cu iale sus să merg, serbe, rumâne; merşi. La iale mînecile cămeşilor cu
aur cusute, flori, laibere, copce de argint şi aurite. Capu, biculet 5, căpiţe de aur,
păpuci nalţi cu aur cusuţi. Inpăratu să scuJa, le căuta, să rîdea cătră ai săi la
masă; şi eşirăm.
Inpăratul eşind jos la nemţii aduşi în
zîndu-i frumoşi, înbrăcaţi fain, îi întrebă

ţămind.

Banat de mult şi de atUJncea veniţi, vă
cum trăesc. Ei să închinară: ,,Bine", muldăm, au oa robi vă vindem în Banat". Iară
văitară, că pentru porţie• 6 rău îi pedepsesc-

,,Voi v-aţi văitat că vă
asupra obercnezilor să
şi-i îngreoiază. Zisă că va ajuta.
Inpăratul Iozef într-acest an '768 multe călătorii au făcut. Şi a. '769 au fost prin
Italia, Florenţia, Neapolu, Turin, Roma, unde în conclavul cardinalilor că-i adevărat
creştin catholic (pravoslavnic) să adeveri.
Inpăratul a. '768 de la Timişoara viind la Mehadia, ce să lucră la Băi 17 căutînd.
Domni de Administraţia ţări îi !>pusără ce rînduiele sînt: 6 plăieşi armaţi, cu şild
în chivără18 , carii pre rind cite doi ,cu un ibraitert 9 sus în plai patrolesc şi altele.
In Jupanec 20 cvartiru capitanului Pătru Vancea era grijit. Pentru ghenerali 100 de
husari unguri petrecători, calea pingă Dunăre dreasă. In Olisură 21 , cît să putu,
rumânii

13

zisă:
adunaţi,

Le

Gh. Popoviciu, o. c .. p. 338.

Bujor Surdu, Desfăşurarea războiului austro-turc din 1788-1790 pe teritoriul
Banatului descrisă de un contemporan, in AIIC, X (1967), p. 55-128.
1"

* Anexa este cuprinsă în foile 106-111 ale manuscrisului aflat la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România din Bucureşti, Secţia Ms. rom., nr. 5520. Textul a fost reprodus după microfilmul aflat în posesia Bibliotecii Filialei din Clu:
a Academiei Rep.ublicii Socialiste România.
Pe cotorul cronicii: Istoria ultimului resboi a turcilor şi patimile romanil01" în
acel timp, precum şi începutul militarisării în graniţă. Manuscript de Nicolae Stoica
de Haţeg, protopresbiter în Mehadia.
n De la srb. bikaljie sau bikulia, cirlionţ, zuliuif, buclă.
către stat.
Herculane, jud. Caraş-Severin.
1s Coif cu cozoroc.
m De la gerrn„ Gefreiter, fruntaş.
20 JupaLnic, jud. Caraş--5everin.
21 Regiunea strîmtoriJor Duinării pînă 1~ Porţile de Fier.
tG

Darea

17 Băile
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repareruită

era. In Jupanecu Nou plaţu de conturnaţi căutară. Capitanul Vancea22
cu femea la înpăratul viind, ea un galbin de aur mare pentru grumazi au căpătat.
Şi a.şa de-aci cu toţi tot pe graniţă pingă Răşava 23 , unde turcii, mulţi rumâni, îngenunchind, trecînd călare le-au mulţămit. Ava.ndgarda înainte au mers: căpralu
Ivan cu 8 catane, Contrea, obercnezu scamnului Mehadii, pină la MudavaYt, apoi
husari înpăratului unul după altul încet au urmat.
'768 în Carlov<aţ>2.5, mitrop. Pau Nruiadovici 26 muri. M. Putnic 27 administrator fu.
Meţcher ce fusese laitnant militarilor di.111 Ieşelniţă 28 , Criviţă2!l, acum oa obristlaitnant30 la garnizon. ce avea pe-aicea un batailon şi răitari; şi mustrung31 în tot
anul ţinea în Mehadia. Acesta avînd în Jupanec plăieşi la Vancea, ce fusese la el
militari cunoscuţi, adunind pre ciţva i-au întrebat: ,,Vor iară a fi militari?" <?>.
Ei voind, numele le-au scris şi în sus au arătat, carea înpărăteasa Maria Theresia
i-au înbunat în ce chip a fi socotind a lucra au dat.

Reghimentul Grad~chi3 2 căpătînd poruncă pre obristlaitnantllll fraiher3-1 Papila
de-a militări Mehadia:M, a-l da. Carele în mai '770 la Caramebeşi în caserne, în
şanţi, cvartir au căpătat; unde ajungîndu-i vro 4 oberofiţiri:Jj cu toţi la Mehadia în
c:vartire au venit. Cu jpanuX, beamteri37 şi cu obristlaitnantu Meţcher cunoştinţă
făcînd, conscripţie satelor de la Jupanec pînă la Marga38 ceru a face. In Mehadia
pusă staţione comandantJ:J pre laitmantu40 Culhanec, în Globurău~l latnantu Andrei
Merzi<'i, în Peceneşca 42 un cadet, Gheorghie Slivor, în Domaşnea 0 laitnantu Şuh, în
Borlova44 laitnantu Thomian.
Fraiher Papila văzînd că de la Jupanec pi,n' la Marga nu poate un batalion a
12 Petru Vancea a fost la început sergent într-o companie de panduri. La sfîrşitul
lunii iuni<> 1738 a avut prilejul să aducă servicii nepreţuite lui Francisc de Lorena,
soţul Mariei Terezia. Anume, acesta, însoţit de fratele său Carol şi de o suită
numeroasă rătăcindu-se prin munţii Banatului, în cursul unei vînători, era ameninţat să cadă în mîinile turcilor. Petru Vancea cu oamenii săi dind peste ei i-a
călăuzit pe pot0ci ascunse pînă în lagărul principal al armatei imperiale din
Cîmpul Fomii, lingă satul Slatina. In amintirea aoes~i întîmplări fericite, Maria
Tereza a ridicat mai tirziu la Slatina o biserică de zid, iar Petru Vancea a fost
numit căpitan de plăieşi. Datorită tocmai acestor împrejurări s-a bucurat Petru
Vane.ea de bunăvoinţa lui Iosif al Ii-lea, fiul lui Francisc de Lorena.
:!3 Orşova.

Moldova Veche, jud. Caraş-Severin.
2.5 Karlovac, oraş în R.S.F. Iugoslavia.
26 Paul Nenadovici, mitropolit de Carlovăţ.
'Il Moise Putnic, episcop de Biserica Albă.
28 Eşelniţa, corn. Ogradena, jud. Caraş-Severin.
29 Localitate dispărută dintre Orşova şi Eşelniţa.
30 De la germ. Oberstleutnant, locotenent-colonel.
~, De la gerim. Musterung, inspecţie, trecere în revistă.
J~ Gradiska, localit. în R.S.F. Iugoslavia.
:13 De la germ. Freiherr, baron.
:it, Jud. Caraş-Severin.
:is De la germ. Oberoffizier, ofiţer superior.
2li

:lti Şpan, funcţie administrativă.
:i 7
funcţionar.

De la germ. Beamter,
Jud. Caraş-Severin.
Comandantul districtului militar.
0
'· De la germ. Leutnant, sublocotenent.
'•1 Corn. Plugova, jud. Caraş-Severin.
42
Pecenişca, înglobat în Băile HeI'Cl.llane.
43 Jud. Caraş-Severin.
,.,, Jud. Caraş-Severin.
:tH
1
:~
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scoate, venind unterofiţiri 45 de la unguri, de la nemţi, carii la reghimentele lor
zisese: ,,Ştiu rumuneşte ... Doă-3 cuvinte, alta nimica nu ştiiau.
Inpăratul Iozef II călători în Slezia, unde pre monarhul praizilor6 în lagher
l-au cercetat. Aşijderea şi viteazul Fridrih 47 , marelui Iozef tot într-acest an în
austriicescul lagher în Moravia au făcut vizită.
Bar. Papila ofiţirilor înpărţi figuri mandeln pe hartie48 : ghemaineri'9, militar cu
mondm-50, chivăra cu ruja 51 , burca52 cu căpace, cu bumbi ei, laibăr cu nădragi albi
şi vî:năţi. Unii cu obele, opinci, alţii şi ou păpuci. 1-1 corpral în Mehadia, sas ardelean, Şenauer, luteran, bun rumân, Caroli 53 reghiment. Cind vrea să bată nu striga,
nici ocăra, ci: ,,Rogu-te culcă-te domneata, aşa e porUJD.ca". El cu cnezu Lazar Rafilon şi scritori cnezului Nedeko Ezanu, ei făcea oe vrea, că laitnantu nici o grijă
n-avea. CÎil1d vedea mehedinţi5'1 figura de militariu zicea: ,,Nicidecum rumânu
neamţi aşa nu va mai fi". Insă laitmantu Culhanec cu corpralu Şenaur, cu cnezu,
scriitori, începură a da oameni la comandă. Carii cu garnizoneni ce era în caserne,
soldaţi invail.idi bătrîni şi recruţi tineri Îlntră ei, oe aveau comandant pre maioru
Starai de mulţi ani în caserne în cvartir cordone comandant"5 aşezat. Acei invalidi
bătrîni ducea pre novi rumâni la cordon56• Rumâni îi durea pre ei în munte sus.
Pita nemţilor să păinjănea, carnea să inpuţea, cerea mălai. Şi tot cinta: ,,Tu vilde
Valahai" 57• Aceşti invalidi avea puşti scurte, uşoare, cu brăţări galbine, de care ei
da şi oamenilor la 1cordon sus, unde şi ruşi în munţi eşiia cu cazaci sus.
Un maior cu 1 batailon de roşi, ciţva cazaci, 2 tunuri, în lagher pre Alion 58 de-a
bate 0strovu5.9 să pusă, vrin.d cetatea a o bate. Ci viindu-i porunca îndărăt să trasă.
Aicea prin sate veniră reghimentu Ioan Palfi60, Forgaci6t, Valis62 şi invalidi de
la Palfi. Intr-o noapte un strajmeşter 63 cu 28 de feciori, din Conerevall-i fugiră. Şi
unguri de la Forgaci încă şi de Valis doi ruşi ce era, într-o noapte fugiră. Aceasta
făcu de-i rădicară de la graniţă inlontru şi cîte 6 rumâni cu un invalid la cordon
mergea. Oameni proşti văzînd că să înjugă începură a vorbi de fugă; cîmpu, moşii,
nelucrate zăoea.
Ober şi unterofiţiri şi un dritel ţulag65 avea şi tăcea. Un-terofiţiri tot într-una la
bună plată să aduna şi prin staţii să rînduia. Carii in.cepură pre rumâni glide66 la
beserică a-i duce; iară ei la munţi gîndea.
'772. In 15 april Paştile cu oaă roşi mLncară şi după cină la uni mesele cu bucate pre iale. ln 16 şi 17 april, o lună tot au fugit în munţi. Au eşit din toate satele
de la Jupanec pin' la Arrneruş, însă mai mulţi din cele mai mari locuri: Mehadia
,,:, De la germ. Unteroffizier, subofiţer.
"li De la germ. Preusse, prusac.
'• 7 Frederic II (1712-1786), regele Prusiei.
'• 8 Chipuri de ostaşi echipaţi, desenate pe hîrtie.
'• 9 De la germ. Gemeiner, ostaş simplu.
:,o De la germ. Montur, uniformă.
:,1 Coiful cu pajură.
2
'' Manta.
1
'" Karolyi Antal (1732-1771), general imperial.
'"' Adică locuitorii din Mehadia.
:,5 Comandant de cordon (de graniţă).
' 16 Fruntarie, graniţă.
:, 7 Du wilde Walachei, Tu Valahie sălbatică.
2
i!i Munte în faţa insulei Ada-Kaleh.
:,n Insula Ada-Kaleh.
m Palffy Janos (1664-1751), general imperial.
•;~ Forgacs Ignac (1702-1772), general imperial.
12
Franz Wenzel Wallis (1696-1774), feldmareşal imperial.
'
m Vagmistru.
<,,. Cornereva, jud. Caraş-Severin.
1
'.'' De la germ. Drittel Zulage, spor de o treime din soldă.
\;(j De la germ. Glied, şir, rînd.
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50 de familii, Conereva aşijderea. Altele mai puţine fugiră. Tată-meu umbla zioa
pri la case, îi svătuia să are pămintele, să-şi sape vinile, grădinile. Noaptea mă
mina pre mine pri la uni-alţi să mai stea, să vedia < !> ce o fi. Şi maoar că erau
gata, să opriră şi tîrziu cîte ceva a ara şi a pune începură.
Papila case, vase ce lăsasă cu toba bagatel le vîndu67• Tată-meu vro zece case
cum<p>ără, făcu grădină; şi alţi rămaşi cumpărară. Fugiţii dezerteri încă în munte
sus fiind, rumâni volonteri de-a cozaailor mU5căleşti68 in ghiară apucîndu-i, cai,
boi, oi şi disagi cu ţoliţe ce avea începură a le lua. Ei aceasta văzînd, iară în
munţi nostri îndărăt stătură. Curmezişi ce să mai facă?! Şi aşa zbeguri 69 săteşti
în munţi 6 luni zăcură, de unde trimitea cite vruni de-a vedea pre cei rămaşi. Şi
auzind că-şi lucră să căiră ce-au făcut.
Doi mari firşti ai polecilor, Potoţchi şi CrasinschF0, ce rădicasă oaste confederaţie asupra Roşii, şi find aşa sparţi cit din 30.000 abea cu vro 3 mii din Ţara
Rumânească in lă7.ăretllll Mehadii scăpasă. Pedestri să fie avut vro mie, ceva călăreţi
iară 1000, numai vro 5 sau 600. Carii aicea bucatele, pîinea, finu, zobuil scumpisă.
Aceşti doi pentru crăiia lor să prigonea. Iară Catarina 72 înpărăteasa Rosii în Petersburg pre firştu leşăsc St.anislau PoniatovschF3 îl aleasă şi-l pusă crai Polonii.
Şi aşa aceşti doi firşti din Mehadia cu ostaşii, din marea milă a înpărătesi Marii
Theresii în Arad mai mult şezură. Şi fiind pardonaţi74, cu buzele îmflate acasă să
dusără.

Muscali pre turci bătîndu-i, Ţara Rumânească închisă, Ţara Turciască foarte
lipsită. Mulţi turci călăraşi, pedestraşi, din Moldova pr~n Ardeal scăpaţi, pe aicea
făr' de arme la Orşova trecea. Cite cară cu unt, său în foi de boi şi de bivoli şi
muniţion pentru turci în jos negustorie trecea. Ruşi trăgea la Varna.
Fugiţii nostri din munţi cerură înpărătesc pardon şi venir<ă> la Cerna jos.
In 24 septemb. baron Papila ,cu ofiţiri comisariu, furiru 75 Thomici şi Fridrih in
Mehadia, avînd crigs articulele76 rumâneşte cu slove latineşti scrisă. Cu jurămintul,
mie furiru Fridrih Gotlieb im spunea. Curind şi eu rumâneşte le scrişi şi dindu-le
tătîni-meu, find aicea cîteva sate adunate în mijloc, cu jur<ăm>îrutul dintîia dată
le-au cetit. După 1\-lehadia şi în alte sate a graniţi au umblat şi li-or cetit. Eu
tilmaci Papili. El vrea să-i fiu corpral. Hergot, dărăbanţi, cătană de scamn, vru
să fie militariu. El cu căprariu Şenaur, cu cnezu, in Cerna la fugiţi să dusără. Aşa
laitnanţi Merzici din Globurău, Şuh din Domaşnea, 1n Cerna fugitele familii numă
rînd, arătară. Pardon aşa veni ca din lăzăret drept la Timişoara prin sate să le
ducă, în cvartire să le aşaze. Carii viind la Mehadia de invalidi şi răitari în fier
petrecîndu-i, îi ducea. Ce plîns, vaitece, de ei şi de rămasele neamuri! Jale era;
să dusără. In postul Crăciunului lăzăretu făcură. Conerevinţi mai mulţi au murit.
Mehadia cu alte sate fugiră la Paşti, la Rusalii, oberşteru77 cîntînd lingă el în
beserica Mehadii, ije heruvimi 78 şi el. Ajutai 9 inşi mehadinţi, moşu Lupu Brecar.
Iancu Guleran, Pau Magariu <?>, Pătru Căluşăriu, Thodor Patrona. Curea Bona.
Ianăş Feneşanu, Nicola Ţepeneag şi Mihai Sireman. Vii'lld la oberşteru spusără că
militari nu vor fi 79 cu Cătuci <?> ci şi din casernă. Cu invalidi răitari în şanţ
67 Adică
68

le-a vîndut la licitaţie pe un preţ derizoriu.
Voluntari din armata rusă recrutaţi în Ţara Românească.
Locuri de refugiu.
F. S. Potocki şi A. S. Krasiri.sky.

69
70
71 Ovăs.
72 Ecaterina
7~
7'-

75
76

77
78
79

II (1729-1796), ţarina Rusiei.
Stanislaw Poniatowski (1764-1795), ultimul rege al Poloniei.
De Ia germ. Pardon, amnistie.
De la germ. Fourrier, furier.
De la germ. Kriegsartikel, legea marţială.
De la gerrn. Oberst, colonel.
Cîntare bisericească: Pre care heruvimi.
Cir.ca 4 cuvinte indescifrabile.
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îi trimisăeo <de la> Mehadia la Sebeşi8t; î.n şan ţi bine îi puse. Aceasta au fost în
ainu '772, după ce fugisă ceialalţi. Ci auzind că vin ceia fugiţi îndărăt şi că Mehadia
şi că satele credinţa au jurat, cercetindu-i ai lor acolo i-all.l minat la oberşteru să
se roage să-i iarte, să-i sloboadă, că nu una, d doă puşti vor priimi. Şi scoţîndu-i
din fieră i-au jurat şi acas' i-au mî-nat mmtari a fi. lntr-o zi după alea zi < !>,
bar. PapHa viind de la lăzăret îndărăt făr' de veste, văzu pre Nicola Ţăpooeag,
unul din cei 9 închişi, în Sebeşi jurat, că iară capu turceşte ş-au ras. Şi fiind şi
eu aci im zisă: ,,Spune-i că de să va mai rade şi voiu auzi, îl trimit unde nu va
VP(lea soarele". Şi aşa cu invalidi la cordon mergea, iar mondm-s 2 sau armeleRJ sale
nu avea. Ci cu sfîrşitul anului '772 în dechembr. şna~der8 4 la mondur a lucra începură. Şi pre cei fugiţi, diin lăzăret în sus îi dU5ără.
'773. ln Carloveţ .mitropolitu Ioan Georgevici muri. Moisi Putnic, administr., ele
sobor să grijeşte. Exţelenţ.
'773. In 6 ianuarie praznicu Botezului, fiind preoţii cu noi la rîu în litiel!ă, cu
icoaneile. la sfinţirea apei, iată Nedelcu Iazanu din Mehadia după figura milită
rească în mondur, ,capul cu zufi haiiputerit86 , chivăra cu ruja î11 cap, păpuci în
picioare, veni; stătu cu noi. Aceasta făcu o privelişte că copii, fete, muerile, oameni
ce erau la cruce adunaţi, lăsînd pre preoţi, pre el îl ocoliră, macar că el era gazdă
de casă, nu de militariu. Apoi find şnaideru cu monduru gata, să î,nbrăcă Curea,
Guleran, Gruia, Căpuşă, Pătru Căluşeriu, Nicola Galina, Srbu, Ion Fllifă, Petcăscu,
catana Constandin Hergot ş.a. Apoi şi prin sate să mondiruia. Find toţi şi copii raşi
pe cap, greu era militarilor păr a da, ţopf87 , zolufi a face, că nu le putea lega cozi
şi le pel'dea. Le dete Îllltîi cureaoa, cupla sabiei, cu carea erau încinşi bine.
Inpăratul lozef II din Beci88 , cu feldmarşalu89 graf Laţi 00 , cu gheneralu Nostiţ!lt,
cu feldţaig maister 92 grenţ inşpecterU3 baron Jişcovici 9 4, de husari ungureşti petrecut, în Timişoara au venit. Aci dindu-le de luCT1u, în Reghimentul iliricesc la Chichinda95 s-or dU5. Ce să lucre la Ştab ,1e-au dat. Lăsi,nd pre graf Lasţi îndărăt a
lucra, cu 100 de cătane militari, Panciova 96 au căutat-o de militărie a fi. Clisura
de la Ui Palanca97 pîn'la Ieşelniţă tot; şi Panciova şi Beserica Albă 98 • De undP
1npăratul, cu inspecter.u şi cu gheneral Nostiţ, toţi călare cu ,catanele preste munţii
Stancilovi în Halmăj 99 la Bozovicit 00 , unde oamenii din toate 13 satele HaLmăjului
adunate find, aştepta. Au venit şi au od~hmit. Mîne-zi de dimineaţă cătanele cu
ritmeisterut0t lor Maxim Rachitievici, oberlait.1°2 Davidovici şi laitnantul Zaco că
iare, find satele adunate, un maior cu 2 companii de Valis reghiment, aci în caser."1J De la începutul aliniatului
intre rindurile unui text şters.

şi pînă

aci, cuprinsul a fost intercalat ele cronicar

81 Caransebeş.
82

De la genn. Montur, uniformă.
In text: almele.
w, De la germ. Schneider, croitor .
.,,, Procesiune religioasă.
~,; Adi.că uns <:U unsoare de păr.
7
~ De la germ. Zopf, coadă de păr împletită.
~~ Viena.
l<!I De la germ. Feldmarschall. feldmareşal.
~Kl Franz Moritz Graf von Lacy (1725-1801), feldmareşal imperial.
111 Friderik Moritz Nostitz-Riemeck (1729-1796), feldmareşal imperial.
12
~
De la germ. Feldzeugmeister, general de artilerie.
~,:, De la gerrh. Grenzinspekteur, inspector al graniţei .
•,,. Joseph Freiherr Siskovich (1719-1783), general imperial.
::, Kikinda, loc. în R.S.F. Iugoslavia.
'.Iii Pancevo, loc. în R.S.F. Iugoslavia.
7
~• Nova Palanka, loc. în R.S.F. Lugoslavia.
i:ll Bela Crkva, loc, în R.S.F. Iugoslavia.
119
Regirunea muntoasă din sudul Banatului.
100 Loc. în jud. Caraş-Severin.
101 De la genm. Rittmeister, căpitan de cavalerie.
102
De la genn. Oberleutnant, locotenent.
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oele mari find în garnizon, în paradie sta. Unterfervalteru1o3 satelor cu obercnezu
Dobromir Hrcilă, încă şi tată-6ău Iancu Hîrdlă, obercnezu Mehadii,
iubilirtl"" acolo să stea să dusese. Cneji 105, cumeţii106 satelor cu oameni aştepta. Insă
întăriţi nicidecum militari a nu să da, mac.ar de le-ar şi zice valtărulOi cu obercneji
a fi. ei să nu să dea.
A Lor Mărire mult milootivul şi bunul inpărat eşind cu suita sa înainte în mijloc.
inchinîndu-să fervalteru, obrcnezi şi norodul. lnpăratul cu milă zisă a-i întreba
vreau să fie ei, Halmăju, militari inpăratului Iozef II? Fervalteru cu obercnezi
zisără oamenilor a fi militari. Insă ei cu totul: ,,Nu vom". Inpăratul: ,,Oe viţi fi
militari mei, nici unde la oaste nu vă voiu trimite, ce numai aicea Ia graniţă să-mi
păziţi, alta nu; în scris vă dau". Ei iară: ,,Nicidecum nu voim, nu". Inpăratul cu
mai mare milă zisă: .,De veţi fi numiţi ai mei militari credincioşi eu voo contribuţia voo ert a nu plăti şi cu carte întăresc". Ei într-una: ,,Nu vom, nu, macar
doă porţii să plătim, dară militari nicidecum". Inpăratul arătîndu-le călăreţii, căta
nele, militari iliriceşti, spusă că-s militari. ,,Fie ei, noi nu". Iară înpăratul: ,,Voi
ştiţi că la Mehadia militari novi înbrăcaţi pre mine mă aşteaptă". ,,La' să fie ei
militari, dar noi nicidecum nu voim". Aci dete cu picioru în pămînt: .,Mort sapcrment"I08 zicînd, au plecat. Vedeţi monarhul ce milă, ce răbdare avu, văzînd că-s
şi obercneji şi norodul cu prostimea negriţi?!
De unde prin PetniclO!I la Mehadia, la 12 cease ameazi călare ajunsără deasupra
Mehadii. Vesel văzînd militari în glidătt 0, descălecă. Obristlaitnantu Papila cu ai
săi 4 ober şi unter ofiţiri naintea inpăratului datoria sa o făcură. Inpăratu cu
obristlaitn. Papila şi după ei ghenerali Jişcovici şi Nootiţi pintră glide, rîzîndu-să
că uni nu în faţă, ci în laturi căuta. Apoi stind îi adună înprejurul său şi zicînd
cu milă: ,,De are cineva vreo greotate ceva să arate". Papila, încă şi Jişcovici cite
ceva înţelegea rumâneşte, însă nu putea spune ce să cădea. Mă chiemă aci şi spuşi
ce porunci A Lor Mărire de au vro rugăciune să spună, să ceară, că vor căpăta.
Militari fiind informaţi, învăţaţi, să rugară să le cinstească cupla (cureaoa sabii).
Inpăratul întrebă pre Papila ce costuluieşte. El zisă 1 f. 2 x. Inpăratu: ,,Eu 600
cinstesc". Le spuşi. Ei să rugară să nu le dea puşti mari, grele, ce mici, uşoare, cu
brăţări galbine ca a invalizilor. ,,Bine". Oameni, chineji ce sta din dosul militarilor,
chinezu Curea Pepa a Domaşni, Pătru Cărăibot al Canigilll, Velcu Cocorăscu a
Vali Bolvaşniţitt 2 , arătară că au puţin pămînt, sărac, şi portie grea plătesc. Inpă
ratul le făgădui că prin inginiri mapperi11 3 pămintele va măsura şi pre cit pămînt.
cum va fi vor afla, pre atîta vor plăti: ,,Spune-le nici un finictt~ mai mult, toţi să
ştie" ..,Alta de mai au ceva să ceară"? Ei zisără: ,,Să trăiască înpăratul". Eu arătai
bine. La acestea Marele şi bunul înpărat scoţînd punga din pozonariu o dete în
mina Papili, poruncind gheneralului Nostiţi 100 de galbini a-i număra şi a-i aduce.
Şi primindu-i zisă: ,,Spuneţi feciorilor că 100 de galbini trincgheldlt5 le cinstesc,
să bea, adunaţi să joace, că va veni, veseli să-i vază". Şi spuindu-le, militari cu
t.ot norodul adunat în glas mare mulţămiră. La carea A Lor Mărire vrînd în
hinteutt 6 a să ~eza, iară la noi veni. ,.lntrabă-i au r.u să roagă ei pentru neamurile'
Halmăjului

103 De la germ. Unterverwalter, şeful administrativ al mai multor sate dintr-un
district.
tM De la germ. jubiliert, în sensul că participau la primirea festivă a 'împăratului.
105 Primari săteşti.
106 De la sîrb. kmet, fruntaş al satului.
1°7 \.Valter, pentru Verwalter.
108 De la germ. Mord-Sapperment, la naiba!
109 Jud. Caraş-Severin.
uo De la germ. Glied, rînd.
111 Cănicea, corn. Domaşnea, jud. Car~-Severin.
u 2 Valea Bolvaşniţa. jud. Caraş-Severin.
tt 3 Ingineri hotarnici.
u 4 De la germ. Pfennig, cea mai măruntă monedă austriacă.
11 5 De la germ. Trinkgeld, bacşiş.
116 Trăsură.
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şi fraţii lor cei fugiţi şi din graniţă în sus baurill 7 duşi să-i ert, îndărăt să vină?".
Spuindu-le, ei iară toţi în glas: ,,Ne rugăm". Ii spuşi. Inpăratul zisă: ,,Obrist Papila - îl avangeruill 8 - îndată cu grenţ inspecteru scriţi Administraţii a-i slobozi
să vin:'i". Oamenii iară mulţămiră.
lnpăratul cu svita sa, cu catanele, la Jupanec contulaţtt 9 , la hotaru cu Orşava
să dusă, unde căpitanu Pătru Vancea, cu plăieşi, în paradie lîngă invalidi şi răitari
de comandă aştepta. La poarta graniţi120 erau ttJy,ci cu tîrciaşi < !>. Inpăratul
intră ai săi stind, una alta pre turci au întrebat. Ibraitey,u Agasin Draghici au tîlmăcit. Dintră turci Omir Aga înpăratului au răspuns de toate, zicînd că mulţămeşte
lui Dumnezeu c-au văzut pre un mare crai. Care Agasin înpăratului spuind şi inpăratul i-au mulţămit şi sănătate dindu-le, iară la Mehadia la prinzi seara veni.
Fu aicea preste apă cu hinteele. La militari în Banovăţi121 mersără pedestri, unde
avea vasă cu vin, bea, juca. Cu lăutaşi, cimponeri, să veseli. Bine i-au părut.
De--acolo iară fiilor sănătate la prînzi, cină, veniră, unde au zis cătră Papila doi
rumâni de-a fi ofiţiri să-i dea. Jişcovici zisă: ,,Unu[ cel ce-ţi tîlmăceşte şi încă unul
caută". Eu eram la uşă.
Dimineaţa la înalta plecare find caroţăle înaintea uşilor gata şi 8 militari nevi
grijiţi afară stînd, înpăratul la hinteul său a să sui venind, iată 4 oameni din Halmăji cu capetele frumos rase îi să închinară. Şi spuindu-i că-s de la Şopotl22, porunci a-i întreba VT('au a fi militari. ,,Ba nu, ci avem a ne ruga". ,,Ce?". ,,Un om
la băutură, la căzan fiind. cu o sapă în mînă lovind pe celălalt, l-au omorit. Om
bun, aicea-i închis. ne rugăm să-l iarte" .. ,Vreau să fie militari?" . .,Ba nu". Inpăratu
viind la cei 8 militari îi neteza pre obrazi, mtl5teţele, capu, zolufi. Arătîndu-le capul lor ras: ,,Urît - urit". Ei iar: ,,Ne rugăm". El iară: ,,Fi-viţi militari?" Suindu-să
în hinteu, ei iar: ,.Nu". Inpăratul luîndu-să de crăvălău în sus arătă şi plecă.
La Teregova1 23 cu feldmarşalu graf Lasţi să irutilni şi la Rusca1 2'1 mernără. Unde
în sat intrind un ofiţir de raitari ce erau prin sate şi pătrolea, viind de la Ilova125in patrolă spusă că satele toate goale, că oamenii cu toate gloatele Valişoarat 26 , Sadoval27. Armenişu 128 , Feneşu1 29 ~uzind că A Lor Mărire v1ne, în păduri au fu~it.
Vrind inpăratul pin' la Marga1 30 locurile a vedea, acuma iară să coborî jos. ,,Mort
saperment". Lasţi văzîndu-1 supărat ii zise: ,,Maiestate in,părate, acest neam necredincios trebue preste hotar afară scos, sau tot a-l tăia şi în locul lor pe aicPa
creştini credincioşi: ştaeri1 3 1, tiroli1J 2, craineril 33 bine lucrători, cu munţi dedaţi,
a aduce". Inpăratul îi zisă: ,.Aşa iaste"! Iară Papila năcăjit cum să-i facă militari
sta şi tăcea. La aceasta oberlaitnantul Şlegl, ca bau directoru11 34 Paoili cătră Laţi
zisă: ,,Exelenţia voastră cuvînt îngeresc arătarăţi şi-i sfint adevăr că ştaeri, tiroli,
craineri în munţi lucră unde-s dedaţi. Iară aducindu-i aicea, case a le face, vase,
vite, cară ş.a. a le da şi find ei dedaţi bine a minca, în pene moi a dormi, pentru
ei trebue în virfu munţilor case bune a zidi, paturi, saci cu pae, tot falu de vase,
11 7 De la germ.
11 8 De la germ.
11~ Carantină.

Bauer, ţăran, plugar.
avancieren, a avansa.

120 Este vorba de graniţa ,turco-austriacă de la nord de Orşova, stabilită prin
pace:>a de la Belgrad (1739).
121 Top. în hotarul Mehadiei.
m Corn. Şopotu, jud. Caraş-Severin.
123 Jud. Caraş-Severin.
12" Corn. Teregova,. jud. Caraş-Severin.
125 Corn. Slatina, jud. Caraş-Severin.
126 Corn. Bucoşniţa, jud. Caraş-Severin.
127 Corn. Slatina, jud. Caraş-Severin.
128 Jud. Caraş-Severin.
129 Corn. Armeniş, jud. Caraş-Severin.
no Jud. Caraş-Severin.
131 Steyr, provincie austriacă.
132 Tirol, provincie austriacă.
ni Krain, provincie austriacă.
n, De la germ. Baudirektor, director al lucrărilor de construcţii.
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de bucate a le da, fiindcă ei de-acasă pre 8 sau 9 zile pîine, unt, oaă, fărină şi
carne, la cordon îş vor duce, forşpan 1 3.5 a 1le da. A cărora pîine, carnea, vara să
pîşcăvcştet:1 6 şi să mucezeşte. Iară aceşti beţi rumâni proşti în doi ani am văzut
ce iau la comandă. vara sau ian1a îmr-un chip: făină de cucuruzi sărată, într-un
foale de oael37 legată, la 4 feciori o căldăruşă, o săcure. In loc <de> unt, oaă,
carne - brînză, iar pe post păsule şi sare. Ce le rămîne tot bine iar acas' doc.
Iară de dormit în loc de căpeneag au cuşmă de lină şi iarna la foc şi afară dorm.
Pe post au lingură, macar la 4 inşi una le ajunge; în ploae, în neao mîncă, dorm.
Din c:arii pre încet. ca şi tiroli să pot face". Lasţi aşa vorbă ascultî-nd-o cu ochi
nec-lipnîţi la el au stilpitl 38 . Inpăratul: ,,Cum te cheamă?" El zisă: ,,Oberlaitnant
Şleghcl. inginer bau ofiţir"1:m „Bravo Şleghel!" Iar Lasţi cordiş căută. Şi întorcî-nd.
ele la Rusca la Caransebeş s-au dus, unde A Sa Maiestată văzînd de dimineaţă
pre acest Şleghel pre uliţă trecînd însuşi la sine l-au chiemat. Căruia o tubacheră
de aur cu 12 galbini îi dărui, însă Lasţi să nu ştie. Pre carele Lasţi 5 ani capitan
nu l-au făcut.
Familiile fugite din Sl.16 iară aicea făr' de case veniră. Cărora tată-meu şapte
case luate, în aşteptat le-au dat.
A Sa Maiestai în Timişoara cu Lasţi, Jişcovici cu oberşt. baron Arsenie Seciuiaţ
de Heldenfeld 1'.0 al Reghimentului Iliriş al Chichindi a să muta la graniţă în Beserica Albă şi b. Papila Reghimentu Valahiş ştaabul',t în Mehadia a fi, încheiară.
Poruncind conscripţii a face, b. Papila viind la Mehadia a lucra începu.

LE CHRONIQUEUR ~I CO LAS STOICA SUR LES VOY AGES
DE JOSEPH II EN BANAT
(Resume)
Nicolas Stoica, rauteur des notes publiees, etait l'intt>rprete pour le roumain
de l'empereur Joseph II pendant ses voyages en Banat. B y presente Ies aspects
de la resistance de la population roumaine de cette province autrichienne a leur
indusion dans Ies regiments de frontiere, constitues par la Cour de Vienne le long
de la frontiere avec l'Empire ottoman. Le chroniqueur insiste sur la tentative de
l'administration locale de persuader l'Empereur sur la necessite de l'elimination des
roumains de Banat et la colonisation du territoire avec des allemands d'Autriche.

i:i:-, De la germ. Vorspan, cai de poştă.
i:ir. Mucezeşte.
137 Urmează cuvîntul şters săra, deasupra

138
1:N
11,o

111

căruia

s-a scris apoi

următorul.

Incremenit.
Ofiţer constructor.
Arsenius Seczujacz von Heldenfeld (1720-1814), general imperial.

De la germ. Stab, Stat Major.
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FîNAŢURILOR ALODIALE 1N TRANSILVANIA (1785-1820)

Ocu,pîndu-se de sirstemul econom.ic a:l clăcii ,din peri,oaidai de descompunere a feuida[iSIIllu~ui, V. I. Lenin ,a scos în evidenţă că în „vremea
aceea ... întregul păm~nt al unei unităţi funci~e, adică al unei moşii, era
Lmpărţit în pămînt moşieriesc şi pămînt ţărănesc" 1 . Conscripţiile proprietăţilor nobiliare din TrainsHvania, efectuate întrie 1785-1820, arată că şi
a,ici moşiile continuau să se tmpartă - în perioada de d€'soompunere a
feudalismului - în pămrnt moşieresc şi pămnt ţărănesc. Din conscripţii
mai reiese că pămîntn.rl moşieresc se ,împărţea - ca şi în secolele anterioare - în intravhlane şi ext:riaivilane. De asemenea, că inltra,vilanele
continuau să fie denumite 1oouri curiale, iar a:riabilele şi fînavele, situ~te
în afara vetrei satelor, pămfoturi alodiale.
Arabilele şi fin.aţele awodiale eriau pămînturiJe lucralte de stăpînii feudali, în regie proprie. Aclică acele ,pămIJnturi ce puteau fi puse în valoare
ou vite1e şi uneltele curţii, mînuiite de birişi sau 1aDg1aţi, dar 'mai ales, ou
vitele .şi braţele ţăranilor ,dJe,pe111Jdenţi. Arabilele .şi fînaţele aloidli.ale erau
doar ,acelea unde iobagii şi jelerii prestalU ziiLel1e de :rioboită în schirmbu.1 sesiilor sau loturilor pe care le aveau în fooooinţă. Specificul păimînturilor
alodta:le consta în aceea că întreaga recoltă dle pe ele revenea proprie larului feudal, servind fie pentru 1consUlffiul1. propriu, fie pentru piaţă. fJe
continuau să fie însăminţait,e, oa şi .înainte de 1785, cu ,tot folrul de cereale.
Şi anume, cu griu, grîu amestecat cu secară, secară, ovăs, orz şi din ce
în -ce mai puţin cu hrişcă şi mei; cu in, cine;pă, viţă ele vie, pomi fruct.if eri şi din ·oe în 1ce mai muil.t cu porumb şi cartofi. La rînJdul lo.r, fînaţele
produceau fu:riajul principail necesar fotrieţin:erii v1telor, icai1or şi oiloJ""
1

curţii.

Ceea ce surprinde în conscripţiile c:wferiteLor moşii particulare, efectuate între 1785-_ 1820, este extraordinara dispersare şi fărîmiţarie a airabi1elor şi fînaţelor a1odiale. Conscripţiile arată că proprietarii feudali
aveau răspîrudite pămînturile alodiale în mai multe sate dm acelaşi comiitat şi, foarte adesea, in numeroase S(a)be din mai mutlt,e comitate. Indeosebi marii prioprietari feudali aivew pămîntuI"i afoldiale răspînclite în
aproape toate comitateie Transilvaniei. Baruf!fy Janos şi Ferencz au moş
tenit, în 1792, de la unchlul 1or Banffy Sanidor, araibile şi fînaţe alodiale
1

V. I .Lenin, Opere complete, vol. 3,

Ediţia

a doua,
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în Huedin, Răscruci (comitatul Cluj), Borşa, Fodora (c. Dobîca) şi Groşi
(c. SoLnoc Int.) 2 • Iar succesorii baronilor Banffy Farkas şi ZS1Uzsanna au
moştenit în 1795, pămînturi şi fînaţe a1odiale în Camăr, Bălan, Şumal,
Ba'lc, Mălădia, Criştelec şi Ceheiu (c. Crni.sna), Tăşnad (c. Solnoc Mijlociu),
Rîciul de Cîmpie (c. Turda), Sîngeorgiul de Cîmpie şi Fîntiniţa (c. Cluj) 3 •
In 1804, membri ai familiei Radak şi-au funpăr1,.it terenuri arabi.J.ie şi fînaţe alodiale în comunele: Bia (c. Tîrnava), Aiud, Vingard, Şpring, Aciliu,
Şilea (c.
Alba Inf.), Jimborul Mare. Sutoru (•c. Cluj) şi Păţăluşa
(c. Crasna) 4 • In 1806 succesorii contelui Teleki Miha.1ly au moştenit păm-în
turi arătoare şi f,înaţe alod.iâle în comunele Posmuş, Lumperd (c. Cluj),
Tîrlişua (c. So1noc Init.), Băbeni (Chioar) şi în Reghin (c. TllI"dla.) 5 • In 1813,
Istvan, Katalin şi fiii lui Gyulai Ferencz şi-au impărţit terenuri arabile
şi fin.aţe alodiale în următoarele localităţi: Bi:soaria, Uroiu, Ocolişul Mare,
Pişchinţ, Trestia şi Ltmeoi (c. Hunedoara), Cuzăp1ac, Borşa, Chidea, SîngiorgiuJ de Cîmpie, Iuriul de Cimpie (c. Cluj), Şpring, Ungurei, Sîngătin,
Lupu (Alba lnf.), Coc, Bogaita de Mureş (ic. Turda), Vall.ea Lu'Illgă, Nadăşul
Săsesc, Hetur, Coroi-Sînmărtin, Gogan-Vwalea (c. Tîrnava), Ohiood-Silvaş (c. Dobîoa), Păţălu.şa, Ceheiu (c. Crasna) şi în Bezidul Nou (Scaunul
Odorhei) 6• ln 1818, baroneasa. Josintzi Judit avea arabile şi fin.aţe alodiale în comunele: Luna Arieşului, Sînger (c. Turda), Someşeni, Stana
(c. Cluj) şi Strugureni (c. Dăbîca) 7 •
Bineînţeles, pămînturile arătoare şi fin.aţele 1ail.odiale ale unui nobil nu
erau la fel de mari in toate satele. In unele sate, de obicei în acelea cu
poziţii centrale, arabilele şi finaţele alodiale erau mai întinse. In schimb,
în alte sate, acestea puteau fi neînsemnaite, rediucindu~se la unul sau
citeva iugăre.
Aproximativ aceeaşi era situaţia pămînturilor iobăgeşti ale marilor
proprie1ari feudali, dispersa:t,c în mai multe sate din acel~i comitat sau
din mai multe comitate.
In ceea. oe priveş.te proporţia dintre ara/bilele şi fînaţele ailodiale şi
cele iobăgeşti, ea nu era peste tot aceeaşi. De obicei, acolo unele pămîntul
alodial era mai mare, era mai întins şi pămîntul iobăgesc. In numeroase
cazuri, nobilii puteau avea însă pămîntJuri arătoare şi fînaţe alodiale
reduse sau nu aveau de loc, dar posedau pămînturi i0băgeşti întinse.
Dispersarea arabilelor şi finaţelor alodi,ale şi iobăgeşti, ca şi proporţia
dintre pămînturile alodiale şi iobăgeşti, în perioada 1785-1820, reiese
<lin anexa I (Anexa I la sfîrşitul textului).
Datele din anexa I dovedesc că moşiile feudale erau dispersate şi fă
rîmiţate într-o serie de localităţi situate în diferite comitate, iar în cazul
unor nobili şi în scaunele secuieşti. Exemplele ar putea fi continuate cu
~ Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U. et C. Fascie. I/nr. 7, şi Fascie. I/nr. 8.
;: Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U. et C. Fascie. I/nr. 9.
" Zs. Trocsanyi, Az erdelyi parasztsag tortenete 1790-1849, Budapest, 195G,
p. 51-52.
;, Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, Arhiv. din Satulung a fam. Teleki. Fascie. 50/II.
,: Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U.et C. Fascie. 5/nr. 4.
7
Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U.et C. Fascie. XIII/nr. 5
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altele, în oare disperisarea şi fărî.miţariea ,apare şi mai concludentă. Baronul Apar Istvan de exemplu, poseda spre sfirşituJ sec. XVIII. moşii şi
părţi de moşii situate în 95 de sarte, ce erau răsfirate pc întreg teritoriul
Transilvaniei, din Trei Scaune pînă în Solnocul Mijlociu şi Hunedoara!\
PartajuJ. efectuat în anul 1797 îrutrie Mihaly, Ferencz, Janos şi Lajos Rhedei ,a cuprins bunuri alodriale şi iobăgeşti în 78 de sate, situate în diferitele oamitate transilvănene 0 • Marii nobili îşi ,aveau concentrate, desigur,
mari părţi din moşiile lor în două-trei camitate. Familia Banffy de pildă,
domina cu moşiile ei comit.atele C1uj şi Crasna; familia Bethlen comitatele Tîrnava şi Zarand; fami1Ha Hahler comitatul ALba Superioa1..;d; familia
Teleki distrk-1:ul CMoar; faimilia GyuJ.ai oomi,tatul Hunedoara, etc. Dar
membrii .acestor familii şi, în general, toţi marii pr,oprietari feudali, i.şi
aveaiu răspîrudite moşiile şi părţile de moşii în toate ,comitatele Transilvaniei.
Cauza principală ,a acestei dispersări şi fărîmiţări o constituie împăr
ţirea succesivă a marilor domenii feuda,l,e, de la gene~aţie la generaţie,
în tot decursul secolelor XVI-XVIII. În Trainsi:lvania, dominaţia otomană nu a du,s la înloouirea feudalilor autohtoni cu cei turci, de aceea
impărţirea domeniilor înitrie u11maişi a cOiiltiinu:at în toată perioada pr:incipatu:1ui şi bineînţeles şi după in1Staurarea stăpînirii ha:b5burgice. Cu atît
mai mult, cu cit aici, la moştenirea averilor, aveau dreptul, în cele mai
multe ,cazuri, toţi urmaşii de sex bărbătesc şi femeiesc. Exemplul celor
două fiioe ,ale ,contesei Csaki Kata.lin, care au moştenit şi şi-aru îrnpă,rţit
în mod eg.al, în 1794, bunurile alodiale şi iobăgeşti lăsaite de mama ior
în mai multe sate <lin oomitatul Dobîoa; ori cel al partajului efectuat
în 1803-1804 întrie Kemeny Kriszt:iina şi fratele ei Kemeny Samu, ce a
cuprins mo.şii şi părţi de moşii în oîteva sate ,din comi,taitele Cluj, Alba
ln.feri,oară şi Turda; sau exemplul ce1or două surori Josintzi, ce şi-au
împărţit averea moştenită de ila părinţi în ,oomita:tele Tîmav,a, Turda,
Cluj, Dobîoa, So,1nooul Interior, în pr,eajma anului 1818, rămîn concludente pentru obiceiul de a se împărţi în mod eg,al moşiile feudiate între
toţi fraţii ·de sex băribătesc şi femeiesc. Chiar şi atunci cînd la moştenire
nu aveau dreptul decît urmaşii de ,sex bărbă,tJesc, cum a fost oazul cu
moştenirea lăsată de barionul Banffy · Sandor, în 1792; cu cea lăsată de
contele Teleki Mihaly în 1806; ou cea lăsart:ă de contele Beth1en Gergel_v
i n 1817 etc., moşiile se împărţeau între doi-trei succesori. Această împărţil'e ,efectuîndu-se de mai multe ori, în decursul celor trei secole, a
dus, în ce1e mai mUi11Je oazuri, la fărîmi~a.riea şi dispersarea moşiilor în
diferite sate şi ,qomiltaite. E adevăTalt:, au existat fflaţi ce s-au înţeles între
ei şi şi-au împărţit moştenirile în aişa fel, înoît să aibă moşii mai mari
şi mai concentrate. Astfel iau prooedlat în 1813 cei trei foaţi Gyul.ai: Istvan.
KataJ.in şi ur.rnaşii lui Ferencz. In alte cazuri însă, mai ales aitU1I1ci cind
succesor,ii erau rudenii colaterale, neînţelegerile au dus la împărţirea
8

V. Bir6, Altorjai grof Apor Istvcin es kora (Viaţa contelui Ştefan Apor şi
vremea sa), Cluj, 1935, p. 127-128.
9
Zs. Tr6csanyi, op. cit., p. 51.
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moşiilor din toate satele moştenite, între doi sau maii. mu'lţi mo.şteniitori,
în părţi egale. Aşa au pr,ocedat în 1817 nepoţii de frate ai conte lui Bethlen Gergely: Gergely, Lajos, Laszlo şi Ferencz, care şi-au împărţit între
ei toate bunurile aloc:liale şi iobăgeşti din comU111e1e Sînmidăuş, Căpîilna.
Alecuş, Valea Sasului, Benic, Balcaciu şi Jiidveiu (situate în comit.atul
Tim.ava).
Fărtmiţarea şi dispeliSarea moşiilor feudale în numeroase sate a făcut
ca nu peste tot mobilii să aibă şi pă'mîruturi alodiale şi pămînturi iQlbă
geşti. Acolo unde aru ajuns să s,tăpineaiscă numai cîţiva iobagi, nu aveau,
în general, alodii. Au ajuns să nu aihă alodii şi în uneie sate în care
stăpineau zeci de iobagi. Lucru ce dovedeşte că şi în această perioadă
proprietarii fellldaili aveau în muite localităţi mai puţine păminturi ară
toare şi finaţe alodiale decît pămî111turi iiobăgeşti. Cu unele excepţii, chiar
şi în satele cu o poziţie •centrală, alodiul era, în general, mai redus ca
întindere decît pămîntul folosit de iobagi. Din a n e x a I reiese că
din totalul bunurilor lăsate moştenire de baronul Banffy Sandor în 21
de looailităţi, numai în Huedin (c. Cluj), Borşa şi Răscruci (c. Dobîca),
existau şi păminturi alodiiale şi pămînturi io.băgeşti. In restul satelor
a lăsat moştenire succesorilor numai pămîntruri arabile şi fînaţe iobă
geşti. Din oele trei localităţi cu alodii, numai în Borşa păminturile ară
toare şi fîna~le alodiale le depăşeau ca întindere pe ce,le iobăgeşti. (ADabilele alodiale erau aici de 882 găleţi şi 2 mierr-ţe, iar role iobăgeşti de
295 găleţi. Fînaţele alodiale erau de 123 care, pe oînd cele iobăgeşti de
nrumai 1093 / 4 care). 1n Huedin, cu o poziţie mai centrală decit Borşa,
pămînturile arătoare alodiale depăşeau cu ceva jumătatea sup:riaifeţei celor
iobăgeşti, dar aici finaţe-le alodiale nu ajungeau nici 1a jumătatea suprafeţei celior iobăgeşti.
Situaţia era asemănăto3,rc şi cu ounurile moştenite de succesorii baronilor Banffy Fark.as şi Zsuzsanna în 1795, cu moiştenirea celor trei fraţi
Teleki în 1806, sau cu cea a celor ltrei fii ai contelui Gyulai Samu în
anul 1815. Chiar şi în cazul bunrurilo.r moşteni-te de suocesorii ~onte'lui
Beth1en Gergely, in 1817, proporţia între terenurile arabile şi frînaţele
alodiale şi cele iobăgeşti nu era favorabilă primeilor decit în Sî11JII1idăuş.
Aici, pămînt,urile arătoare a1odia:le erau de 1355 gă1eţi şi 1 miierţă, pe
cînd cele colonicale de numai 686 găleţi. Lar fînaţele a:1odiale erau de
110 care, pe cînd cele cotlonicale de numai 56 care şi 7 porţii. Proporţia
era favorabilă finaţelor alodiale şi în Căp[lnia, unde alceStea eriau de
499 car,e şi 6½ porţii, iar cele colonioaile de 99 care şi 15 porţii. 1n
schimb, proporţia era favorabilă pămînturilor arărboare iiobăgeşti atît în
Căpîlna, oit şi în Alecuş. 1n Căpîlna terenurile a:r,abile a101diaJ.e erau de
227 găleţi şi 1 mierţă, dar cele iobăgeşti aiveau o suprafaţă de 454 găleţi
şi 2 15/16 mierţe. ln Alecu.ş arabilele alodiale ,aveau o întindere de 1 il
găleţi şi 3 mierţe, îrusă cele iobăgeşti erau de 434 găleţi şi 8/16 mierţe. În
Alecuş p:mporţia era favorabilă şi f:inaţetloc iobăgeşti. Aici f,Ln,a,ţe'le alodiale
er:au de 108 care şi 17½ porţii, în schimb oe1e iobăgeşti aveau o suprafa,ţă
de 140 care şi 15 porţii.
1
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ln cazul moştenirii împărţită, în anul 1813, între cei trei fraţi Gyulai,
raipo:rtul dintre pămînturile alodiicl)le şi iobăgeşti era favocabil p:rrimelor,
în oomunele Biscaria (;c. Hunedioar,a). Sîng:iorgiuJl de Cîmpie ~c. Cluj),
Şpring ~c. Alba Inf.), şi Bo~ (c. Dobîca). ln Bogata de Mureş (c. Turda),
proporţia 1dinJtre arabilele şi fînaţe1e ailodiia.le şi cele iobăgeşti era iaproape
egală. La Cehul Silvaniei (c. Crasna), mpoa,tul era în f,aivoarea pămîn
turi1or iobăgeşti. Aici tenenuril,e arahille alodi.alle aveaiu o suprafaţă de
305 iuig. şi 1357 stj 2, dar cele iobăgeşti erau ide 1544 găleţi şi 2 mierţe
(circa 777, li4 iug); iar finaţele alodiale erau de 204 iug. şi 1343 stj2, pe
cînid cele iobăgeşti aveau o întinidere de 757 oare (a~oximativ 378½
iugăre). ln alte 14 sate pămînituri1le 1a.Tă!boaire şi t:fînaiţe1e alodiale nu ajungeau nici la jrnnăitateia suprafeţei celor iobăgeşti. Iar în 30 de sate, cei
tr,ei succesori Gyulai, n-au moştenit demt arabile şi fin:aţe iobăgeşti.
Doa:r în 3 sate şi anume în Valea Lungă (c. Hunedoara), Chidea şi
Cuzăplac (c. Cluj), au mo-?lenit numai pămînturi arabile şi fînaţe alodiale;
în ultimele două de proporţii reduse, sub 10 iugăre; în Valea Lungă cu o
suprafaţă de aproximativ 100 iugăre.
O exoepţie făoeau, oarecum, terenurile .plantate cu vii. Viile alodiak
ocupau - în gienerail - suprafeţe mai ma:r:i decît •cele coloni oale. Ceea
ce nu înseamnă că, în o~uri mai rare, viile diobH:ge.şti nu puteau depăşi
suprafaţa ce1or a.lad1aµ_e. In 1792, Baruffy Janos şi Forencz au moştenit
vii altodiale de 470 vedr'e, iar vii iO!băgeşti de 1018 vedre. În 1817 succesorii contelui Bethlen Gerigetly 1aru ,moştenit iîn Sînmidăuş vii alodiaJ.e de
303 vedifie şi vii iiobăgie~i 1dle 475 vedre. Iar în Câpîlna vii alodiale de
58 vedre şi vii iobăgeşti de 475 vedre. ln ·sichÎlmb, la A1ecuş, ,aQI ,moştenit
numai vii a1odiJ8il.e de 1860 vedre, oele iobăgeşti lipsind cu totul.
Indid:er,ent de r,aporttuil. dintre pămînb.1J!'ile alodiale .şi cele iobăgeşti, fă
rîmiţ,area şi dispersarea moşiilor fel]diale într-o serie de 1ooatlităţi, răsfi
rate în diverse comitate, rămîne concludentă. Exemplele din a n e x a I
duc la concluzia oă iîn Trianisilva.nia nu existau mari moşii comasate, dacă
exceptăm domeruU!l. epiJSoopiei greoo-oatiolice, domeniile ·scaunelor săseşti
şi ale oraşului B:riaşov şi pe cele ai1e fiscului diin 1d:istri:otul Făgăr,aş şi din
comita.tele HunecLoaT1a şi Mba Inferioa(r'ă. Lmprăştiierea moşiilor şi părţilor
de imo.şii aile aceluia.ş pi,oprietar fieuool în Jiodalităţi diferite, situarte uneori
la zeci şi sute de khlomelbri Ui11ie'le dle ailitelie, via ldeve[li tot mai muilt o
frînă în ,oalea modernizării, iîn oalea pătrun1derii elementelor capitaj].iste
în agriOUJlturia din oomitbatele tr:an:sHrvănene.
La fooa exercitată în caJLea ,pr,ogoosllllruli agriculturii de către dispersarea moşiilor f~udale în diverse comune, se adaugă extra10rdinara fărî
miţa:re a -ar:abHelor şi firuaiţ;elJor ,a:1od1a:le dn zeiei '?i ZJeci d'e parC1el e, în oa:drul
hotarului aceleaşi Localităţi. COIIliS1cripţiile mo.şiilor particulare, dintre
1785-1820, arată in mod .convingător că arabilele şi f.înaţele ailodiaile se
împărţeau, în mod obişnuit, în parcele mărunte, oare nu depăşeau, în
cele mai multe cazuri, suipr:arf,aiţa de 5-10 iJugăre. Consoripţiile mai arată,
că măruntele parcele ale UIIl.Ui 'IllObi,l dintr-lllrl sat sau altrul se învecina,u
cu pai,celele alodiale, tot ,artît de mărum.te, ale altor nobhli. Saru adesea cu
parrelele şi mai mărunte ale propriilor iobagi, ori a.le iobagilor nobililor
1
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învecinaţi. De pildă, în 1803-1804, clin cele 50 de parcele în care se
împărţea arabilul alodiail. moştenit de Kemeny Samu şi Krisztinia în Aiiton
(c. Cluj), prima parcelă, din asolamentul de către Boj, avea o suprafaţă
de 5 iugăre şi 1400 stj2, după măsl.lI"ătoaI"e, sau de 15 găleţi diupă aprecierile martorilor iobagi, şi se învecina, de o parte şi de alta, cu parcelele
arabile mult mai mici ale lui luon Făgădar şi Iuon Boroş, ambii iobagi
ai biseridi :reformate din Cluj. A doua parcelă de 2 iug. şi 138 stj 2 sau

de 4 găleţi după martori, se îm-ecina, într-o parte, cu drumlllil. Clujului,
în cealaltă parte cu un pămînt arător aparţinînd tot unui iobag al bisericii reformaite din Cluj. A treia paircelă de 1 iugăr şi 118 stj2, după mă
surătoare, sau de 2 găleţi după mărturiile iobagilor, se învecina cu un
arabil alodial al soţiei oontelui Mik6 Miklo.s şi cu U.111 pămînt arător al
unui iobag al baronului Orban Antal etc.
La fel stăteau lucrurile şi ou cele 13 pa.mele de finaţ, moştenite de
cei doi fraţi Kemeny în Aiton. Prima pwceilă, situată în aso1amentul d(~
către Turda, ou o suprafaţă de 13 iug. şi 576 stj2, durpă măsurătoare, sau
de 2fi care după aprecierile martorilor, se învecina, de o parte, cu drumul
ce ducea spre salina de la Cojocna, iar de altă parte cu un pămînt arabil
alodial ,al soţiei contelui Mik6 Miklos ş.a.m.d. 10 •
ln 1814-1815, pămînturile alocliale ale baronuil.ui Apar Peter din Coveş (c. Alba Superioară), de 112 găleţi şi 2 mierţe, se împărţeau în 53
parcele, iar fînaţele alodiale de 65 care se divizau în 32 parcele. Dintre
parcelele arabile, prima şi a doua din asoLamentul de către B1rghiş, erau
de cite 1 găleată şi se învecinau într-o parte, ou parcelele arătoare ale
unui iobag aJ. baronului, iar în cealaltă parte cu ,arabile alodiale ale nobilului Ugron Tamas. Cea de a patra parcelă, de 1 găleată şi 2 1/2 mier~e.
se învecina cu parcele arabile alodiale ale nobililor Mik6 Miklos şi Csongradi Fiarkas etc. 11 •
La 1818, pămînturile alodiale ale baronesei Josintzi Jurlit ,din Luna
Arieşului (c. Turda), de 7 iug. şi 1441 3i4 stj2, după măsurătoare, sau de
15 găleţi şi 2 m~rţe, ereu divizate în trei pa:r,cele. Prima parcelă, de 2 iug.
şi 925 stj2, se învecina ...de o ·parte cu un pămînt arător ail.odial ,ad nemeşu
lui Santa din Sîncrai iar de artă parte cu oopetele unor parcele arabile
iobăgeşti. Cea de a doua paircelă de 2 iiug. şi 955 stj2, se învecina, de ambele părţi, cu parcele arătoare alodiale ale baronului Josika Janos, cea
de ,a treia par:celă de 2 1ug. şi 1161 stj 2 sie învecina într-o parte cu un
arabil alodial al contelui Beldi Ven!tzel, iar în altă parte 'C'll capetele
unor parcele aralbile iobăgeşti 12 . Se înţelege, nobilii cu pămînturi arătoare
şi fînaţe alodiale mai întiTIJse puteau avea pe ·lJîngă parcele mărl.Lllte şi
unele mai mari. De pildă, printre parcelele arabile lăsate moştenire de
cont.ele Teleki .Adam din Baiul Mic (Chiioar) exista, în 1792, una de 75
găleţi şi alta de 62 găleţi şi 2 mierţe, iar 1a 'I'îrlişua (c. Solnoc Int.), un
,
10

Arh. ist. a Fil. Acatl. Cluj, U.et C. Fascie. 3/nr. 3, p. 15-34.

tt Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U.et C. Fascie. 13/nr. 20, p. 38-41.
ii

Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, U.et C. Fascie. XIII/nr. 5, p. 89-!JO.
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fîn:aţ de 170 care 13• ln 1804, Kemeny Samu şi Krisztina moşteniseră şi ei

în .Aiiton (c. Cluj), un fînaţ de 100 oaTe sau de 35 iug. şi 239 stj 2 şi un
altul de 50 oare sau de 46 iug. şi 163 stj2; de asemenea un ariabil de 53
găleţi şi 1 11/16 mierţe sau de 26 iug. şi 1137 stj 2 14 • In 1806, contele
Gyulai Istvan avea în Mintia (c. Hunedoara), un fînaţ de aproape 100
oare sau de 48 iug. şi 886 6/18 stj 2 15 • In 1812, contele Bethlen Karoly
poseda şi el în Loamnăş (c. Alba lnf.), un fînaţ de 100 oare sau de 35 iug.
şi 1252 stj2; la fel un arabil de 51 iug. şi 480 4/6 stj 2 şi un altul de
57 iug. şi 1518 stj 2 etc. 16 . A•ccentuata fărîmiţare şi parcelaTe a arabilelor
şi fînaţelor alodiale rezultă din exemplele înşirate în anex a II.
Datele din anex a II dermcxnstrează că pămînturile arătoare şi fînaţele alodiale erau fărîmiţate în parcele ce variaiu în proporţie de
80-85%, înt11e o jumătate şi zeoe iugăre. Parcelele sUJb o jumătate de
iugăr e11au în proporţie de aproximaltiv 10-15°;0 , iar cele de peste 25
iugăre erau o raritate, dacă exceptăm moşia baronului Wesselenyi Farkaş
din Dr:agu.
Fărîmiţariea ariabilelor şi fînaţelor este şi mai accentuată în cazul midlor nobili ou o singUTă sesie. De fapt, făvîmiţiarea în cazml acestor mici
nobili este foarte asemănătoare cu cea existentă pe pămînturile şi fînaţele iobăgeşti. Potrivit conscripţiei mi cil.or nobili clin Letca (Chioair), efectuată între 1803-1817, nemeşul Pop Văsălia a Popii,. de exemplu, avea
păminturi arătoare de 7 găleţi şi 3i/ 2 mierţe, divizarte în 8 parcele. Prima
parcelă, situată în asolamentul sau oîmpul de sus, era de 1 mierţă şi se
învecina cu două parcele arabile, una a mioului nobil Pop Onisie, cealaltă a lui Precup Luca, iobagul contelui Teleki Samu. A dollJa parcelă
de ½ mierţă, s-e învecina ,cu oele ale nemeşilor Hosu Castan şi Pop
~oader. A treia parcelă eria de 1 găleată şi 3 mierţe şi se învecina cu
cele ale midlor nobili Frenţ Simion şi Sabadiîs Lary etc. Fînaţele de
..,.
5 oaJ'e se diviz.au în numai 3 parcele.
La rîndul lui, nemeşul Pop Onisie avea pămînturi arătoare tot"tle 7 gă
leţi şi 3½ mierţe, dar acestea erau divizaite~ ~ 22 parcele. Fînaţe avea
de 21 care divizate în 6 parcele ş.a.m.d.17.
··~J ·
Conscripţiile moşii1or particulare, dintre 178~1820, arată că divizarea
pămînturilor arătoare şi a fînaţelor aJodia~e~fn~ parcele mici sau relativ
mici, era specifică tuturor satelor din co~tele Transilvaniei centrale
şi răsăritiepe. La acea.stă fărîmiţare a co~uit şi obiceiul folosirii arabilelor şi fî:naţelor pe baza aso1amentelort' bienale şi trienale, obkei ce a
13

Arh. ist. a Fi.1. Acad. Cluj, Arh. din Satulung a fam. Teleki. Fascie. 50/II,
p. 396-398 şi 705-706.
14
Arh. ist. a Fil. Acad,..ţ;luj, U.et C. Fascie. 3/nr. 3, p. 28-34.
15
Arh. ist. a Fil. Aca/. Cluj, U.et C. Fascie. 5/nr. 3, p. 135-142.
16
Arh. ist. a Fil. ,Acad. Cluj, U.et C. Conscripţia din 1812 a bunurilor alodiale
şi iobăgeşti cumpărate şi moştenite de contele Bethlen Kâroly în Loamnăş şi alte
localităţi, p. 43-!W
17
Arh. ist. a Fil. Aoad. Cluj, U.et C. Conscripţia dintre 1803-1817 a micilor
.nobili din Letca.
\,
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cuprins, deopotrivă, atît pămînturile alodiale, cit şi pe cele iobăgeşti. Persistenţa parcelării în cadrul asolamentelor bienale şi trienale constituie
o dovadă a I"utinei mediev,aile, moştenită clin secolele anJterioare, deci a
înapoierii agriculturii ce ·continua să se mişte în caidrele sale feudale,
tradiţionaJ.e.
Divizarea ,păminturilor arabile alodiale înrt:r-o mulţime de ,pa'I"cele mă
nmrte a devenit însă o frînă în oailea ten1dinţelor gospodăriilor moşiereşti
de a spori producţia cerealieră pentru piaţă, spre sfirşitul sec. XVIII şi
începutul sec. XIX. Divizarea aceasta a .devenit o f:rtînă mai mare chiar
dectt răsfirarea moşiilor şi părţilor de moşii în mai multe sate, situate
uneori la distanţe de zeci de kilometri unele de altele. O agricuJJtură
modernă, bazată :pe inventarul propriu al moşierului şi pe muruca salariată, menită să producă cit mai mult, cu cheltuieli cit mai puţine, nu
era posibilă atîta timp cit se menţinea org,anizarea prioprietăţii nobiliare
potrivit practicilor feudale înapoiate. Nu era posibilă atîta timp cit se
menţinea divizarea pămîntJurilor alodiale şi 1mpărţirea hotarei1or satelor
în vechile asolamente bienail.e şi trienale. O agricultură ce continua să
fie practicată pe astfel de parcele nu se putea baza deoît pe munca forţată a ţăranilor dependenţi; deci pe vitele şi pe uneltele rudimenrt:are
ale acestora. Menţinerea parcelării în zeci de loturi mici, situate la distanţe mai mari sau mai reduse, în hota.riul aceluiaşi sat, determinia mulţi
timpi morţi, făcînd imposibilă utilizarea raţională şi cu maximum de randament a muncii ţăl,anilor dependenţi şi a viteloc iLor. Pe de altă parte,
parcelele reduse ca întindere, funpiedeDaiu - împreună cu sistemul asolamentelor, - împărţirea şi alternarea raţională a cu1turilor, în vederea
asigurării unei producţii şi deci a unui oîştig maxim.
Sistemul asolamentelor bienale şi ,trienale începe să devină o faină în
Ca!lea sporiTii p:rioducţiei pentriu piaţă, deoarece impunea, pe de o parte,
cultivarea obligatorie numai a cerealelor tradiţionale, într-o parte sau
alta de hotar, potrivit obiceiului moştenit de la înaintaşi. De altă parte.
el impunea lăsarea obligatorie, pen)tru ·odihnă sau ogor, a jumătate sau a
unei treimi din teren, ceea oe făcea ca 1/2 s:au 1/3 din hotar, să ră!mlînă
practic necultivat şi deci neproductiv, partea lăsată ogor putând fi folosită cel mult pentru păşunatul ,anim.ailelor. Iată ,de .oe, unii nobili în
efortunile lor de a-şi spori oîştigurile, prin producerea a m"t mai multe
mărfuri, pentru ptaiţă, caută să înlăture mai întîi frînia exericitată de divizarea extremă a arabil~lcxr şi :fiînaţelor ialodîale. In acest scop, ei trec,
încă ,din această perioadă, La comasarea pămînturilor alodiale.
In concluzie, pămînturile arătOlare şi fînaţele alodiale, ca apar,tenenţe
extre.vilane ale locurilor curiale, LSe aflau în folosinţa individuală a moşierilor feudali. Ele jucau un rol importianlt în economia feudală, constituind principalul mijloc de pr,oducţie, administrat în regie proprie de
către nobili. Pe ele prestau ţăranii dependenţi cele mai multe zile de
robotă, întreaga recoltă produsă de ele r,evenind pr,oprietarului feudail.
Organizarea pămînturilor arabile şi a fînaţe1or 1alodiale continuă să fie
învechită, aşa CU!ITl a fost moştenită ,d!in secolele 1anterioare. Da,r, în această
perioadă un număr tot mai mare de nobili încearcă să modifice vechea
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lor struct.ura organ.ÎZlatorică, recurgînid ,ÎJildeosebi la comasări, 1a o mai
bună adimi,nistrare a .lor, .cu soopul de ,a abţine de pe ele o p:rtoducţie
sporită, deci, mai multe măruUJri pentru ptaiţă.
LIVIU BOTEZAN

L'ORGANISATION DES TERRES A BLE ET DES PÂTURAGES
ALLEUX DANS LES COMITAT.S DE TRANSYLVANIE
ENTRE 1785-1820
(Reslllme)
Les terres a ble eit Ies pâturages alleux continuaient â etre entre 1785-1820 Ies
plus importantes parties de la propriete feodale de Transylvanie, que Ies nobles
travaiUaient en regi,e propre. Ils etaient laboures â l'aide des betes de somme et
Ies outi-ls des cours des grands proprietaires fonciers, manies par Ies domestiques,
mais surtout, avec Ies betes de sommes, Ies bras et les outils des paysans dependants. La recolte entiere de ces terres revenaient au proprietaire feoda~ servant
soit pour sa propre consornmation, soit pour le marche.
Les conscriptions des domains des grands proprietaires feodaux montrent qu·ils
etaient disperses en plU5ieurs villages du meme com1tat et, tres souvent, en nombreuses localites eparpiil.lees dans tous Ies comitats de Transylvanie.
Les conscriptions prouvent encore que Ies terres â ble et Ies pâturages alleux
du chaque domaine etaient emiettes en dizaines et dizaines de parcelles, dans Ies
limites de la meme localite. Or, dans cette periode d'intensification de la production de cereales-marchandises, la dispersation et l'emiettement des terres â ble et
des pâturages alleux sont devenus un frein quant aux tendances des fermes
terriennes d'augmentation de la production agricole pour le marche. La modernisation de l'agriculture, son adaptation aux exigences du ma!"che, n'etait pas possible
tant qu'on maintenait l'organisation des domaines nobiliaires conformement aux
pratiques feodales vieillies; n'etaJJt pas possible l'utilisation d'une technique moderne, le passage â l'alternation rationelle des cultures en vu.e de l'assurance d'une
production, et, par consequent, d'un profit maximum. Voila porquoi, la plupart
des proprietaires fonciers, dans leurs efforts d'augmenter la production des marchandises pour le marche, cherchent â ecarter d'abord le frein exercite par l'emiettement des terres a ble, et des pâturages, en passant, meme de cette periode, â
Ia reunion -des terres alleux.
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ATELIERELE DE LUCRU ŞI MATERIA PRIMA FOLOSITA
LA MANUFACTURA DE FAIANŢA FINA DE LA BATIZ

Dintre manufacturile de ce:rami'Că fină din TI'lamilvania ce au luat
în prima jumăitate a secolului al XIX-lea, oel mai de seamă rol
l-a avut cea de la Batiz (jud. Hunedoara). Restul manu:fiacturilor şi atelierelor de această natură nu au putut dep~i o insemnătaite Locală.
Pe de o parte, atelierul de la Batiz a fost cea mai veohe manufactură
de faianţă fină din ţara noastră, avînd o activitate de o jumătate de veac;
produsele sale au satisfăcut un volum considerabil de cereri. Pe de altă
parte, ea poate fi ,oons1de:rată oa una din oele mai vechi manrufaicturi de
ceramică fină înfiinţarte în întreaga Europă centrală.
Pe baza cercetărilor efeotoote de autorii prezentei 1ucrări, se poate
afirma cu certttudine că ma:nrnfractu!I"'a de la Batiz a fost înfiinţ)ată la
începutul secolului al XIX-lea,, in anul 1805 (drupă luna iulie 1805) 1 ,
spre deosebirie de părerile anterioare care afirmau că îruceputurile aictivităţii man:uf,aoturii datează din :anii 1813-14, respectiv 1822 2 . Totodata,
cevcetări.1e noastve ,aduc anlllillite precizări referitoare la persoairua fondatoriului manufacturii. Din datele noi rezultă că organizatorul producţiei
a fost Georg D' Arndre, specialist de origine italiană, care a venit în Transilvania din Triest la îneeputul seco,lului al XIX-lea3 .
În primul deceniu al secolului satul Batiz, cu o popu1aţie românească
de 'Circa 450 de suflete4, se af1a în proprietatea bru-onului Nailâtzy J6z~d
fiinţă

1 Arhivele Statului Cluj, Arhiva Oraşului Cluj (în continuare A.S.C., A.0.C.), Protocollurn oeconomico-politicum, anul 1805: Nr. 1533, p. 403; Bordan Istvan, A batizi
koedenygyci.r, în Magyar Uveg es Agyagipar, V (1902), p. G--7, 9-10.
2 Petrik Lajos, Adatok a magyar agyagipar tortenetehez, în Miiveszi /par, IV,
(1889), p. 1-16, 95-106; A batizi koedenygyci.r, în Magyar Iparmiiveszet, I (1897-98),
p. 293-295; Wartha Vince, Az agyagmiivesseg, în Az iparmiiveszet kănyve, Budapesta, 1905, p. 611-612; Kelemen Lajos, A ba tizi koedenygy6.r tărtenetehez, în Kăzl
Cluj, II (2) 88-99; Alexander Mihalik, Zur Geschichte der alten /ceramischen
Fabriken Siebenbilrgens, în OmD, Bucureşti 1960, p. 378-400; Katona Imre, Magyarorszci.gi fajansz es kemenycserep, Budapesta, 1966, p. 15; Eva Crişan, Contribuţie
la studiul vaselor farmaceutice confecţionate în manufactura de la Batiz, în ActaMN,

III (1966), p. 505-509.
3

A.S.C. A.0.C., Protocollum oeconomico-politicum, anul 1805, nr. 1533, p. 403;
Kolozsvari Kereskedelmi es Iparkamara jelentese 1878-ban (Raportul Camerei
de industrie şi comerţ din Cluj pe anul 1878), Cluj, 1879, p. 134.
,:. Arhiva istorică a Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj (în
continuare A.I.), Colecţia Mike Sandor, Consignatio Statistica Topographica singulorum in Magno Principatu Transilvaniae.
A
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senior, unllll din cei mai mari latifumliari ai comitatului Hunedoara. Din
domeniul Batizului făceau pa1te, in afară de pămînturi arabile, păd!nri,
grădini, şi carierele de argilă şi de ::i.isip necesare fabricării faianţei fine 5 •
Locuitorii satului erau iobagi ai amintitului nobil. în asemenea condiţii,
D'Arudre, aşezat pe moşia de 1a Batiz ,a familiei Nalatzy, poate fi coo.c::ide:riat ca întemeietor şi •org.anfaaitor :al iilltreprinderii. Prnprietarul dom<>niului l-a primit în serv1ciuJ. săru încheind cu el lIJil contract prin care
se stabileau condiţiile organizării prioducţiei (manufactura îşi procura
parte din necesarul de materie primă din oarrierele de argiil.ă, iar lemnele
din pădurile domeniului). La început iobagii din sat efectUJ8.IU diferite
munci (exploatarea pădurii, a rargilei, transporturile etc.) la fel ca în
cadrul altor manufacturi i:nfiinţate pe domenii nobiliare, în corn.tui prestaţiilor de muncă, efectUJaite fie în anumite zile, fie în permanenţă.
ln persoana lui Georg D'Andre întreplrinde:riea de la Batiz a arvut de
la început •un specialist de îmtltă cailificare, un foarte bun cunoscăitor aJ.
tehnologiei fabricării faianţei fine. Datori.tă ·lui, în deceniul ,al ,patrulea
al s-erolului tr-ecut Batizul a ajuns să depăşească nivelul unui atelier,
ajungînd la proporţiile UJnei mari manufaoturi, ·care în preajma revoluţiei
din 1848 lucra deja cu circa 100 de muTuoitori. Aşadarr, din c()JJ.aborarea
spedalistului D' Andre cu p1'0pfietaruil Narlaitzy, personalitart:e receptivă la
orke experienţă industrială rentabilă, s-a închegat una din cele mai de
seamă înweprinderi industriale ale Transilvaniei înmnte de 1848, ale că
rei p.1,odiuse au fost consideirate, după abia două decenii de 1a înfiinţaire,
oa fădnd parte din elita genului, pe planuJ. El.III'opei centrale 6 •
Activitatea manuiiaoturii cuprinde ,periocl!da anilor 1?')5-1860. ln cele
ce urmează vom pI"ezenta date pr,ivind mărirrnea manufacburii şi capacita!te:a ei de producţie. Prezentul ,articol redă rpe scurt cu;prinsuJ. unui
C8!pitol :al monografiei asupra manufacturii.
Articolul cuprinde rezultatele săpăturilor efeotuarte în vara anului
1968 la faţa locului. Săpăturile a,u avut oa scop ol:arifi:carea unor detalii
privind aspectele ,a,1m:intite, precum şi întregirea unor izvoare arhirvistice.
Trebuie menţionat că, după infoTmaţiiJ.e pe carie le deţinem, săpă1:lu.Ta
ef ectUJată pe teritoriul manui,acturii de odinioară este unică în a.cest gen,
deoarece cu metode de cercetare proprii arheologiei am încercat soluţionarea unor p:riobkme în rprivinţa cărora daltele furnizate d!e cercetă:rile
arhivistiice nu dau lămudri complete.
5 Magyar Orszagos Leveltar (Arhivele de Stat ale Ungariei). Conscriptio Czyrakiana.
F. 52. Comitatul Hunedoara, Satul Batiz; Ibidem, Gubernium Transylvanicum (iTl
Politicis) F. 46, anii 1809-1820, nr. 8213, 3710, 7043, 8221, 2244, 482, 9589, 983; KelPmen Lajos, op. cit., p. 89-91.
G Joseph Leonhard, Lehrbuch zur Bef<Jrderung der Kenntnis von Siebenbilrgen,
Sibiu-Braşov, 1818, p. 12; Stephan Keess, Darstellung des Fabriks- und Gewerbewesens im Osterreichischen Kaiserstaate, Viena, 1822, II, p. 802-803; I. H. Benigni,
Elandbuch der Statistik und Geographie des Grossfiirstentums Siebenbilrgen, Sibiu,
'837, I, p. 77, III, p. 44.
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Atelierele
Primele diate refe!'litoare 1a atieHerel,e de ce!'lairnIJca priovin de la însuşi
fundatorul acesto:m, Nalâtzy J6zsef, iar mai itrirziu de la conducăltorul
tehnic ,a!l fabricii, Franz D'Andre*. Intr...,o 1sicrisoaire din apriEe 1814, a
lui Nalatzy, către .An..i,guis:zJtinoviics Pail se scrie că eslte v:orba de o „mică
fabrică .de f1aianţă fină (Steingut)" 7 • Pesrt:e un ain, în decembrie 1815, aminteşte din nou de „Flabrica de faianţă fină", 1adăugînld că a:oeasta nu este
a1'tceva decî,t „Atelierul de confocţiomt veselă" 8 • În februarie 1816 aminteşte din nou „F'abrkia", resipeictirv atelierul de foianţă fină 9.
Aaeste notaţii lapidare ale lui Nalâtzy lasă să se întrevadă fapitul că
atelierul ide 1a B:atiz ~i înoepuse actirvitatea î,ntr-,o rodie nOI1ocoasă şi că
deja 1a acea dartă f,uncţionia poartJe numai ·o siingură clădire, designată de
posesorul ei drept „fahrlj_că". ce priodu:ce,a însă marfă oare putea sta cu
succe-s alătuI'li de produsele oontemporiane din Transilvarrila ,şi Ung.aria 10 •
Acest atelier s-a lărgiit în cursul itimpului, i s-au a:dăugait noi construcţii, ·ceea ce a făcut posibilă nu numai o CI'IC"Ştere globaJ.ă a producţiei, ci
şi o divizare ·a ei pe pr,ocese şi faze tehnologice, astfel •că în anii
1830-1840 Bati:zmll ajunge să fie ,poaneni,t in documente - din si,mplu
atelier ce fusese - drept fabrică de faianţă fină 11 , fabrică de ce11amică,
cea mai dezvoltată fabrică de faiianţă fină ,din Toansilvaniia şi Ungaria 12 .
Este de înţeles că atît călătorii oî,t şi patronii ,întreprinderii în aprecierea rezultatefor (tomnai pentru a stimula afluxul comercia l) exagerau
îmrucitva, îndreptăţiţi de altfel de valoarea realizărilor, mai a'Les d!acă
le r,aportăm lia situaţia generală din Tuamsilvania în epoca respc'Ctirvă.
Din păiaait•e după încetariea producţiei ultilaju:l ,tehnic s-a risipit, atelierele
au decăz;ut şi s..,au distTllis, astfel că martomtl ocu1acr:- Ştefan BoDdan n-a
mai reuşit să le vadă pc teren, la finele seco1Lului ,al XIX....J1ea 13 • După
cum spune şi el, aici ,la Bat.iz a existat „o oficină" :r,el:ativ mare încă de
pe vriemea lui Georg D'An1dre pe oare apoi fiul acestuia, Franz D' Andre
,a J.ărgit ...o, considierind-o nesatis:făoă,toarie în ce priveşte ca,paciootea de
producţie pentru cerinţele crescute şi pentru comenzile mari din anii
1830-1840, nemaivor,bind de faptul că avea drept etalion de comparaţie
1

1

"' Fiul lui Georg D'Andre, Franz, s-a născut în anul 1806 la Batiz. El şi-a dcsă
studiile la Politehnica din Viena obţinînd diploma de „tehnician graduat".
ln anii petrecuţi la Viena lucrează şi în fabrica de porţelan din localitate, însuşin
du-şi cunoştinţele necesare fabricării porţelanului. In primii ani ai deceniului
IV al sec. XIX lucrează în calitate de chimist la vestita fabrică de ceramică din
Anglia întemeiată de Josiah Wedgwood. După teriminarea călătoriei de studii devine
asociatul tatălui său, iar după moartea lui G€org D'Andre în 1847, conducător al
manufacturii de la Batiz.
7 Kelernen Lajos, op. cit., p 94, •anexa nr. 1.
8 Ibidem, anexa nr. 2.
!J Ibidem, anexa nr. 3.

vîrşit

11

Ibidem.
Ibidem, p. 95, ane:x:a nr. II.
12 Ibidem, p. 95, anexa nr. III.
li Bordan, op. cit., p. 6.

11
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atelierele vieneze şi engleze unde îşi ÎilSUŞise meseria 14• Modificările
aduse se datorează nu grandomaniei lui Franz D' Andre - oum se oomp1ăcea1U a sublinia contemporanii săi - , ci unor necesităţi economice
concrete. Bordan notează că in 1847 n-a fost vorba de simple modificări
ale atelierelor, ci de schimbări masive vizmd nu numai extinderea, ci şi
din punct de vedere tehnic o îmbl1Jl1.ătăţire a procesului de fabricaţie. Pe
lingă clădiri noi s-au adus şi noi instalaţii. Franz D'Andre ,a lărgit în primul rînd clădirile întreprinderii, oonstruind un nou depozit şi un atelier,
săpînd şi o fîntînă (probabil bazin de decantare). Morile de măcinat argilă
şi piuele de smalţ le adaptează să fie acţionate de aai1 5 •
E probabil oa aceste schimbări substanţiale să nu fie străine de trecerea la producerea î,n mare a unuii nou sortiment de fabricate, anume
cahlele de teracotă necesm-e sobelor, lucru. ce reiese şi dintr-un ainunţ
publicitar din 24 februarie 1'846 16•
Rapida distrugere a acestor mari ateliere, oare ajung în 25-30 ani
lvteralmente o ruină, nu poate fi explicată e:,wlusiv prin vicisitudini naturale. Se paric ,că un rol preponderent l-a j'lllcait un dezinteres constant,
atît din partea posesorului moşiei (Bethlen Oliver), cit şi din cauza nepăsării ultimului ,antreprenor Franz D' Andre. De altfel, -acesta din urmă,
într-o scrisoare trimisă în 1865 lui Mik6 Imre, menţionează adevăratele
racile: moşia ajunsese să fie ipotecată, Consiliul ipotecarilor prin reprezentantul său refuzase să mai avanseze fonduri, lăsînd în mod voit totul
în ruină, oa prin acea:sta, scăzînd V1aloarea întregii moşii, ,să o poată mai
uşor adjudeca debitoriilior 17 • Este regretabil că ultimul D'Andre n-a mai
avut posibilităţi .spre a sa~va initreprinderea, în oare era băneşte interesat,
pînă la concurenţa sumei de 100.000 de f,lorini, sumă pe oarie o pretindea
el de la proprietarul de moşie ·falimentar şi care ilustrează importanţa
investiţiilor pe ,care tatăl său şi el le făcuseră. Lipsa de răspundere şi nu
în ultimul rind speculaţiile oneroase ale debitorilor au dus astfel la completa lichidare a uneia din cele mai importante întreprinderi de industrie
uşoară din Transilvania în prima jurrnătJarte ,a sec. al XIX-lea.
Cu toate că clădirile atelieflelor s-au distrus, amintirea întreprinderii a
rămas vie sub formă de tradiţie orală - între Locuitorii din Batiz,
din cadrul cărora se recrutaseră muncitorii de odinioară ai :atelierelor
ceriaimice pînă departe în satele din jur. Despre acest lucru ne-am putut
convim.ge cu ocazia uniei perieghe:l)e făCUJte în luna iulie 1967, oînd am
depistat, pe baza însemnărilor lui Julius Bielz, locul fostei manufacturi1 8 •
Cercetarea pe teren ne-a C()IIlVins de necesitatea executării unor săpă
turi arheologke can-e se impuneau totuşi ca singura metodă de cercetare,
în primul rînd pentru a ne putea documenta asupra amplasării, mărimii
clădirilor şi eventual a tehnicii de lucru fol-osirte.
Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. D.
16 Mult es Jelen, 24 februarie 1846, p. 94.
17 Kelernen, op. cit., p. 97.
18 Julius Bielz, Manufacturile de ceramică fină din Transilvania, în StCom, 4,
Sibiu, 1956, p. 8.
li,
1,
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Săpătura a fost executată Îll1 iulie 1968 şi pe baza ei 5..,au putut lămuri
multe probleme ce erau în suspensie: printtre altele s-a lămurit şi faptul
că la Batiz se produceau sortimente neioesare unor alte întreprinderi industriale, de e:xiemplu cărămizi de c011JStrulcţie, oărămi.m refraictare, creuzete, viase pentru indU15tri-a rehărului etc.
Atelierele erau amplasate în vatra satullui actual, la srt:iînga şose1ei ce
duce spre Călan, în apropierea Căminului cultural (fig. 1). Locul poartă
pînă astăzi numele de „la fabrică". Locul fusese bine ales: teritoriul
de cca 2 ha ce fusese afectat înitreprimderii se sitUJează la nu mai mult
de 300 m de malul stîng al Streiului, fiind înconjurat dinspre nord şi est
de un canal derivat din rîul Strei. (StreiuJ.. mic, Canalul morii). Lemnul
pentru cuptoare era asigurat de pădurile bog,ate ce se întindeau spre apus
de ateliere şi care au fost tăi1ate complet abia după 1906 de căwe coloniştii
aduşi din Cservenka (Comitatul Bacs-Bodrog) cu scopul defrişării pă
durilor19.
Teritoriul afectat manufacturii m-e o ,fo:ronă aproximativ paraleliipipedică, cu laturile de oca 120 X 175 m, însumînd deci aproximativ 20.000 m 2 ;
actualmente este folosit ca livadă şi fiiniaţ. ln anii 1950 treimea nO!l"d-vestică a acestui teritoriu, oe a fost amenajată ca teren sportiv, a fost arată
şi nivelată, fiind deS1părţită de liviaidă pri:ntr~un şanţ. Locuitorii îşi amintesc că ou aoe:astă o,aa:ziie au fost scoase la iveală nUJmeroase piese, aidoma
celor găsite cu ocazia săpăturilor: doburi de mari dimensiuni, resturi de
clădiri, fragmente ceramioe şi f:riagmente die forme de turnat din ipsos,
dintre care ne-au şi fost predlalte citevia piese 20 • Dar iruvestigarţia noastră
a fost limitată, întrudt terenul de fotbal eoo cu tolbul răsooliit şi săpă
turile noastre nu s-au putut extinde (harta nr. 1).
Coroborînd informaţiile date de laoa1nici cu datele oo[ese din oeroetarea pe teren am ajuns La concluzia că una din clădirile principale ale
a,teliere1or trebuia să fi fost aproxiID81tirv spre mijlocul actualei livezi.
Aici am deschis o secţiune (S 1) de 30 X 1 m pe oare aim lăr,git-o în funcţie
de tr,aseul zidurilor interceptate, urmarea fiind dezvelirea apToape completă a unei clădiri însUIJI1.ind şapte sau opt ÎillcăJperi şi avînd dimensiunile
exterioare de 12 X 25 m. (Harta nr. 1 S 1). In cursul săpăturilor s-a evidenţiat caracterul unitar, sub aspeotuJ. mart:eri alului şi all realizării tehnicii, al întJ:1egii clădiri, precum şi concepţia judicioasă oe a stat la baza
ridicării ei. Fumdaţia a fost clădită dlin piatră de oaLoar şi din pietriş
aluvionar legate cu mortar dJe bună oa:litate. Peste fundaţie s-au înălţat
zidurile groase de 45 de cm şi oele oare împărţeau clădirea în încăperi,
groase de 30 cm. Materiail.ul folosit la zidmi este cărămiidla, de foarte bună
calitate, ou dimensiunile de 16 X 30 X 7 ,om, liiantul constituindu-l un
mort.ar de oaloa,r. Pereţii erau tencuiţi pe ambele feţe; au fost dezveliţi
la o adincime de 0,30-0,50 m sub nivelllll actual, păstrîndu-se pe o înăl
ţime de 0,50-1 m (planşa I; fig. 3).
1

19 Informaţie

de la lomtitorii satului şi de la Matei Birisoni (Batiz, nr. 37) în
'
20 I,psosul l-au folosit la vopsitul pantofilor de vară din pîn;,.ă şi ca material de
scris pe tablă, la şcoală.
vîrstă de 64 ani.
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O treime a clădirii, şi am.1me cea no:ridică, eria ocupată de un cuptor
de ars vase, avînd dimensiuni1e îrmprelllnă cu camera de alimentare a
focului de 12 X 8 m (planşa I; fig. 4). Cuptorul, conform observaţiilor,
se compunea din trei părţi principale: camera de ardere propriu-zisă, a
cărei supriafaţă interioară era de 7 X 8 m (S 1fc), camera de alimentare
împărţită în două, şi coşul (S 1/d). Din poziţia acestora deducem tipul de
cuptoT-tunel reare, probabil, avea şi un etiaj. Cuptorul ena podit cu opt
şiruri paralelie de cărămizi eşalonate pe direcţia norid...,sud şi legate între
ele cu mortar, pe ,c,are se pull1i€au vaisele pentru 1airtdere în capsrule. Şirurile
cărămizilor alterniau cu spaţii late de 15-30 om UJmpll..lfte cu nisip de
cuarţ de bună carliroate (fig. 5, 6). Aoeste spaţii UIIIlplute ,cu nisip permiteau
circulaţia mai uşoară a •că1c1urii şi mai aveau scopul de ,a împiedica bombarea părţii de jos, iar pe dre altă parte asigTU1rau o repartizare unitară a
căldurii. A,ceastă căptuşeală a podelii cuptoruilui se arcuieşte în sus spre
camera de alimentaTe a focului, astfel ,oă ultimul rînd de cărămizi se
sprijină pe padimenitul din f,aţa gurii de a:liimentare, lrat de cirica 1 m
(fig. 3, 4). Deasupra pad.imentului, păstrat în poziţia sa iniţială, se
ridka cu 40-50 cm peretele sudic iail •caimeiriei de alimentare a focului,
căptuşit în partea de SUJ.S ou cărămizi ref!I'aict.are de 16 X 30 X 2 cm
(fig. 8); această înălţime ,ooresipU1I1:dea aproximativ direcţiei de acţionare
a f,ocu,lui. Oamera ,de alÎIIIlentare ,a focului propriu-zisă era divizată în
două spaţii ineg1alle, cu •cărărrnizi e:x1cel•ent lUJcrate, desrpire oarre s-a mai
amintit. Faiptul că odinioară exis,ta o bol.Jtă e ,dovedit de forma cărămi
zilor confecţionate oa nişte iowi mari ,cu diJmenisiunile de 17 X 18 X 2 cm,
af1aite deasupra stratului gros dre cenlllŞă şi 2;gmă. Lungimea totală a
camerei de a:limentare a fooului ena de 3 m. Din iaicest spaţiu tota[ porţhmea dinspre apus, mai mare, are dimensiunile de 2 X 1,50 m, iar cea
mică de 1 X 1,50 m (fig. 4, 7, 8). Divi.Jzariea oamerei de alianentare a focului bănuim că se explică prin f,olosirea unor oombUJ.Stibili diferiţi lemn şi cărbune. La Îillceput se ,încălzea cuiptmiul şi apoi se menţinea o
temperatură mai riidiaartă constantă, }a at'ldiere.
Spre stînga camerei de alimentare a focului, îin colţul norrd-estic al clă
dirii, a fost găsit un morman de rcărămi,zi 1a1mestecate cu pietriş de riu
(pl. I, fig. 3). IrntruJaît în jurul cuptorului nu •s-au găsit alte dăr'îmături,
se poate deduce că mo.rmianul aimintit provine de ,la dărlmare 1a coşului.
Faptul că coşu:l este plasat în aice1aişi ax cu roarmera de alimentare a focului şi pe aice,e1aşi parte, ne intăneşte în priesupunerea că este vorba de un
tip de cuptor~tunel.
Camera de ardere propriu-zisă er:a .şi ea Îlmpărţită în ,două, respectiv în
două curptoare, lucru dovedit de porţiunea scurtă de perete desicoperită
,,in situ" pe paidimentul rundului al treilea de cărămizi (fig. 4, 5, 6).
În afară de moltive de ordin tehnologi.Jc (încălzire prealabilă şi ariderea
propriu-zisă) rezolvariea acoperirii întregului cuptor cu o singură boltă
întinsă peste un spaţiu de 7 m ar fi ridicat greutăţi inutile. S-a recurs
deci la ridicarea unui perete despărţitor, care înj'l.Umătăţea distanţa şi fă
cea posibilă ridicarea a două bolţi ce se puteau sprijini pe el. Rămîne
desch1să pToblema: de ce spaţiu:l. existent s~a ,împărţit Îin două, de dirnen1

https://biblioteca-digitala.ro

M. BUNTA -

260

P. GYULAI

siuni inegale? AminJtim că perelt:ele despărţitor aJ. 1oaimerei de ardere Clade
în •axul peretelui estic al camerei de alimentare cu foc (pl. I; fig. 5).
Pentru o acoperire cu două bolţi inegaile pledlea1ză şi fortrnlatuJ. ineg.ai al
cărămizilor de boltă şamotate găsite în icuptorul de '8lt\S vase (pl. II,
nr. 5, 7).
Din datele relativ sumare pe ieare 'le-arm înşiruit se poate trage concluzia că cuptorul de ars vase, dezvelit, era bine ,oorusl1:ruilt, avea o rapacitate de umplere relativ mare şi indici te:mnici modernii. Fmgmen.tele
de ceramică ce au surferit prima arder,e (1aceea de biscuitare) aflate pe
alocuri în cuptor într-un strart de 15-20 cm gr,osiane sint o dovadă indubitabilă asupra posibilităţilor tehnice şi :ternnilce ale clllptoou!ui.
Ar:derea vaselor se făcea în nişte vase cilindrice ide protecţie (capsule),
la temperaturi viaţi.abile. Cîiteva dintre acestea au fost af1ate pe toată
suprafaţa cuptorului, mai ales ,în porţiunea îngustă din raţă. O asemenea piesă, în poziţia ei orig,inală, poate fi văzută în figm,a 3, 4, 5. Luînd
dimensiunile medii ale acestor oapsuLe, se poalte oaiLCUJLa capaicitateia cuptorului, p:riecum şi numărul piese1or ce puteau fi arse într-o singură
şarjă. Dimensiunile şi foI1Illele capsulelor sînt TE.date în planşa nr. III.
In vecinătatea ouptorului spre vest, a fost dezvelită o încăpere ma,i
mare (pl. I, Si/a) şi una mai mică (pl. I, Si/b şi fig. 3).
In Si/a am dezvelit o cantitate mai mru-e de .asemenea caip.sule, clădite
una pest.e a1ta (fig. 9). Materialul din oare sÎlnt confecţionate este un lut
cu mult nisip de cuarţ cu bobul destul de dur, cuiLaarea -lor variim!d între~u-pal şi cenuşiu.
lncăpe.rea era pavaită ,au cărămizi. Stiva de capsule era acoperită cu o
placă de zidărie avînd supra:taţa de 1,5-2 m 2 , aikătuită din cărămizi
legate între ele cu un mortar de bună oalitate. Această încăpere juca un
rol important în faza dinainte şi de după a.ro.ere, aici era locul de î111căr
care şi de descă:ricare ~ şarjei, lUJOru dovedit nu numai ide mulţimea capsulelior, ci şi de faptllll că aici se temnina oapăltuJ. porţiUJn.:ii în formă deooridor a camerei de ardere (fig. 3). In afară de icapsuie, ciOlburi izolate
şi aîteva bastonaşe prismartiiee de lut folosite CTJa menţinerea distanţei din1ll'1e vase, această încăpere n/4 furnizat desooperiri mai importante.
Material neaşteptat ,de bogat a apărut din îinicăperea S 1fb. P1aiclimenJtul
de cărămizi al acestei încăperi este asemănător camerei idle wdie:rie din Si/c.
Nu-i exclus ca, or,iginla.r, să fi fost şi aioi un cuptor de ars ceramică.
Ma,terialul aflat ne îndreptăţeşte însă să presupunem că în uJ.tima perioadă de aotivitate a manufacturii aici funcţiona un modest laborator, un
fel de atelier de experimentare. Deosebit :de :impo:rt.aint.e sînt runele materii prime, unelte, ~i unele ,produse necunoscute pînă în momentuil e:fectuării săpăturilor noastre, aflate în colţurile mcă,perii. Pomen.i,rea şi descriema lor Via fi fămLtă 1Ja locul potrivit, dezveliriea oompletă 1a jumătăţii
apUJSene a clădirii n-a fost pooibilă în această campanie de săpături din
lip.să de timp. De aceea au fost săpate numai zidurile găsite în secţiunea
de control, fiind ul'IIIlărite in direcţia norid şi vest, rpînă în capătul lor.
A~el s-a determinat lruingimea şi 1lăţimea totailă a clădirii.
Semnificaţia şi roluJ. liillCăperilor dezvel!iJbe în Si/e nu este daTă. Se1
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poate însă constata •că şi ele se înscriu orgainiJc în ansamblul iatelierelor,
fiind clădite în aceeaşi tehnică şi cu aceleaşi materi,ale. ln inrteriorul loiI'
s-a găsit un sit!'lat de nisip de 10-15 cm gD01Sirrne, ceea ce ne face să presiUJpunem că au fost podite cu sainduri şi ,că ,au fost întrebu:inţa,te oa încăperi pentru modelaj, pictare e<tc. Llpită d:e icele două încăperi, în axul
clădirii a fost găsită o movhlă de cărămizi. După -ce a fost îndepărtat
stratul supedor, au apărut sU1bstn.1Jcţiile UJnui CUJptor de rmai mici d!imensiUJnJi., îngrijit clă,dit. TiJpU!l acestuia este dificil ,de stabilit. Pare să fie
vo:riba de un sÎIIIlplu cuplbor paitru.lJart:er pentru arideri de probă, de mici
dimensiuni.
Ln caseta S1 /f, in af.ara ruinelor clădirii, ,au ,apărut doar foarte puţine
rn.ate:rii1ale. Şi aici a fost observait stratul de n~sip. După îndepărtarea
molozului au fost aflate dteva forme de ipsos ,de mici dimensiUJni în oare
s:e tur111au pi;cioare şi toarte de vase şi oare lasă să se presupună că aici
se executau produsele de plasitică minoră ale iateliere1or de la Baitiz.
Deci, clădirea dezveHtă în zona mijlocie a teritoriului oficinei - avind
în vedere compiartimentarea incăiperilor - trebuia să aparţină unui atelier central cu cuptoare de afls vase, cu locuri de muncă pentru decoratori şi sicuLprtori. Nu se poate preciza daică latura sudică a clădirii se
ternnim:a d.f'eptunghiulax sau avea o paJrte mai ieşită ce imprima o formă
de T întregului plan. A.cest [ucru însă nu S-<a putut stabili în curisu'l săpă
turilor, căci, aşa CUlil1 se poate vedea diin liniile punctate de pe plan,
a/ceastă porţiune a per,ertelui a fost demolată pină la ultimul rînd al fundaţiei. Planul putea să fi fo5t în formă ,de T (daică e vorba de această
clădire); atunci ar deV'0Il:i explicabilă şi reprezentarea de pe două farfurii
de la Batiz înfăţişînd cu maximUJm de ,pr,obaibilitate 'll!Ilia dintre clădirile
întreprinderii: în tort oarz;ul repreZ€1Iltările r:esp0ctive prezintă o clădire
impozanrt:ă pare~se dim. piaitră şi zild ,de cărărmiidă, cu un horn de mari dimensiuni (fig. 10).
Mulţimea materiialului mărunJt descoperit, cele două cuptoare mari şi
unul mic presupun o specializare accentuată ra diferitelor ateliere în cadrul
rnanuf aicturii, anume, pentru priepararea preail.iabilă a pastei şi smalţului,
sct1JLptarea pozitivelor ,pentru plastică, ,executarea 1martriţelor, tur~narea în
fomne, modelarea la roată a viaselor, striwngirea, USJcarea, arderea, simălţui
rea, v.ariiatele procedee de decooame ş.a.m.d.
!n continuare ceDoetările aveau ,ca scop depistarea locului şi a dimensiuni1or ·atelierelor mai sus amintite. Tocmai de aceera a doua secţiune de oontl'lol (SJ a fost amplasată în porţiunea 'IllOJ'ldică a terenul 1 1i
amintn, în apropierea Canalului Morii. S 2 a fost trasat la 60 m est de
colţul norid-estic a-l Cămimului -cultumal aictUJail. (Harta nr. 1, S:!). Locul plan,
aooperit de o vegetaţie bogată, ,U111Jde se înalţă .Ilfl.llci bărtrîni, nu lăsa să se
creadă că şi aici zac îngropate urme importante de construcţie. Ceea
ce ne-a făcut ca totuşi să deschidem o secţiune a f,oot nurmărul mare
de fragmente ceramice ce apăreau în ruplturile malului Caniarlului Morii.
După o scurtă cercetare a devenit evident că aici au f.osrt depozitate vasele sparte, ne:r,euşite, Lipite în cun;,1IJ. ra:rderii, ,cele cu smalţul şi decorul
p1ct,at sours, într-un cu'V'Îilt iprodll!S ce conta odinioară ,drept rebut, dar
1
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care s-a dovedit pentru ce!'loetări de o deosebită importanţă. Secţiunea
perpendicular pe maluJ. ,apei a lămurit în pr1mul rind grosimea
şi întinderea acestui „depozit de rebUJturi": 1,50 m în aidîncime şi 2,5 m
în lăţime (fig. 11). Cu această ooaz1e a fost aflat şi colţul nordic al l1Ilei
clădiri ce fusese în apriopiere. După ,ce, printr-o secţiune perpendiculară
peste oa,pătul nordic, S 2 , a fost golită Î!n bună parte groapa cu rebuturi,
a urmat verificarea dimensiunilor şi scopurilor 1a ,oare serviise clădirea
aminJtită, urmărindu-se traseul zidur:ilor descoperite (fig. 12). Lipsa de
timp şi cantitatea mare de pămînt ce trebuia îndepărtată a împiedicat
însă dezvelirea completă a acestora, astfel că oercetar:ea s-a limitat numai :La dezgroparea zidurilor exterioare ,şi 1a ce!'loetarea amănunţită a
une{ singure încăperi din i.nJterior (S 2/A). Clădirea, de fomiă drept1.1JI1ghiulara, era amplasată de La est La vest, avînd Latura Lungă de 18 m, iar
cea scurtă de 8 m (,pl. V). Presupunem că această clădire cuprindea 6-7
încăperi. Fundaţia zi,durilor este alcătuită clin pietriş de rîu şi piatră de
calcar, iar zidurile propriu-zise sînt ocmstruiite din cărămizi foar:te bine
airise cu diJmensiunile de 30 X 16 X 7 cm, -legate între ele cu un mortar
foarte bun. Tehnica zidului în singurul punct temeinic observat, colţul
nord1c al încăperii A, diferă de cele înregistrate pînă acum: peste fundaţia de piiatră urmează un şir de cărămizi a.şe:oate pe lat, peste ele urmează ai1te cărămizi clădite .pe paritea -îngustă, apoi sU1ccesiun1ea se repetă.
Această ,încăpere (A) este podită cu cărămizi. Cărămizile, îngrijit aşezate
una lîngă alta pe lait:, sint legate cu un mortar termic. Padimentul e uşor
oonoav, ridicîndu-se puţin către ,partea nordkă. 1n acest padiment, în
colţul nord-estic, era praotioată o deschizătură oare aidoma celoc observate lia cuptoriul din S 1 - flliS€se umplută cu nisip de cuarţ cu bobul
du!". Pe ba:zia padimcntului diesc.Tis şi a modului special de clădire a zidului, oare asigura o izolare termică superioară, credem că nu greşim dacă
şi aici presupunem existenţa. unui alt cuptor de ars oeracrnică. În a:cela~i
sens pledează şi o ,cărămidă din bolta cuptorului purtînd ful,că umne de
mortar (pl. II, nr. 6), precum şi unele capsule de ardere de dimensiuni
nu prea mari.
Destinaţia celorilalte încăperi, incomplet dezvelite, n-a ,putlllt fi deooa;mdat.ă stabilită. Că aoeaistă olădir,e se integra ,organ:iic în procesul de producţie de La Batiz o dwedeşte, în afara amintiitei grămezi de rebuturi,
şi materialul ceramic găsit izolat printre ruine. Descrie11ea 10,r Vla fi făcută
la locul potrivit, aici mulţumiindu-ne cu observ;aţia ,că 70-800/o din materialul stampilat poartă stema fiamiiiei Nalatzy, ,avînd oaraoteristică
marginea bariocă, fiind de culoare gălbuie, aparţi,nînd deci prim2i perioade
de fabricaţie. Corespunzător acestora se poate conchilde că respeictivul atelier face parte din perioada de început a oficinei de la Batiz. Spre atare
conioluzie ne îndre:aptă şi cîteva fragmente de lut aflate aici, deşi ele nu
constituie o dov,adă peremptorie. 1n tot cazul, existenţa, deşi în oantitate
redusă, şi a ceramicii cu smalţ negru dovedeşte că această clădire 1se integra în complexul de ateliere de la Batiz chiar şi prin anii 1830--18-10,
caracterizaţi în special prin producerea acestui sortiment ceramic.
Tot de ateliere ţinea, şi o clădire mare, neobişnuită pentru epoca restrasată

1
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care se întindea ,în partea rnotrdică a aşezării, La 20 m ,distanţă dl'
S 2 • Dimensiunile ei au fost delimiit•ate prin trei secţiuni (harta nr. 1, S 3 , S 4,
S 5). Această olădire -era orientată de la est •spre vest lîngă Canalul Morii,
av,înd ,1ungimea de 50 m, iar lăţimea de 10 m. Asemănător celorlalte, şi
aceasta fusese ·clădită temeinic, din cărămidă, cu o fundaţie solidă de piatră. Motivele deja tnvooate ne-au [mpiedicat să dezvelim integra,l dă1diriea.
În secţiunile trasate a fost aflată, în afara cîtorvia fragmente ceramice, o
singură formă de ipsos pentru turnarea pkioarelor vaselor cu trei picioare
dP tip baroc, care aveau forma unui vîrf de lance (planşa IV, nr. 2). După
spUJSele localnici,lor, 1n acest Loc terenul fusese arat în urmă cu 25-30 de
ani, cu ca11e ocazie au ieşit la iveală ·cantităţi mari de forme de ipsos, de
dimensiuni mari. Se p01ate ded ,presupune că aici funcţionau a:teliere·lc de
turnare şi de modelare.
La capătul răsăritean al acestei dădiri, în ,aipropierea malului apei, în
ruptUlI'ile lllnui şanţ azi seicat - despre re.ar,e v•om mai voribi - , a fost
af,l.at un mare depozit de •rebuturi. Descoperirea fiind făcută în ultimele
zile de funcţionare 1a şantie!IUlui, conţinuJtul aloo.situi depozit nu a fost
complet cericetat. Ceramica aflată în secţiunea de oonitrnl S 6 aidîncită la
cca 0,50 m consună în general cu cea observaită în S 1 (de pildă şi aici a
fost alflată specia de ceramică cu smalţ gri, ,cunosC'llită numai din S./b).
Foarte priobaibil 1aici se depoz,itau rebuturile pvovenirte -din cuptoarele din
S 1 lucrate iniţial în atelterele de modelare.
În aficrra celor trei mari clădiri ieunoocute pr:iin săJpă.turile efectuate de
noi în oampainiia din 1968, 1manufattura de '1a Ba.tiz a:r fi trebuit să aibă
şi nU1In:e11oase aLte iinsrtaLaţii (uscătorii, derpoziite, glflajduri etc.). Ele fiind
în.să pî'obabH - în mare parte din scîn1dud şi ,grinzi, 1aiu f.ost desfăcute
şi risipite în cursul timpului. în tradiţia existentă între cei mai bătrini locuitori ai comunei se mai păstrează amintirea şoproane1or de ll!Scat ceramică, asemănă,toare „coşerelor" 1aotual:e de ,porumb, prnCUlIIl şi a morii
de pi.salt pasta vtaselor, piuele dJe smail.ţ, itI1aJrus.fio::r,m:a,te mai 1.frziu 1n presă
de ulei de către un an/urne Mihâly, proprietar llilteri-or al iteritoriu:lui manufaidturii21. Informatorii 111oştri relatau că moara şi piUJa s-ar fi aflat
în capătul estic 1a:l terenului, aJpr.oape ,de malul 1apei. O siourtă ceiicetare
pe teren ne-,a dus 1a convingerea că -laicul se afla La cca 50 m de colţul
sud-estic al terienului unde păminitul pe o suprafaţă de 100-200 mp e
plin die denivelări; şi este interesant de menţionat că amintitul şanţ secat
pleacă tocmai de aici ca, ·în dreptul 1seoţiunii S 6 , să ,deia în Canalul Morii
ce ,coteşte spre :apus. Be funidul aicesrtui şanţ :sec:a,t, în 1 oapătul său suidk deci tocmai aioo1a unde credem că era moana - a şi apărut ,o piaitră de
moară de mari dimensiuni (fig. 13), ce poate fi interpretată ca o dovadă
materială a existenţei acesteia. Se poate stabili şi faptul că masivul disc
de piatră arvind diiamietrul de 104 ,cm şi î'Illălţimea de 45 ,om nu era uşor
transportabil, deci e fora-te ip:riobaibiJ. că el zăoea pe LocUJl său de odini,oară.
"1 Informaţie

de la Tereza Şinca (Baitiz, nr. 189), în etate de 84 ani. Ea îşi aminde multe întîmplări în legătură cu fabrica de la Batiz şi despre Franz D'Andre.
auzite în majoritate de la bunicul său, născut în jur\.lll anilor 1822-1823.
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Dimensiunile sa1le respectabile, fonna sa, şanţul sec.alt în ·care a fost găsit,
precum şi rămăşiţele de grinzi şi Lemnărie, stilpii înfipţi în pămînt duc
la concluzi,a că piatra de moară găsită ţinea de moara de pisat pastă ce
era acţi!onată de puterea apei. Deci actualrul şanţ secat fusese odinioară
un canal ce alimenta cu apă insta1aţiile de zdrobit. Aoeste con-s,tatări -contr,azic întrucîtv,a afir,maţii1e lui Ştefan Bordam că: ,,Franz D'Andre a folosit forţa cailor la acţionarea instalaţiilor oare înainte de moartea tatălui
său la 1847 fuseseră acţionate manual" 22 • De altfel este improbabil ca
chiar şi înaintea acestei daite să nu se fi folosit la Batiz energia aipei curgătoare ce se afla în apropiere; cu atît mai mult cu oit o asemenea instalaţie nu cerea nici un fel de complexitate tehnică deosebită. în sprijinul
aceleiaşi ipoteze vine şi amplasarea mai tuturor instalaţitlior tehnice în
apropierea malului apei. In aoest sens, nici amplasarea atelierelor de
modelaj descoperite prin S 3 , S 4 , S 5 , în apropirerea apei, nu ni se pare
întîmplătoare.

Specialiş,tii ceramişti care au studiat în1oepînd din secolul trecut produsele manufacturii de La Batiz relevă fineţea aioestei ceramici, subliniind
în mod deosebit subţirimea pereţilor vaselor şi uniformitatea lor, aipr,opiiată de cea a porţe,kmuJui. Or, acest lucru ou greu ar fi fost re1aliZJabil
nrnnai pe roţi acţion:ate de forţă omeneGScă, cu atît mai mult cu cit
producţia în cantităţi mari de la Batiz nu întotdeauna era asigurată de
un număr suficient de specialişti, de muncitori calificaţi. ln asemenea
optică, acţionarea mecanică, prin forţa hidraulică, a unora dintre roţile de
olar, ,a roţilor pe care se strunjea şi a altor instalaţii se impun,e ca o
necesitate. Ne gindim la faptul că o asemenea fo1asirie a forţei hidraulice
este caracteristică de altfel indl\.llStriei incipiente a Transilvaniei din aicele
vremuri. La aceasta contribuia, în afara unei certe tradiţii tehnice, şi
bogăţia în ape curgărtoare a căI'or forţă a fost fo1osită mai aites în ramurile
industriei uşoare. Tot pe baza captării şi folosirii energiei hidr1al.l.lice funcţionau: F,aibrica de ulei de rapiţă de 1a Cluj (1846) 23 , cea de piele fină de
la Prislop (jud. Cluj) 24 , sau Fabrica de sticlă şi crista:l „Mairgit" - una
din într,eprinderile vestite din împrejurimile oraşului Sf. Gheorghe 25 • in
aceasta din urmă un pîriiaş nu mai puternic de 40 ~g-f:orţă acţiona 16
polizoare (dintre care fiecare în parte necesita o enerigie mai mare decît
o roată de olar), precum şi o moară şi o piuă de pi1atră, asemănătoare
celor folosiJt:e la producţia de faianţă fină 26 • O r,oată die apă asemănătoare
reuşea să acţioneze nu mai puţilil de 120 suveici pentru filarea mătăsii
în într,eprinderea f.amiliei Mylus din Milano - oum consemna un călător
prusac 27 •
Revenind l:a Ba.tiz, remarcăm că sll.53imintita mecanizare - tobală sau pa,rţiială - a anumitor procese tehnologice măriea considerabil nu numai calita22
23

Bordan, op. cit., p. 9.

Vascirnapi Ojscig, 1846, nr. 640, p. 355-356.
v. Mult
Jelen, 17 februarie 1846.
25 Hetilap, 12 august 1854.
28 Ibidem.
21 Hetilap, 29 noembrie 1854.
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tea produselor, ci şi produotiivitatea mundi. Me,nţionărm totodată că ainsarnb1ul dis.punerii ateiliere,lor şi realizărilor tehntce, procesul productiv împărţit în faze tehnologice lasă să se 1rutT1eV1a/dă faptu~ că în al cincilea
deceniu al secolului t:riec-ut Batizul ajunsese să depăşească stadiul de
simplă ,manufactură. Calitatea deosebită a produseloir îşi găseşte explicaţia tocmai în acest caracte,r de întreprindere C'aire producea în serie -, bineînţeles neuitînd de aportul •orgiaini:oatoric al oondU1căitorilor-teh
mc1eni cu ,cunoştinţe reimarcabii1e în domeniul respecti,v, precum şi de
califi.carea muncitorilor proveniţi ,din ,rnniduJ. popula,ţiei locale.

Materiile prime. Prepararea pastei

şi

a

smalţului

Toţi cei oar,e s-au ocUJpa,t pînă acum cu întreprindereia de ila Batiz au
subliniat f,aptul că ceramica produsă a:ilci era de ,o calitate superioară datorită mai ales materiilor prime folo1Site şi numai apoi datorită cunoştin
ţelor profesionale ale condu~ătorilor-teihnicieni, D'Andre tatăl şi fiul.
Într-iadevăr, exiSitenţa unui sortiment variat de materii pri1me a influenţat mult în bine - activitatea înrt:repri.nderii. Sîntem oonvinşi de
faptul că tocmai existenţa, din abundenţă, a diferitelor calităţi de materii
prime a determinat - pe lingă multe avantaje asigurate de Nalatzy
J6zsef - pe D'Andre tatăl să întemeieze în această localitate o manufactură.
Faiainţa fină necesită mai multe calităţi de argilă cu ,caracteristici superioare,
rezistente la o temperatură de ardere de 1100-1200°C., cu un adaos de cvarţ bine
dozat pentru a-i da teracotei (,ceramica biscuitată, arsă prima dată) după ardere
o culoare albă. In afară de aceasta - în condiţiile existente atunci - tehnicianul
care ar fi îndrăznit să întemeieze o atare întreprindere într-o regiune lipsită de o
asemenea industrie trebuia să-şi asigure el Îlnsll-'?i toate materialele trebuincioase
producţiei ca de exemplu: smalţul într-o gamă foarte întinsă şi variată, vopselele,
ipsosul pentru modele sau matriţe, lemne de foc de esenţă bună, eventual căr
bune şi unelte de lucru. Dacă aceste materiale nu s-ar fi găsit oarecum împreună,
pe o arie geografică redusă, în jurul întreprinderii, faptul ar fi îngreunat foarte
mult procesul de producţie, şi implicit rentabilitatea. In cazul nostru, manufactura
de faianţă fină de la Batiz a fost înfiinţată într-un loc unde de la început au fost
asigurate din abundenţă principalele materii prime. Ca un avantaj deosebit trebuie
subliniat şi faptul că - în condiţiile realităţilor feudale existente încă în Transilvania - carierele de piatră, de alabastru, argilă, pădurile care dădeau lemnele
de foc au aparţinut aceluiaşi proprietar, Nalatzy Jozsef. De la Băcia, la 2 km de
Batiz, se aducea o argilă albă de bună calitate, principalul component pentru aluatul faianţei fine. Chiar în Batiz, în partea de nord-vest, 52 scotea argila roşie
deosebit de rezistentă la foc. Asupra existenţei şi calităţii ei chiar D'Andre tatăl
îi atrage atenţia -lui Nalatzy 28 • Pe lingă argila roşie cu oxizi de fier de la Batiz
şi cea din Dăda, mai era folosită şi argila albă de la Baru-Mare care se găsea
în mari cantităţi 29 • Caolina, necesară ceramicii albe care urma să imite porţejanul
şi insll-'?i porţelanului produs la Batiz, la s,:ară de laborator, se procura, în aproape
tot timpul existenţei intreprinderii, de la Sănduleşti, de Ungă Turda, unde a existat

28

Satellit des Siebenbilrgischen Wochenblatts, 1874, nr. 76, p. 4; Bielz, op. cit.,

p. 4; Bordan, op. cit., p. 6-7.
29 Bordăn,

op. cit., p. 6, 10.
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o carieră care mai tîrziu s-a epuizat3°. Bănuim ca m afirmaţia: ,,secretul descoperit
de mine pe această moşie menţinîndu-1 pentru mine nu-l divulg nimănui" 3 1 Franz
D'Andre s-a referit la descoperirea unei cariere de caolină şi pe cuprinsul moşiei,
sau poate în apropiere. Această părere este întărită şi de datele statisticianului şi
geografului Benigni care semnalează şi el existenţa unui depozit de caoHnă, vorbind despre pămîntul pentru porţelan (în limba maghiară: Porczellân agyag) ,,care
este ele culoare albicioasă sau de o coloraţie deschisă şi de o compoziţie moale la
pipăit"; el arată că acest lut se găseş1e pe lingă Braşov şi Haţeg 32 • Referitor la
alte varietăţi de argilă ·cu calităţi superioare ca de pildă ale celei albe, tot Benigni
a[irmă că aceasta se ~ăseşle şi la Turda. la Zlatna, Rîşnov. iar una alb-gălbuie care
an· multi'\ asemănare cu pămîntul de porţelan, la Baru-Mare în Valea HaţeguluP:l.
Si totuşi semnele de întrebare privind caolina nu dispar cu totul.
l ntr-un articol de ,dar din 1853 sînt cite\·a informaţii preţioase despre aşa-zisele
fabrici de porţelan din Transilvania (Gurghiu, Batiz şi Braşov,. Numai în legătură
cu manufactura de la Gurghiu se spune că adUice pămînt de calitate de lingă Turda
(Sănduleşti), că ..... la cîteva ore de mers de la Batiz, pe malul Mureşului, la
Chimindia există caolină frumoasă şi bună" şi că ar fi b1ne ca şi aceasta să fie
folosită:v.. Coroborînd atare ~lire cu cea din scrisoarea lui Franz D'Andre către
Mik6 Imre în care îi aminteşte cercetările sale privind încercarea de a produce
porţelan, care tocmai la 1853 ar fi trebuit să depăşească faza de laborator trecînd
la producţia în scrie1 \ s-ar putea susţine că el încă la această dată a renunţat la
caolina de Sănduleşti. nu numai pentru faptul că se procura _greu datorită distanţei.
ci şi pentru că la acea dată cunoştea locul caolinei din apropierea Batizului, fie
lingă Haţeg. fie la Chimindia. fie într-un alt loc. Sigur şi important este că cea
mai grea problemă în procurarea materiilor prime necesare producţiei, problema
caolinei, a fost rezolvată pc loc. Folosirea unei oaoline de bună calitate tocmai în
penuitima J)f'rioadă de activitate (1850-1859) o trădează mai ales vasele cu marca
Batiz ~i FdA. Aceste vase au o culoare albă, teracota lor fiind frumoasă, arsă
omogem, tare, calitatea apropi:ndu-sc mult de cea a porţelanului. Caolina, componentă a pastei folosite în ultima perioadă a funcţionării intreprinderii a fost găsită
şi cu ocazia săpăturii, în presupusul laborator, în secţiunea S 1lb. Analizele chimice
- anexate - arată caracteristicile ei. Problema caolinei şi în _general problema
pastei l"ra una dintre cele mai grele de rezolvat, intrucît în cazul producerii în
serie a trebuit să fie asigurată aceeaşi calitate, cu caracteristicile ,chimice identice
pentru mai multe şarje. pentru mai mulţi ani, fiindcă numai astfel se putea ajunge
la uniformizar0a produselor şi deci la realizarea rentabilităţii. Uniformizarea pastei
a fost necesară şi în ce priveşte smalţul; a trebuit să fie găsit raportul ootim
într,e compoziţie şi smalţ ca după ardere suprafaţa smălţuită să rămînă netedă şi
fără crăpături. Piesele păstrate pînă azi precum şi materialul rezultat din săpătură
arată că această problemă. în general, a fost soluţionată la Batiz. Materia primă
pentru smalţ era procurată tot din împrejurimi. Diferite varietăţi de piatră, de
l'Uarţită, zăcăminte care conţin siliciu. oxizi de fier, oxizi de mangan, bor, cupru.
rnsitor, s-au găsit în încăperea S 1/b. Acestea erau exploatate din Valea Haţegului
şi din împn~jurimile oraşului Hunedoara unde se găsesc în cantităţi industriale.
Carierele de piatră din Petreni, Sîntămăria de Piatră, Călanul Mic erau vestite
nu numai din evul mediu, ci chiar şi în antichitate. la Sîntămăria de Piatră, din
Mă.cura au scos piatră de construcţie (calcar canchilic) şi dacii din cetăţile Mun1.ilor Orăştiei, şi tot cu piatra de aici a fost zidit oraşul Aquae (Călan) de către
:JO Ki>văry Lâszl6, Erdelyorszag Statistiklija, Cluj, 1847, I, p. 219: Orban Balăzs.
Torda Varos es kornyeke, Budapesta, 1889, p. 399; Raportul Camerei de Comerţ din
Cluj, Cluj, 1879, p. 134; Bordăn, op. cit., p. 6, 10.
::i Kelemen, op. cit., p. 97.
:ii Benigni, op. cit., I, p. 283.
:u Ibidem.
:v. Hetilap, 8 iunie 1853.
35 Kelemen, op. cit., p. 96-97.
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cuceritorii romani 36. Aceste cariere şi cele din Riu-Bărbait şi Chimindia dădeau
materia prtmă de foarte bună calitate şi pentru modelele de ipsos şi pentru matriţele de turnare în care se executau părţile componente ale decorului plastic. Frumuseţea marmorei albe de la Rîu-Bărbat de lingă Haţeg era unanim recunoscută
şi de contemporani 37• Credem că nu greşim dacă afirmăm că pentru prepararea ipsosului de foarte bună calitate la Batiz a fost folosită marmora albă de aici. Matriţe
de ipsos din a,oest material au fost găsi.te şi ou ocazia săpăturii din 1968, analiza
lor sprijinind această părere (vezi Anexa).
Probleme deosebite a ridicat şi procurarea diferitelor vopsele necesare deoorării.
întrucît în vremea funcţionării întreprinderii de la Batiz procedeele de obţinere a
diferitelor sortimente de pastă, a smalţului şi a coloranţilor constituiau secrete de
fabricaţie păzite cu străşnicie de fiecare manufactură, obţinerea celor mai potrivite
reţete de smalţ şi vopsele din materii prime indigene cădea în sarcina cercetărilor
de laborator ale conducătorilor-tehnicieni. La vopselele pe bază de oxizi de fier,
la temperaturi mai ridicate aceşti oxizi se reduceau şi dispăreau. Or, arderea la
o temperatură relativ ridicată a faianţei fine după decorare ascundea în sine acest
pericol. Vopselele care rezistau şi la temperaturi ridicate se făceau cu adaos de
oxizi de crom, de cobalt, de mangan sau uraniu, cu care s-au putut realiza decoruri de culoare verde, albastră, neagră; materiale la care au recurs şi tehnicienii
de la Batiz. Folosirea vopselii pe bază de cobalt era ooişnuită la sortimentul alb,
iar cea pe bază de mangan la vestita ceramică neagră de la Batiz unde însă se
folosea şi o tehnologie de ardere specială de care ne vom ocupa mai amănunţit la
locul potrivit. în afară de culorile amintite se mai foloseau aici şi culori cu nuanţă
de roşu-portocaliu, maro închis, galben, gri, aur şi argint. La acestea două din urmă
se -oerea o tehnică specială, ornamentul era aplicat „la reoe", peste smalţ. La vasele'
cu lustru, se urmărea cu totul altă tehnologie.
Ln sfîrşit, între materiile prime folosite la atelierele de la Batiz amintim şi
nisipul de foarte bună calitate găsit în cantităţi destul de mari cu ocazia săpătu
rilor din anul 1968. Acesta era necesar atît la prepararea compoziţiei pastei, cit
şi pentru smalţ, dar şi în alte scopuri, ca de pildă la cuptorul de ars vase.
Despre şirurile de căruţe care aduceau ,materiile prime, încontinuu, pentru
scopurile manufacturii, îşi amintesc şi in prezent unii bătrîni. Işi aduc aminte de
„pămîntul" adus de lingă Turda, de o familie specializată în extragerea unei anume
calităţi de nisip, aduse dinspre Haţeg, de sarea adusă din părţile Uioarei. De menţionat că această cărăuşie aducea un venit substanţial pentru locuitorii satului, fapt
care a contribuit din plin la atingerea unui nivel de trai destul de ridicat al mai
multor familii din sat. Acest lucru a fost subliniat şi de un contemporan, la 184t•~.
Urna dintre oele mai dificile probleme legate direct de fabricarea vaselor era
aceea a procurării staniu1ui. După cercetările noastre smalţul pe bază de staniu
se aplica pe o anumită categorie de vase negre şi mai ales pe cele cu lustru. Procurarea lui era ceva mai grea, fiindcă ,acest meial nu se găsea în Transilvania. In
aceea vreme staniul era intens extras din Munţii Cehiei, în regiunea Elbogen. Un
anunţ din 1828 face cunoscută deschiderea unei noi mine, bogată în zăcăminte, la
Slagenwa1d39 , de unde putea să se aprovizioneze oricine din fostul imperiu habsburgic, deci şi manufacturile de faianţă fană din Transilvania.
ln vecinătatea zonei aurifere din Munţii Zlatnei şi Valea Arieşului, procurarea
unei cantit.ăţi de praf de aur, de argint sau de „aur mussiv" (vezi Anexa) nu oonstitru.ia o problemji. Această posibHitate au şi exploatat-o din ,plin conducătorii întreprinderii de la Batiz, realizînd o •categorie aparte de produse ou decor de aur
şi argint atît la sortimentul de vase cit şi la sobele de teracotă. Mai bogat erau
deoorate vasele şi sobele cu smalţ negru. Urme de praf de „aur mussiv" au fost
găsite şi cu ocazia săpăturii în St/b, într-o cutiuţă de carton foarte ·deteriorată.
36

37
38

a9

Octavian Floca, Regiunea Hunedoara. Ghid, 1957, p. 246-247.
Hetilap, 8 iunie 1853.
Satellit des Siebenbilrgischen Wochenblatts, 1847, nr. 76, p. 4.
Hazai Hirad6, 1828, p. 28.
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Prepararea pastei cerea cunoştinţe bune numai din partea tehnicianului sau a
care conducea şi supraveghea toate operaţiunile preparării. Din partea
muncitorilor se cerea numai îndemînare şi forţă fizică. Iniţial, însă, această muncă
era precedată de căutări, experienţe de laborator îndelungate spre a găsi soluţiile
cele mai adecvate pentru mai multe feluri de pastă şi de smalţ. Numai după ce
a fost obţinut un rezultat, se trecea la producţia în serie. Experienţe în această
direcţie au fost efectuate în mod sigur şi în cadrul activităţii la întreprinderea de
la Batiz. Cu ocazia săpăturii în S/1b (presupusul laborator), s-a găsit un mănunchi
de plăci dreptunghiulare marcate cu cuvîntul BATIZ şi un număr (fig. 14). Păre
rea noastră este că aceste obiecte au servil drept etaloane, mai bine zis ele sînt
nişte probe de pastă, arse, prin ca.re se încerca calitatea preparatului nou înainte
de a se trece la producţia în serie. Acest lucru în mod normal, trebuia să se facă
înaintea fiecărei şarje tocmai datorită faptului subliniat mai înainte, acela al inconstanţei calităţii argilei sau a caolinei folosite, lucru normal atunci, cind nu
existau materii prime standardizate şi nici întreprinderi specialimte în a prepara
pe scară industrială materia primă necesară fabricilor de faianţă.
O dată experimentate, pentru a putea fi deosebite una de alta. diferitele calităţi
de pastă primeau cite un număr. Acest număr îl reprezentau cifrele despre care
am vorbit mai sus, care după unele păreri constituiau marca lucrătorului de la
roată sau a modelului ori tiparului. Noi nu sîntem de acord cu atare părere din
simplul motiv că în condiţiile de muncă existente atunci cind mai ales specialiştii
erau angajaţi prin tocmeală, pentru un timp mai îndelungat. nu avea nici un sens
marcarea obiectelor produse de ei. Acest lucru a devenit obişnuit numai după introducerea „muncii în acord". Cifrele oare însoţeau marca fabricii indicau în mod
sigur doar o variantă de pastă, ele erau bătute pe produsele confecţionate din pasta
respectivă. Această uzanţă a fost înpămîntenită la Batiz chiar de la începuturile
activităţii. S-au găsit piese de muzeu şi o cantitate mare de cioburi (în ~ la aşa
zisul depozit de rebuturi) cu marca fabricii care a fost folosită în prima parte a
activitAţii manufacturii variante ale stemei Nalatzy - fiind însoţite de cite o
cifră între 1 şi 4. Cele mai multe piese sînt marcate cu cifra 2; în general se foloseau însă pentru marcarea variantelor de pastă cifre de la O la 6, la sortimentul de
vase albe marcate cu BATIZ, şi de la 1 la 4 la cele ou smalţ negru.
Baterea mărcii şi a cifrelor respective se făcea înaintea primei arderi cînd
obiectul era semiuscat. Numerele bătute într-un produs nefinisat nu puteau să indice
modelul sau matriţa în care piesa era turnată: recunoaşterea modelului nu era o
problemă, fiindcă la o simplă privire se puteau deosebi forma şi dimensi,unile unui
fabricat de alte piese; nici numărul matriţei nu trebuia să fie indicat, mai întîi
pentru că majoritatea pieselor erau exe0Utate cu ajutorul a mai multor matriţe,
iar după turnare n-avea nici o importanţă în care din ele a fost modelat vasul.
Marcarea pieselor a fost efectuată înainte ca obiectele să fi fost aduse de la uscă
torie spre a fi arse. Meşterul care conducea această operaţie a arderii trebuia să
cunoască compoziţia şi însuşirile pastei oa să lucreze potrivit caracteristicHor deja
cunoscute de la experienţele făcute cu ajutorul etaloanelor sus-amintite. In această
practică îşi găseşte credem - explicaţia folosirea cifrelor de marcare la nivelul
producţiei de la Batiz.
Obiceiul marcării pastei se practica şi la fabrica de faianţă fină şi de porţelan de la Herend (R. P. Ungară), pe la 1840"0• Maroarea pastei era necesară nu
numai din punctul de vedere al arderii, ci şi pentru a aplica smalţul potrivit Ia
pasta potrivită. Or, după ardere materialul îşi schimba culoarea şi de aceea deosebirea materialelor era o cerinţă pract.1că. Neaplicarea smalţului potrivit - experimentat dinainte - purta în si.111e un mare pericol pentru calitatea produsului, acda
la apariţiei crăpăturilor. Crăpăturile apar atunci cînd între pastă şi smalţ IllU există
un anume raport atît la încălzire cit şi la răcire; e vorba de diferenţe de di.latare
meşterului

40 Katona Imre, A herendi gyar maz- es masszakiserletei az 1840-es evek elejen,
in Epi~âanyag, 1966, nr 11, p. 431-435; Idem, S-betus herendi porcelanok az
iparmii.veszeti es a Bakonyi Muzeumban, în A Veszprem megyei Muzeumok

KlJzlemenyei, 5 (1966), p. 247-254.
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şi stringere. Obiectele păstrate ne arată că şi la Batiz au existat preocupări în
aoeastă direcţie şi în general au fost soluţionate în mod satisfăcător; ne gindim
aici şi mai ales la piesele albe cu marca Batiz (ou variantele sale) şi oele cu
marca FdA, şi mai ales la ceramica cu smalţ negru. Meritul conducătorilor fabricii în această direcţie este cu atit mai mare cu cit la alcătuirea reţetelor lor

s-au bazat pe surse naturale locale şi au ştiut să adapteze în mod ingenios materiile prime autohtone la tehnici şi tehnologii învăţate în străinătate.
Infiinţarea în ·atare condiţii a unei intreprÎillderi perfecţionate de ceramică nu
era nici pe departe o treabă uşoară pentru D'Andre tatăl. Să nu uităm că sintem
la începuturile sec. al XIX-iea, epocă în care şi în părţile mai avansate ale imperiului austriac asemenea manufacturi se găseau în faza lor iniţială. Deşi mină
de lucru calificată era foarte greu de găsit, D'Andre a soluţionat şi această problemă: a calificat, pe loc, tinerimea din sat. Din caiuza lipsei de izvoare nu se ştie
care a fost efectiv;ul cu care a î1nceput lucrul. Pe la 1846-1847, numărul muncitorilor
în majoritate oalificaţi atingea cifra de 50-6041. Din C'lllloaşterea acestui efectiv
-:,i a cîtorva date răzleţe asupra tehnicii şi tehnoJogiei şi făCÎIJld comparaţie cu
{·fectJivul alwr ateliere se poate deduce o diviziune a muncii pe o scară destul de
in1.i'n.5ă.

Mai întii, punctul de plecare al tehnologiei, diin mai multe faze de lucru: prepararea pastei. Metoda de lucru probabilă o putem reconstitui pe baza analizei prodm,elor şi cu ajutorul descrierii operaţiunilor de lucru rămase de la alte ateliere
de oare nici metoda folosită la Batiz nu se putea deosebi prea muLt. Date asupra
operaţiunilor preparării pastei ne-au rămas şi în doaumentele maJDUfa.cturii de ceramică de la Tg. Jiu (1832-1863) 42•
Prepararea pastei la Tg. Jiu era mai mult o muncă manua'lă: Pămint'lll adus
de la cariera din apropierea oraşului era întii fărimiţat, apoi trecut printr-o sită
foarte fină, sau cum se spune în documente „strecurat". Praful obţinut era a:mest~t cu alt praf care re2JUlta din pisarea ,,imaterialurilor", adică a pietrelor ce
trebuiau amesteoate cu pămînt. Amestecul acesta mai era trecut o dată printr-o
moară specială şi măcinat. O dată terminată cea de a doua operaţie, praful era
udat, devenind o pastă care era apoi frămîntată cu picioarele~3•
Importanţa pe ,care o avea în procesul de producţie prepararea pastei ne-o arată
şi faptul ,că la Tg. Jiu, dintre cei 40 ide lucrători 20 lucrează în mod direct sau au
tangenţe cu operaţiunile necesare în rprelJuCMrea diferitelor soiuri de argilă. De
menţionat este că la aceste operaţiuni iau parte şi cei oare lucrează la roata olarului sau la turnarea în formele de ipsos. Lucrul nu trebuie să ne mire însă, dacă
ne gîndim la faptul că aceşti oameni sint cei care triebuie să cunoască mai bine
caracteristicile fizice ale pastei. Participarea lor la pregătirea pastei - în cadrul
unei .producţii care abia depăşeşte nivelul meşteşugarului - este indispensabilă, ei
fiind oamenii calificaţi care coordonau munca celor necalificaţi (iobagi de curte
sau l1 ucrători cu ziua, oameni angajaţi pentru munci auxiliare). Nivelul tehnicaportul uman sau al unor maşini -, in procesul de preparare a pastei la Batiz,
în lipsa documentelor este greu de stabilit şi totuşi se poate aprecia ca destul de
avansat pe baza analizei materialu.lui muzeistic şi a celui colectat cu ocazia săpă
turii.
Mai irntîi trebuie subliniat că la Batiz pasta tuturor variantelor de produse este
foarte bine lucrată, curăţată cu cea mai mare atenţie de orice fel de impurităţi
şi cu o compoziţie chimică destul de unitară. Obţinerea acestei calităţi superioare
a materiei prime era posibilă numai prin introducerea în procesul tehnologic a
unor maşini cu un randament şi cu un volum de lucru ridicat, maşini care dau acea
notă de uniformitate pe oare au observat-o şi alţi specialişti în ,ceramică la produsele ieşite di.n atelierele de la Batiz.
41

"2

Satellit des Siebenbilrgischen Wochenblatts, 1847, nr. 76, p. 4.
Vladimir Gh. Diculescu, O manufactură de ceramică la Tirgu-Jiu, Bucureşti,

]!)56.
"3

Ibidem, Documentul nr. 4, 8 şi 35, precum şi Anexa II.
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Pe lîngă cele trei clădiri de dimensiuni mari care adăposteau locurile de muncă
ale modelorilor la roată, ale matriţerilor, decoratorilor şi încăperile cu cuptoare,
au existat şi ateliere special amenajate pentru prepararea pastei şi a smalţuiui,
Bordan spune că incepînd cu 1806 D'Andre culegea sarea miţii necesară fabricii
în hotarele satului Sîntămăria de Piatră şi Călan, arzîndu-le şi măcinîndu-le acasă44•
După Bordan putem afir.ma că la Batfz, chiar de la începuturile sale, a existat o
instalaţie specială nu numai pentru prepararea pastei, ci şi pentru arderea şi prepararea ipsosului necesar producţiei. Aceste instalaţii au fost şi ele mărite şi
transformate în 1847 cind s-au făcut transformări generale care au vizat mărirea
capacităţii de lucru 45• Locul morii unde se măcinau materialele necesare pentru
pastă şi smalţ a fost descoperit de noi şi semnalat mai sus. Dimensiunile pietrei de
moară găsită ne arată că acţionarea ei era posibilă numai cu ajutorul apei (fig. 12).
Asemenea mori nu constituiau o noutate în Transilvania acelei vremi. O astfel
de instalaţie a fost ridicată de nişte meşteri din Hamburg la Fabrica de sticlă
,,Margit" pentru măcinarea materialelor necesare preparării stiolei 46 •
O:.>re în vecinătatea ţării şteampurilor şi a roţii de apă, trebuie la Batiz să
punem sub semnul întrebării existenţa unei asemenea instalaţii? Mai mult, putem
susţine şi faptul că în afară de introducerea unor instalaţii mecanice, în mod sigur
au fost folosite şi alte metode cu scopul de a obţine o calitate cit mai ridicată.
Obiectele existente şi probele executate cu cioburile scoase din săpătură arată că
materialui ceramic era foarte fin decantat. Credem că „fintina nouă" pomenită de
Bordan stă în legătură tocmai cu operaţiunile de fermentare şi decantare a lutului,
nefiind săpată pentru simpla necesitate d.e apă, căci - din acest punct de vedere oricine ar fi avut la dispoziţie, la rigoare, întregul debit de apă al Streiului din
apropiere.
Aceste observaţii completează cele mai sus spuse, anume că tehnicienii instruiţi
iin apus au reuşit şi aici la noi să încetăţenească anumite procedee tehnologice al
căror rezultat s-a concretizat în varietatea şi fineţea pastei, a smalţului şi decorurilor ceramicii de la Batiz. Observaţiile din timpul săpăturii confirmă atare
ipoteze, întrucît la materialul semifabricat (biscuitat) se întîlnesc nuanţe variate
atît în cadrul general al produselor de culoare albă cit şi la cele negre. Mai sînt
necesare încă cercetări pentru a se stabili definitiv corespondenţele exacte dintre•
cifrele care însoţeau mărcile fabricii şi diferitele variante de pastă realizate. De
pe acum putem preciza că în cadrul mai larg al produselor de culoare albă, variaţiile de culoare ale teracotei nu se datorează exclusiv arderii, ci şi amestecului
priceput al unor ingredienţi coloranţi, creindu-se nuanţe diferite. In cadrul produselor de culoare albă nuanţele teracotei biscuitate oscilează între extremele de
gălbui-pucioasă şi portocaliu închis, iar la produsele cu smalţ negru nuanţele
merg de la cenuşiu închis, trecînd prin brun, pînă la negru mat. E neîndoios că în realizarea acestei game variate de paste trebuie să vedem influenţa
gusturilor deprinse de Franz D' Andre în per-egrinările sale în străinătate, în speţă
la vestitele ateliere engleze Wedgwood.
Colorarea pastei era cu precădere folosită în cazul cind se încerca obţinerea de pildă în cazul ceramicii negre - unui produs finit de calitate deosebită, cu un
'"' Bordan, op. cit., p. 7.
'- 5
46

Ibidem.

Un vizitator al acestei instalaţii aminteşte că: ,,Din punct de vedere mecanic
i se cuvine acelei clădiri în care piuele de piatră se află laolaltă şi
cu atît de minunat mecanism construite, căci un braţ derivat din apa Crasnei se
desparte în două la ciţiva :paşi de clădire; un braţ cu o putere de 40 funzi, mină
10 ciocane de zdrobit piatră, a căror greutate însumată este de 14 măji (probabil
măji vieneze de 57 kg), iar in afara acestora, la etajul I, opt ateliere de gravat
sticlă; al doilea braţ, tot ou o putere de 40 fU111zi, mină o altă roată oe poarte acţiona
la parter patru zdrobitoare de pămînt şi opt ateliere de gravat. Trecînd mai departe
de aici apa rămasă mină cu ciţiva paşi mai jos un gater şi o moară de grîne'"
(Hettlap, 12 august 1854).
atenţie mărită
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impresia porţelanllllui. Cîteva asemenea produse
VI. Pe plat.ad de culoare neagră se află marca

VI, nr. 7), ce poate fi

încadrată în perioada penultimă de activi-

tate a manufacturii (1850-1859).
Cu aceeaşi grijă erau elaborate şi smalţurile. LoouJ de muncă era acelaşi: şteam
purile de pisat piatră, moara de măcinat pămînt, cuprtoarele, laboratorul. Nu este
exclus să se fi folosit şi rîşniţe de mînii. Găsirea smalţului potrivit pentru o c-alitate de pastă cerea ClllllOŞtimţe temeinice mai ales în domeniul chimiei, necesita
îndelungate cercetări de laborator. Urmele acestei activităţi au fost constatate şi
cu ocazia săpăturilor. In încăperea S1/b s-au găsirt o serie de creuzete purtînd urme
de smalţ de zinc şi de sticlă, precum şi o serie de prefabricate şi minerale folosite
la prepararea smalţului (planşa VII, nr. 1, 2). Pare un amănunt, dar pentru a
cunoaşte nivelul tehni,cităţii sînt semnificative acele bile ide piatră de mărimea
unui ou pe care le-am găsit cu ocazia săpăturii ~n încăperea Stih. Ele erau folosite
tot la pisarea smalţului în cunoscutele cilindre rotative, întrebuinţate şi azi. Ele
erau acţionate de forţa apei sau de mina omuJui şi cu ajutorul lor se executa ultima operaţie a pisării materialului obţinîndu-se un praf fin ca pudra. Cu asemenea instalaţie s-a putut obţine acel smalţ de foarte bună calitate care deosebea
produsele Batizului de cele fabricate în celelalte manufacturi din Transilvania,
diferenţă observată şi de contemporani. Făcînd o ,comparaţie intre produsele Batizului şi a manufacturii de la Gurghiu, un cunoscător al ambelor ateliere scrie că
deşi la Gurghi,u se foloseşte ca materie primă pentru pastă un pămînt de bună
calitate, din cauza lipsei Wll\lÎ smalţ bun, prodru&ele sînt mai slabe decît cele de
la Ba.rtiz" 7• U:n smalţ deosebit de tare îl au vasele de Batiz de culoare neagră, care
de fapt au şi răspindit faima acestei oficine. Acest smalţ negru este invenţia lui
Franz D'.Aindre, tehnicirun deosebit de înzestrat. Compoziţia lui nu ne este cunoscută
deocamdată, dar analiza acelui material sticlos cu conţinut ,de mangan pe care l-am
descoperit în S1/b sperăm să ne dezvăluie secretul lui D'Alndre. La obţinerea smalţului negriu se pare că este vorba nu numai de un smalţ special, dar şi de o tehnologie specială (vezi Anexa, cu analizele făcute de prof. E. Stoicovici).
O dată preparat în laborator, înainte de a-l aiplica pe vase, la scară imdustrială,
smalţul era probat în fee pe cioburi de teracotă făcute din pasta respectivă. Nu
ştim dacă acest lucru era o uzanţă permanentă făcind parte din p"l"'actica de lucru
a Batizului. Noi semnalăm însă faptul, avînd ca dovezi cîteva cioburi de diferite
calităţi de pastă şi smalţ, găsi.ite cu ocazia săpăturii. Aceste cioburi au fost prinse
cu cîte o bucăţi-că de pastă crudă şi arse în cuptor constituind probe de material,
ceea ce se pare că ar fi constituit totuşi un obicei la Batiz (planşa VII, nr. 3, 4).
Asupra capacităţii de producţie a atelierului unde se preparau pasta şi smalţul
nu avem informaţii directe. Totuşi, o apreciere se poate face pe baza comparaţie.i
cu alte atelier,e. Un document foarte preţios de acest gen s-a păstrat referitor la
activitatea manufacturii de faianţă fină d,e ~a Tata (R. P. Ungară)"8 •
Aici la 1817 lucrau cinci oameni ,calificaţi care produceau într-un an piese C<'
aduceau un venit de 8000 florini. In acest răstimp, socotind oîte o ardere pentru
fiecare lună, deci 12 pe ·an, se prelucrau următoarele cantităţi de materie primă:
15 căruţe argilă pentf'u vase
- 25 căriuţe argilă pentru cuptor
10 măji staniu
25 măji plumb
- 15 măji sare
- 160 stînjeni lemne de foc
5 măji nisip din Cehia.
Din acest material s-au executat următoarele cantităţi de produse:
- 3000 farfurii
7
Hetilap, 8 iunie 1853.
,.a Mihalik Sandor, Adalekok a regi magyar miiveszi kerci.miagyci.rtci.s tortenetehez,
in Folia Archaeologica, XVI (1964), p. 225-236
"
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540 platouri
300 castroane de supă
420 ceşti de cafea
76 perechi de căni de cafea
300 ulcioare
300 oale de noapte
şi diferite mărunţişuri 49 •

Compariînd nrumărul muncitorilor de iJ.a Teta (cinci) cu cel ,de la Batiz
(peste 50) şi luînd în considerare faptul că 26 de mu..r1citori (deci de cinci
ori mai mulţi decît la Tata) de la manufactura din Tg. Jiu produceau de
cinci ori mai multe vase (26.000) 50 , se poarte stabili că la Batiz, unde efectivul de muncitori era de 10 ori, respectiv rlr• :'> ori mai mare, s-a prelucrat o cantitate de materie primă înzecită faţă de manufactura de la
Tata. Marea productivitaite a BatiZ'UJ.ui faţă de cele două ateliere este
dovedită, în afara datelor mai sus enumeriate, şi de cantiitatea impresionantă de produse ceramice aflate în muzee şi colecţii particulare ca şi de
extrem de numeroasele resturi şi rebuturi ieşite la iveală în cursul să
păturii arheologice. Aceste materiale dovedesc încă o dată că în deceniul
al V-lea al sec. XIX Batizul era unul dintre cele mai importante obiective
industriale de acest gen de la noi şi chiar din sud-estul Ew-opei.
MAGDALENA BUNTA -

Ibidem, p. 234.
Documente privitoare
1958, II, p. 978.
19
50
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https://biblioteca-digitala.ro

PAUL GYULA!

1800-1850,

Bucureşti,

MANUFACTURA DE FAIANŢĂ FINĂ DE LA BATIZ

273

Fig. I · - Partea de nord-vest a t eritoriului unde au fost amplasate atelierele manufacturii de la Batiz. Se vede Canalul Morii şi în spate, în dreapta, Căminul cultural.

Fig. 2. - În prim plan terenul alveolat indică locul unde odinioară fusese unul
dintre atelierele centrale (aici s-a trasat s ecţiunea S 1 )
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Fig. 4. -
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Încăperile dezvelite prin secţiunea S 1 .

Cuptorul mare patrulater unde se ardeau vasele şi încăperea împărţită în două
în care ardea focul, văz ut ă din nord -ves t (secţ iun ea S 1 ).

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. păstr at şi

Fig. 6. -

Cuptorul mare patrulater cu canalele umplute cu nisip, zidul despărţitor
o c aps ulă găsită „ in situ". Zidul de sud al camerei de alimentare a focului are urme d e zgur ă.

Padimentul cuptorului de ars vase, cu canalele umplute cu nisip, zidul
despărţitor şi capsula găsită „in situ", văzute din sud.
https://biblioteca-digitala.ro

F ig . 7. -

Partea de vest a cuptorului mare, cu coridorul din
alimentare a foc ului.

Fig. 8 . -

Camera de alimentare a focului cu cele
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Fig. 9. Capsule descoperite „in situ" in

Fig. 10.

277

încăperea

S1 /a.

Desen în culori de pe o farfurie confecţionată la Batiz
reprezentînd una din clădirile manufacturii.
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1:ig . 11. -

F ig. 12. -

Gr oapa cu r eb utur i

descoperită

în cad rul
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S 2•

Dezvelirea zidurilor cl ădirii d e pe malul Can alului Morii, d esco perită în cadru I
sec ţiunii S 2 •
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Fig. 13. -

Discul de

Fig. 14 . -

pi a tr ă

descoperit în

şa nţul

E taloane d escoperite în S 1 /b .
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.1
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Planş a II : Piese produse la B atiz, g ăsite în secţiunile S 1 şi S 2 •
\
1, fragment de cute din pastă arsă, cu mult cuarţ; 2, 3, 4 , creuzete; 5, 6, 7, 8 cărămizi
refractare folosite pentru boltit; 9, fra gment de conductă din pastă şamotată ; 10, că rămidă
refractară pentru căptuşit cuptoare: 11 , că rămidă obişnuită .
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1, 2, 3, capsule cu

III : Piese

găsite

în S 1 /a

şi

pereţii înclinaţi;

S 1 /c :

4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11 , capsule cilindrice; 12, 13 , capsul e
c u o rificii pentru bas tonaşe de dista nţa r e.
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Planşa IV : Matriţe de ipsos d escoperite în secţiunile S 1 /f şi S 3 .
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V II:

1, 2, cre uzete cu urmă d e sm a lţ descoperite în S1 / b; 3, 4, cele două cioburi cu probă d e smalţ.
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ANEXĂ

ANALIZA CHIMICO-MINERALOGICĂ A MATERIALULUI REZULTAT
DIN SAPĂTURILE DE LA BATIZ
Reconstituirea activităţii de producţie de la Batiz (jud. Hunedoara) este mult
prin recuperarea unor materii prime, semifabricate şi produse finite scoase
la suprafaţă în cursul săpăturilor efectuate la faţa locului. Materialul adus de la
Muzeul de istorie Cluj pentru a fi cercetat sub raport mi,neralogic a putut fi sistematizat în felul următor:

uşurată

I. Materii prime ceramice.
Acestea sînt de mai multe categorii şi au un rol determinant în reconstituire.
Astfel apare o pulbere albă, formată dintr-un amestec de caolinit, cuarţ şi feldspat,
dind amestecul clasic al pastei de porţelan. Materialul este măcinat _grosier şi este
încă neomoge.nimt.
Prin ariderea lui la 1200°C îşi păstrează fondul de culoare albă in care însă mai
apar răzleţ puncte brune-negre.
O altă pui].bere albă, măcinată neomogen şi grosier (0,20 mm 0), formată din
cuarţ cu mai puţin feldspat şi caolin, reprezintă tot o masă ceramică cu mult cuarţ,
care prim ardere la 1200°C sinteri2ează într-o mai mică măsură decît proba precedentă şi nu se colorează sesizabil, ci formează doar în mod răzleţ puncte brune
şi negre.
Materia'1ele de la aliniatele precedente re:preziniă materii prime pentru ceramica
fină în măsură de-a fi folosite la fabricarea faianţei şi a porţelanului, după o omogenizare mai bună şi o macerare îndelungată.
Feldspat, parţial topit. Este utilizat atît în masa ciobului de porţelan, cit şi la
glazurile aplicate pe porţelan sau pe faianţă. Calitatea feldspatului găsit la fabrica
Batiz este de clasa a 2-a, cu numeroase pete colorate.
Granit, parţial topit. Conţine pe lingă feldspat şi cuarţ, mult biotit (mică neagră),
care îl faoe impropriu pentru ceramica fină, dar foarte util pentru ceramica ordinară sau ÎIIl compoziţia „gresiei", ca degresant.
Calcarul concreţionar. Apare în amestec cu argilele sau cu fritele şi formează
în aceste condiţii un fondamt folosit mult in ceramică.
Geodele de cuarţ. Parţial topite sau intacte, dar cu conţinurt de minereu cuprifer
(calcosin, Cu 2S), pre-supunem că au format probe pentru experimentare, în veder{'a folosirii în ceramica hnă.
Piatra ponce (sepiolit): Mg 4 Si6 O 15 (OHh este reprezentată printr-un produs natural
fibros, foarte poros ş1 uşor, folosirtă probabil ca material refractar.
Pirita, FeS 2 , este prezentă în cristale şi în agregate. Este foarte probabil întrebuinţată la colorarea în negru a glazurilor cu fier-plumb.
Creta, Ca CO 3, apare compactă, fină, albă şi este folosită la glazuri şi la „gresie".
Pămîntul de diatomee este prezent în inventarul materiilor prime şi formează o
masă pămintoasă-poroasă cu forme figurate.
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Gipsul lamelar, Ca SO~ • 2H 2 0, semitransparent sau scoriaoeu, pe jumătate topit.
utilizat tot ca adaus la glazuri, pentru oontrolul temperaturii de topire şi a coeficientului de dilatare al glazurii şi al ciobului.

II. Produsele semifinite, cerute de procesul

fabricaţiei.

Printre produsele semifinite utilizate în procesul de fabricaţie ceramic, se nufrita. Aceasta reprezililtă un amestec de fondanţi, ca boraţii şi carbonaţii
alcalini, care împreună cu o serie de pigmenţi, cum ar fi de exemplu hematitul,
oxi:.di de crom, oxizii de mangan şi alţii, dau o „barbotină" colorată care se aplică
în final pe suprafaţa externă şi internă a obiectelor uocabe şi poroase, printr-o
simplă „afundare" în această „barbotină".
Un alt produs semifabricat il formează litarga, topită, împreună cu alte ingrediente, spre a servi mai departe la elaborarea diferitelor glazuri sau emailuri pentru ceramica ordinară.
„Bronzul", sau mai corect: ,,aurul mussiv" este un pigment folosit la temperaturi
scăzute ca surogat pentru aurirea ceramici.i ordinare.
Sub raport chimic acest „aur mussiv'• este un sulfostanat de sodiu care formează
lamele moi, maleabile, cu aspect metalic de culoare aurie, dar care nu rezistă nici
la acizi şi nici la calcinare.
mără şi

III. Produsele finite
Se pot

împărţi, după

calitate, în 3 categorii:

1) Ceramică comună, colorată în roşu, galben, brun sau în negru, ou

sau

fări

glazură.

Structura şi compoziţia este dată de un amestec de caolinit. cuarţ, mioe albe şi
negre, fragmente de cuarţ, calcit fin-granular, pînă la criptocristalin.
Pigmentul este format din hematit, sau din limonit tratat termic, iar pentru
ceramica neagră, dintr-un amestec de oxizi de fier şi de mangan.
Masa ceramică este lucrată cu grijă: se introducea argila micacee în cantităţi
pînă la 750/o, iar degresantul era format dintr-un amestec de cuarţ şi feldspat, cu
diametrul sub 0,16 mm. Se amesteca apoi totul pînă la omogenizarea completă a
materialului şi pasta astfel obţinută se prelucra la roată (se strungeşte). Dovada
acestei prelucrări ne-o dă textura paralelă a cristalelor de mice, cuarţ şi feldspat (fig. 1).
Glazura de pe ceramica ordinară este pigmentată în brun, are tensiuni interne
şi este fisurată.
2) Ceramica şamotată.
reprezintă un produs ceramic aparte, mai puţin obişnuit, în compoziţia
căruia intră următoarele materii prime:
Cuarţ granular-detritic, obţinut prin măcinare şi sortare, feldspat granular în
forme de clivaj cu contur poligonal. Cele două minerale sînt incluse într-o pastă
argiloasă-micacee şi calcitică, criptocristalină. Adăugirea calcitull.lii în masa argiioasă-micacee se făcea înainte de fasonarea şi arderea „gresiei" în diferite obiecte
de uz casnic. Calcitul adăugat provine foarte probabil din creta şlemuită, care se
amesteca apoi ou argila micacee şi ou cuarţul şi feldspatul granular-detritic, ultimii
doi adăugaţi ca degiiesanţi.
Prin calcinarea acestei paste la temperaturi în jur de 950°C se obţilile un produs
vitrificat, gălbui, uşor şi cu proprietăţi ceramice apreciate.

Aceasta

Ca flux tehnologic, reconstituit pe baza datelor de ana'liză, se proceda cam în
felul următor:
Se introducea deci în pasta ceramicii şamotate o argilă p:lastică, probabil una
şi aceeaşi materie primă ca şi cea folosită în ceramica colorată, apoi o cantitate
corespunzătoare de cretă fin-structurată şi o cotă bine definită de degresant, formată din cuarţ şi feldspat, cernute şi fin-măcinate (sub 0,15 mm 0) (fig. 2).
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3) Porţelanul.

interesant şi superior prodlJJS fabricat la Batiz, atît din cauza
îngrijite, cît şi din cauza gradului de alb realizat. Proporţia mare de
component vitros sau optic-izotrop al ciobului acestui porţelan ne încuviinţează
afirmaţia că aoest porţelan avea o temperatură de sinterizare (vitrificare) scăzută.
Este deci vorba de fabricarea aici la Batiz, înainte cu 100-150 de ani, a unui
porţelan de temperatură joasă, deci a unui „porţelan moale" de tip „Sevres" (fig. 3).
E.5te cel mai

compoziţiei

Concluzii
Se ,cunosc pî.nă în preznt trei produse ceramice de grade de fineţe foarte diferite.

Din cercetarea pe cale microsoopică a materialelor găsite la Batiz, jud. Hunedoara, rezultă că aici se producea un sortiment variat de ceramică colorată, cu şi
fără glazură, o „gresie" specială pentru localitatea Bntiz şi un „porţelan moale".
Ca materie primă se folosea foarte probabil aceeaşi argilă de bază, căreia i se
adăugau apoi diferite ingrediente în vederea obţinerii produsului urmărit.
Pentru „gresie" se întrebuinţa o cretă fină şi argila, cărora li se încorporau
cuarţul şi feldspatul măcinat.
Pentru obţinerea porţelanului se foloseau materii prime ceramice de calitate
superioară formate dintr-un caolinit, din cuarţ şi din feldspat.
Majoritatea materiilor prime •ceramice au fost găsite, cu excepţia materialului
argilos folosit în ceramica ordinară; la fel au fost găsite şi cioburi de produse
finite, astfel incit reconstitJuirea modului de producţie şi a sortimentelor de ceramică de la Batiz se conturează ,cu suficientă precizie. Pentru producerea glazurii
şi a masei ceramice negre, putem presupune întrebuinţarea fierului şi a manganului sub formă de sulfuri, obţinute printr-lllil procedeu original.
EUGEN STOICOVICI

DIE WERKSTĂTTEN UND DAS ROHMATERIAL DER
STEINGUTMANUFAKTUR IN BA TIZ
(Zusattnmeniassung)
Unter iden Manufakturen zur Steinguterzeugung, die in der ersten Halfte des
19. Jhs. in Siebenbiirgen entstanden, hatte diejenige von Batiz (Bez. Hunedoara)
die wichtigste Rolle. Die ubrigen Mainufakturen und Werkstatten dieser Art kamen
uber 6rtliche Bedeutung nicht hinaus.
Auf Grund der von den Verfassern vorliegender Arbeit gernachten Untersuchungen kann man mit Sicherheit behaupten, dass die Manufaktur von Batiz Anfang
des 19. Jhs., genauer 1805, gegriiindet wurde; dies entgegen fruheren Meinungen,
wonach die Manufaktur ihre Tatigkeit 1813-14, bzw. 1822 begann. Gleichzeitig
brachten die Untersuchungen auch genauere Feststellungen uber die Person de6
Grunders der Manufaktur. Aus den neuen Da ten ergibt sich, dass D' Andre, ein
Fachmann italienischer Herkunft, der :;ru Beginn des 19. Jhs. aus Triest nach
Siebenburgen gekommen war, die ProdUktion der Steingutwaren organisierte.
Im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts war das Dor( Batiz, mit einer
rumanischen Bevolkerung von etwa 450 Seelen, Eigenrtum des Barons Nalatzy
Jozsef senior, etnes der grossten Grundbesitzer im Komitat Hunedoara. Zur Doma.ne
Batiz gehorten aus..ser Feldern, Waldern und Garten auch die zur Steingutherstellung notigen Ton- und Sandgruben. Die Dorfbewohner war.en Leibeigene der
genaruntelil Familie. Der Eingentumer der Doma.ne nahm D'Andre in seine Dienste
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und schloss mit ihm einen Vertrag, durch den die Bedingungen fur die Organisierung der Herstellung von Steingut festgesetzt wurden (die Manufaktur bezog
einen Teii des ·notigen Rohmaterials aus den Tongruben und das Holz aus den
Wăldem der Domăne). Anfangs Ieisteten die Leibeigenen aus dem Dorf eben.so
wie in anderen auf Adelsdomănen gegri.indeten Manufakturen verschiedt:>ne
Arbeiten (Holz- und Tongewinnung, Transporte usw.), auf Rechnung der Arbe1tsleistungen, zu denen sie entweder an gewissen Tagen oder sti:i.ndig verpflichtct
waren.
In Georg D'Andre hatte das Unternehmen von Batiz gleich zu Beginn einen
hochbefăhigten Fachmann., einen sehr guten Kenner des Herstellungsverfahrens
fi.ir Steingut. Ihm ist es zu verdanken, dass die Manufaktur im vierten Jahrzehnt
des vorigen Jahrhunderts i.iber das Niveau einer gewohnlichen Werstatt zur Bedeutung eines grossen Unternehmens aufstieg, das vor der Revolution von 1848
bereits etwa 100 Arbeiter beschăftigte.
Die Tătigkeit der Manufaktur umfasst den Zeitraum von 1805-1860. Die Verfasser bringen Angaben i.iber ihre Grosse und Produktionskapazitat.
Der vorliegende Artikel fasst den Inhalt eines Kapitels aus einer Monographie
uber die Manufaktur kurz zusammen. Er enthălt die Ergebnisse der im Sommer
1968 an Ort und Stelle vorgenommenen Grabungen. Diese sollten manche Einzelheiten der obenerwăhnten Angaben klăren, sowie die Archivquellen vervollstăndigen.
Die auf der Stelle der einstigen Manufaktur dul'chgefi.ihrten Grabungen sind die
einzigen dieser Art in unserem Lande. Mit archăologischen Forschungsmethoden
versuchte man die Losung von Fragen, die durch die Archivforschung nicht geni.igend geklărt werden kOllnten.
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Fig. 1. -

Fig. 2. -

Ceramica

obişnuită, colorată.

Ceramica şamotată, un produs special al manufacturii de la Batiz.

Fig. 3. -

Porţelan

„moale".
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EXPLOATARILE DE FIER DE LA HUNEDOARA LA
MIJLOCUL SEC. XIX, IN LUMINA UNUI RAPORT OFICIAL

Revoluţia

din 1848-1849, cu toate că a fost infrintă, a adus schimbări
în eccmomia Trnrusi:lvialiliiei. Prin desfiinţarea ioibăgiei şi înlă
tl.Lflar:ea privilegiilor .feudale, s-au ic:reart: iooillm~ii favior,abile pentru formarea şi diezvoltariea in:dlll.5tr:iei oopiibailistie intr-lllil ritm tot mai prionuinţat.
Pătrunderea şi coMalriJda:riea oaipiitla!l•uJ.ui austriac in mineritul tr:an:silvan
dUlce la tnltensifi1ciariea indlllstriei extractive prin perfecţionarea uneltelor,
a :tehnicii miniere şi mai ales prin introducer:ea maşinilor cu aburi. Trebuie subliniată în mod d,el()Sebit int:rioduoerea tmJor ouptJoa;r:e de topit cu
o capacitate mai ·mare în inJd:lllSltria prelruicrătoare ia fierului, dare se dezvoltă într-un ritm destul de rapid.
Se ştie că în ce priveşte se1otorul iinJdustr:iei extractive, domeniul Hunedoarei înregisitrează o bogată tradiţie iin extraga-eia: işi prelucrarea ficruJ;ui. ln pragllll. 1anu1ui revoluţiona1r 1848, economia acestui domieniru spre oare era îndreptată în mod 1dieos,eibit atenţia fiscului austriac - , prezenta o icomplexitaite de probleme. Un pre,ţtos material documentar,
aflător în arhiva Tezaurariatului Montanistic de la Arhivele Statului din
Cluj, pernnite ceircertătiOT'llllui să păitrulJ1!dă in meioanismul intim al economiei •aOBStuti domeniu, tiocmai în perioatdla de vîrf a pr:ocesului de destră
mare a rel.laiţiilor feudale.
Inică la începutul ide1ceniuil.ui :al patruil.ea ail. secolului al XIX-:l1ea, se fac
inoercări stăruitoare de a se re-origianim ec:onJomia ,domeniului Hunedoarei
pe baze noi, deteirmi111ate de dezvoltJaţea forţe.Lor -de pr,odn.J.icţie şi de nevoile eoonomiice ale imperiului ha1bs1burgic. MăsUTile care se iau şi proi,ectele de reorg,anizare ,oare se Teicomandă tdin .partea administraţiei domeruului constituie mărturii coruC'ludenlte despre corusialidare,a noiJJOir relaţii
de producţie, caipitalis.te.
Deosebit de semnifiClativ .şi IOOndUJdent este faiptul că, înttrie anii
1837-1848, administratorllll. ,domeniiuiLui Hunedoarei Nicolaus Cseh elaborează - în colabooiairie icu autorităţile monltanistice - un plan de reorga~are a diOlmeniului, 1a!tî:t în ce priveşte agricuJtura cu ramurile ei
ane:,re, oit şi ~n ·ce priveşte minieri.ltul, pledliind, prinltre altele, pentru in:tro-

hatărJ.11:iaare
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ducerea unor „maşini" şi unelte noi în aceste sectoare de bază ale economiei1.
Nu este oazul să ne ocupăm raci icu foarte interesantele principii de
orgianizare ale acestui a!dministrart:or de domeniu, oa·re se dovedeşte a fi
un bun cunoscător al problemelor economice ale vrmnii s•ale. Vom face
aceasta cu alt prilej. Deocamdată vom aminti numai că proiectele acestuia, care au stîrnit îndelungate dezbateri din partea auJtorităţilor fiscale,
au fosit întrerupte de evenimentele revoluţiei din 1848, după ,oare o serie
de propuneri ale lui vor fi reluate de alţi oonducători ai domeniului. De
altfel conjunctura se prezenta •acum favo11abilă unor astfel de încercări,
deoarece după înăbuşirea revaluţiei politica eoonomică habsburgică se
orientează tot mai mult spre intensificarea exploatării bogăţiilor subsolului transilvan. În speci,al exploatarea minereului de fier şi siderurgia
rămîn în centrul aotivităţii industriale din Toa.rusilvania şi după revoluţia
din 1848, însemnătatea lor crescînd odată ·cu dezvoltarea pe scară tot mai
Largă a :rielaţiilor de producţie capitaliste 2 •
Ca un rezultat al ,acestei politici poate fi socotit şi proiectul de organizare a „uzinei" de fier de la Hunedoara, din anul 1852, pe care l-am
descoperit în pomenita arhivă a Tezaurariatului Montanistic. Proiectul
poartă diata de 16 februarie 1852 şi a fost elaborat de funcţionarul ministerial din Sibiu G. Mannlicher, sub forma unui report intitulat: Hauptbericht des Ministerial Concipisten G. Mannlicher ilbf'r den Vayda Hunyader Eisen Werkscomplex (Raportul principal al concipistului ministerial
G. Mannlicher asupra uzinelor metalurgice de 1a Hunedoara) 3 •
Raportul lui G. Mannlicher, de o extensiune amplă, cuprinde 3 secţiuni (Abşi 61 de paragrafe şi constituie de fapt un plan de perspectivă, în care
autorul expune cu o meticulozitate deosebită problemele principale ce sînt legate
<le• o 1ărgire e\"entuală a complexului metalurgic de la Hunedoara.
în introducere se precizează scopul principal al raportului, subliniindu-se că este
menit să arate „cărei întinderi poate fi supus complexul de uzine metalurgice de
la Hunedoara în viitorul apropiat, avînd în vedere împrejurările locale şi comerciale"". Autorul îşi propune să ia în discuţie elementele pr1ncipale care stau la
baza dezvoltării oricărei industrii şi deci şi a complexului metalurgic de la Hunedoara, şi anume: producţia de minereu de fier (die Eisensteinvorkommen), rezervele de combustibil (die Brennstoffbedeckung), forţa de muncă disponibilă (die
disponibile Arbeitskraft), mijloacele de comunicaţie şi de transport (die Communications- und Transportmittel) şi în sfîrşit relaţiile comerciale (die Handelsverschnitte)

hiiltnisse).
t C'i'. Arh. Statului Cluj, arh. M.T. doc. 3385/1847: ,,Planum V. Hunyadiensis provisoris Nicolni Cseh super regulatione ejatis Dominii, et organisatione Status personalis concinatum ... "
2 L. Vajda, Dezvoltarea extracţiei minereului de fier şi a siderurgiei în Trans:lvania (1848-1867 ), în ActaMN II, 1965, p. 497-522. Cf. R. Schilling, Sargetia IV
19G6, p. 137-159.
:i Cf. Arh. Statului Cluj, arh. M.T. doc. nr. 10/1854.. Raportul îl reproducem
in .:lncxii, ActaMN, VII.
" Cf. Anexa, § l: welcher Ausdehnung der V. Hunyader Eisenwerkscomplex mit
Rilcksicht seiner ărtlichen und Handelsverhiiltnissen in der niichsten Zukunft zugefilhrt werden kann.
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Prima secţiune (Umfang-Grosse und Local verhaltnisse der Betriebselemente der
Vajda Hunyader Eisenwerke), cuprinzînd paragrafele 2-26, se referă la mărimea
şi

la imprejurări'le locale ale întreprinderilor care au dat naştere complexului
metalurgic hunedorean. In cadrul acestor paragrafe sînt trecute în revistă resursele
materiale şi umane existente la daia întocmirii raportului.
O probk-mă importantă pentru G. Mannlicher o constituie stabilirea rezervelor
de minereu de fier şi Iixarea cantităţii anuale de minereu ce trebuie extrasă.
Aflăm astfel că cele mai bogate exploatări de miner,eu de fier sînt cele de la
Ghelar şi Teliuc, ultima extinzîndu-se, prin Plosca, Ruda si Floreasa, pînă în
munţii Ruscăi. De asemenea un zăcămînt destul de important de minereu de fier
e semnalat şi la Sebeşel, unde enorme cantităţi de zgurd „sînt martori nemijlociţi ai
unei exploatări îndelungate destul de importante, din timpuri mai vechi" 5 • Cel
mai important ioc de extracţie a minereului de fier rămine însă Ghelar, atît datorită procentului ridicat de fier al minereului (44,50/o fier), cît şi datorită apropierii
exploatării de furnalul din Limpert. înainte de Mannlicher, expertul Maetz a încercat evaluarea conţinutului de fier al minereului din acest zăcămînt, stabilind
date care sînt acceptate şi de raportul din 1852. Astfel rezerva ele minereu de
fier a ză,cămîntului principal ce cuprinde exploatarea la zi (Tagebruch) şi putu!
Barbara (Barbara Grube) ar fi de 42.842.369 măji vienezeG, la care se adaugă rezervele exploatării vestice la zi, ce constituie 6.826.000 măji'. Dl.llpă descrierea expertului Mi.iller din anul 1776 mai există patru mari galerii secundare a căror rezervă
de minereu ar fi de 10.449.180 măji. Totalizînd aceste date ajungem la cifra impresionantă după cum se exprimă raportul de 60.lll.54gs, sumă ce reprezintă
rezerva de minereu de fier a exploatării de la Ghelar, principala în acea zonă.
Din cele 60 de milioane de măji de minereu de fier, 10 milioane, potrivit raportului, revin familiei Banffy „filr ihr kleines Eisenwerk Zalard"u. Restul de 50 milioane măji de minereu de fier revin ~iscului imperial, considerîndu-se ac2stc rezerve suficiente pentru o perioadl de 200 de ani 10 • Avind în vedere acest fapt,
raportul apreciază ,că se poate planifica anual, fără nici o rezervă, o extracţie de
250.000 măji de minereu de fier 11 pentru complexul metalurgic de la Hunedoara,
ceea ce în comparaţie cu extracţia anuală medie de 60.38112 măji din deceniul
1840-1849 constituie un salt considerabhl.
După ce a trecut astfel în revistă rezervele de minereu de fier, raportul trece
la problema combustibilului care se dovedeşte a fi destul de acută. Se arată astfel
pădurile afectate pentl'U nevoile exploatării miniere şi anume:
1. pădurea din

districtul montanistic Hunedoara cu o
de
24.181 iug.
pădur,ea din Noplasa
.
4.766 „
pădurile din parchetul (Forstandes) Cugir
.
41.922 „
pădurea Codru
} ambele aparţinînd statului
4.754 „
pădurea Dirceşti
(Reichsforst)
.
. . .
1.027 „
parchetul privat Luncani (luat îin exploatare de la baronul Bornemissza), de pe care se exploatează anual
1500 m 3 lemne
Total:
76.(350 iUi-:. 11
suprafaţă

2.
3.
4.
5.
6.

5 Ibidem, § 2: die untrtlglichen Zeugen eines vieljăhrigen nicht unbedeutenden
Betriebs in grauer Vorzeit.
6 Zeitener = 56 kg.
7 Cf. Anexa§ 2, în ActaMN, VII.
i; ln raport greşit: 60.111.545.

Ibidem, § 4.
Ibidem.
11 Ibidem.
t2 Ibidem § 5.
13 Ibidem § 6.

!I
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Deci suprafaţa tot.ală de pe care se exploataiu lemnele necesare complexului metalurgic de la Hunedoara era de 76.650 iug. Din acest total, lemnele de pe o suprafaţă de 46.676 iug.t~ erau transportabile pe plute (este vorba de Grădişte cu
17.691 iug., Sebeşel cu 9731 iug., Cugir cu 14.500 iug. şi Codru cu 4754 iug.), lemnul
de pe alte 25.208 iug.t; trebuind să fie transport.at cu alte mijloace. Interesant de
remar,cat e faptul că raportul oaută să dea în continuare şi cuantumul anual al
exploatării de lemne pe perioada 1850-1950, aoeasta făcîndu~e pe decade. In acest
caz trebuie observată creşterea aproape neînsemnată a cantităţii de lemne ce se
va exploata anual între 1850 şi 1950. Se ouvine să remarcăm însă că expertul
Mannlicher a ţinut seamă în elaborarea acestor calcule de dezvoltarea economică
a secolului precedent, el neputînd avea previziU!Ilea c,elor ce se vor întîmpla în
cadrul relaţiilor de producţie capitaliste. Să lăsăm însă să vorbească cifrele. Astfel
de la 24.300 stj. între 1850-1860, exploatarea lemnului în decada 1860-1870 va
ajunge la 25.200 stj.; între 1870-1880 de 25.300 stj. pentru a scădea între 1880-1890
la 25.200 stj.; între 1890-1900 de 25.800 stj., între 1900-1910 de 26.600 stj., între
1910-1920 de 27.300 stj., între 1920-1930 şi 1930-1940 ea rămine constantă la
27.800 stj. pentru a se stabili în ultima decadă, 1940-1950, la abia 27.800 stj.
lemne 1r.. Astfel în decurs de un secol înregistrăm o creştere de abia 3.500 stj. lemne.
Comparînd producţia principalelor parchete forestiere din deceniul 1840-1849
(adecă Hunedoara ou 12.051,3 stj., Sebeşel cu 3163 stj. şi Cugir cu 1549,7 stj. lemn
exploatat) cu cea prevăzută pentru deceniul 1850-1860, G. Mannlicher constată
următoarele:

1. In parchetul Hunedoarei s-a exploatat cu 3451 stj. lemn mai mult faţă de
de 3100 stj., şi raportul remarcă laconic că aceasta s-a petrecut „chiar pe baza celei mai exigente gospodării forestiere"l 7•
2. In parchetul Sebeşel s-a obţinut numai 3/4 din producţia planificată de
4300 stj., iar în parchetul Cugir s-a exploatat abia 11/4 din producţia planificată de
6500 stj.18. Pe de altă parte raportul remarcă faptllll că parchetele Grădişte, Codru
producţia planificată

şi Dirceşti

nici n-au fost luate încă în exploat.are. tn cele din urmă expertul Mannlicher este nevoit să recunoască pe de o parte exploatarea neraţională în parchetele
Hunedoarei, pe de altă parte necesitatea imperioasă a începerii exploatării în parchetele pînă acum de loc sau puţin folositet 9 •
Raportul trece apoi la problema preţului de vînzare al cărbunilor şi lemnelor,
constatînd că în perioada 1840-1849, cînd silvicultura încă nu forma o ramură
administrativă distinctă, preţurile erau mai mi-ci decît după 1851 cînd, datorită
sporirii impozitului (Stockzins) de la 6 creiţari la 36 creiţari şi datorită scumpirii
mîinii de lucru, ele cresc de mai multe ori, dUIOÎnd în acelaşi timp la scumpirea
fierului produs 20 .
După trecerea în revistă a principalelor surse de materii prime, autorul
raportului se ocupă de anialire amănunţită a mijloacelor de muncă de
ca.Te displ.llI1e compleJOUJ. metalu:rigic de la HunedioaT!a. Din numer:oasele şi
detaliatele date şi indicaţii de ordin tehnic existente în raport, ne măr
ginim să amintim doa.T una, pe care o considerăm semnifiioativă şi de
mare i.im:portbanţă, şi anurrne că fo:r,ţa me-oani,că torta:lă a complexului de
la Htlllledoara era de 803,8 PS 21 , ceea 1oe reprezintă o cifră destul de
1

1, Ibidem § 7.
15 Ibidem, § 7. Raportul indică cifra eronată de 29.208 iug.
IG Ibidem § 8.
lî Ibidem, § 9.
18 Ibidem.
19 Ibidem, § 9: .,einerseits die unverantwortliche Gebahrung in den Vajda Hunya-

der Forsten, anderseits die gebietherische Nothwendigkeit der Inangriffnahme der
bisher noch gar nicht oder noch zu gering beniltzten Forste".
20 Ibidem, § 10.
21 Ibidem, § 11. Raportul indică eronat valoarea de 687,8 PS.
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modestă

chiar pentru acel timp. Din lectura tabelei prezentate -în raport
se poate constaba că nu1mai Cugirul ·diisipu:nea de o forţă memnică mai
importantă, dar şi aceea ide numai 121 PS 22 •
: ln oontinuare Mannlicher expune situaţia foJ1iei de muncă (Arbeitskrafte) de care dispunea â.n 1a:ceJ. timp oompilexul de la HrunedoM"a. Aflăm
astfel că 1a operaţia de exitriagere a miin21ieului de filer sînt angajaţi 30 de
spărgători de minereu (I-Iăuern), 60 de separatori de minereu (Erzscheidern), 36 de transportori de minereu (Fărdern}, l O dulgheri (Zimmerlinger) şi fierari (Schmieden) etc., deci în total 136 de persoane 23 . Avînd în
v:edere că acest pernoruai poate exp!Loata sărptăimi11i81l în medie cite 4-5000
măji de minereu de fi:eT, anUJail se voir putea e~oaita 250.000 măji de
rriiinereu, -mai ales - precizează rapomull. - ,,daică prin reg1area extracţiei şi· a transportului mtnerieului pe 1oailiea feTată se va iprocur1a şi niineri1:iului de la Ghelar uşurarea oare s-a 0CJ1I11Staitiat în alte părţi" 24 . Privitor la
personalul de la topitorii (Huttenpersonal) autorul raportuJ.ui îşi exprimă
speranţa în sporirea şi întărirea acestuia, mai ales prin imigrarea specialiştilor germani datorită „inovaţii1or tehniice" 25 . Din ool:e clllprinse se
p()ate sesiza preocuparea tot rniai ,atentă aioor,dată int:rioducerii u:nor · mijloace tehnice cit mai efidente, în s,copUJl otbţinerii unei prodUJcţii ridicate.
Tueoînd la pr,oblema forţei de muncă în d01II1eniul forestier (Forstwesenf, raportul 00I1S1taită „lipsa de muI11Citori forieslt1eri şi cărbunari" (den
Mangel an Holzarbeitern und Kohlern) 26 • Dar să urmărim cifrele :raportului. ln parchetele Hunedoara,, Lunoani şi Grădişte sint angajate 190 persoane, în parchetul Seibeşel 42, în pair,chatul Cugir 94 şi în sfîrşit mai
sînt pmneniţi şi 20 de „Vlaluntari" în diferi•te localităţi, adecă în total
346 ,dJe pe:r,s,oane 27 . Se amaită ,în 1oontinuare ieă în timip ce la prepararea
cărbunilor, priin procedeul numit Waldkohlungen, un lucrător pT,oduce
ainual î:ntire 40-50 stj., prin p:riocedleul Rechenkohlungen -acelaşi Lucrător
prodUJce 100 stj. anual 28 . Se recomandă folJoswea ultimului pr,ocedeu. RapOT!tul indică apoi măsurirle care ar pllltea duce -1a ,creşterea producţiei
mllillciJborilor forestieri şi a că.IibuJ1Jari10T' şi anume: reducerea oarbonizării
în păduri, transportul pe plute al lemnelor şi carbonizarea lor în locuri
nisipoase, şi fo1osirea lemnului ,oa miateriail ide foc 29 . ln sflirşiit raportul
plani;f~că cantitatea de lemne ce va tll1ebui exploatată şi c,ar,boniza.tă în
anii urnnători, prevăziirJ1Jd penrt:riu a)ooasita un număr de 16.300 stj.3°.
O importanţă deosebită este a.oarda.tă de ;riaport mijloacelor de comunicaţie şi de transport. ln aicest sens se airată că ,p]nă aC'lllIIl „această
1

22
23

2~

lbi,dem.
Ibidem, § 12.Ibidem: ,,wann durch Einrichtung der Forderung und des Transports der

Erze mittelst Eisenbahn auch dem Gyalarer Bergbau die anderorts sich erwiesene
Erleichterung verschaft wird".
25
26
27

28
29

31

Ibidem.
Lbidem, § 13.
Ibidem. In raport se i•ndică în mod eronat un total de 286 persoane.
Ibidem,§ 14.
Ibidem, § 15.
Ibidem, § 15.
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a lă·sat de dorit în toate privinţele" ( diese lassen in jeder Beziehung fast alles zu wunschen ilbrig)3 1• RaipOI'ltul ,conchide: ,,dacă prin
aceasta nu s-a per'turbat producţiia, fapt'llll se datoreşte pină în anul 1849
obligaţiei :de robată şi servituţii mulţimii ţăranilor, iar din anul 1850
acest fapt trebuie pus exclusiv pe seama străduinţelor deosebite ale funcţionărimii (und wen bis jetzt der Eisenwerksbetrieb ihretwegen nicht
stockte so verdankt man dies bis zum Jahr 1849 der Robotpflichtigkeit
und Horigkeit der zahlreichen Unterthanen der V. Hunyader Montanherr... cha.ft seit 18Sn dagegen nur aussergewohnlichen Remilhunqen der
Reamtschaft)32 . Este o constaitare liaconitcă, oare însă ne arată în mod
condudent schimbările sociaile intervenite după revoluţia din 1848.
In ,continuare G. Mannlicher se p1înge ~ă in amara dTiuimului de la
Hunedoara la Topliţa, construit în anii 1850-1851, şi a ,dnrmru.J1ui construirt de „fiscul militar de graniţă" (Militairgriinzaerar) între Şibot şi
Cug1T, districtul mim.ier al Hunedoarei nu dispune de alte drumuri comu~le pi,acticabile, starea celorlalte fiind deplorabilă şi îngreunrrnd
eonsiderabfil. transportul ce se f:aice exclusiv cu anima:le 33 • In concordanţă
c·u această stare de luQI'IUri, raportbuJI. constată că tm:n.sportuJ. ,anual, cel
mai mare posiibH, este de 100.000 măji minereu de fier, 97.000 măsuri
de cărbune şi 30.000 măji fon/tă (?) .. Flossen" 3 4, şi amorul conchide cu
oarecare amărăciune: ,,aceste cifre Slm)t cu mult în urma acelora care
--;-au sta,bilit în cursu'l acestui raport ca necesitate de material în vii,torul
apropiiart:" 35 . In încheiere se propun mă~uri pentflll lichidarea a!cestei stări
cJc•plarabi,l.e, şi anume: 36
1) construirea unei căi ferate lungi de 2800 stj. peT11tru tr„ansportul
mincreu11ui dC' fi0r pînă la topitorie,
2) construirC'a unui drum de munte solid pentru tiramspontul cărbunelui,
3) C'Onstruirea unei străzi de la Lunca:ni şi Grădişte pînă lia Limpert şi
Sebeşel. pentru tnanspontul căr,bunelui şi a „Flossen"-ulrui. Totodată se
arată avantajele acestor măsuri, şi anume 37 :
1) transportul normal al ce}or 250.000 de măji de minereu de fier, cu
o ir-ftinirc de 9 creiţari impozit pe majă, ceea ,ce ar duce 1'a o economie
de 12.500 florini anual.
2) tramsportul cărbunelui ar putea fi efedtU!at tot itimpul ,an,uhti, nu
numai în lunile iuni0-noiembrie,
3) ieftinirea ,transportului de cărbune, ,astfel incit la 75.000 măsuri s-ar
obţine o economie anuală ide 8000 florini ilmpozit.
Un capitol deosebit de inlteresant, conţinirud aprecieri foame importante,
este a=:-1 privitor la relaţiile şi schimburile comerciale (HandelsbeziehunIbidem, § 17.
Ibidem.
Ibidem.
:v, Ibidem, § 18.
:l.'i Ibidem: diese Ziffern stehen weit hinter jenen zurilck. 11:elche im Verlattf P
dieses Berichts sich als zukilnftiger Materialbedc.rf ergeben.
36 Ibidem, § 19.
37 Ibidem.
:li
:, 2
:l1
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gen). De la început M,annlicher ,oonJS.tart:ă că acestea „s,înt în gene:ral foarte
prielni1ce pentru deZV1oilJtarea uzinelor de fie!" de la Hunedoara" (sind fur
die Entwicklung der V. Hunyader Eistznwerke im Allgemeinen sehr
gilnstig) 38 • Se arată apoi ,că „fierul de la HUJnedaana se Dll!Clll'ă, datorită
tăriei .şi durttăţii sale, de bune aprecieri mai ales în Ţa!I'a Românească şi
Moldova, astfel înciit faţ.ă de nevoile actuale neînsemnate ale TransUvaniei, aproape două tretmi din producţia anuală isînt exportart:e în străi
nă1:alte"39. Oontinu[Il!du-şi ideea, Mannlicher wată că „extinderea aicestui
complex de uzine este foarte iimpo'I'ltantă pentru stat, nu numai din pundt
de vedere al producţiei cresoînde, dru şi din cel naţional-economic" 40 •
R,aport.ul constată mai departe că producţia n-a putut satisface cererile
mereu crescînde de materiale feroase, astfel încît în anul 1852 au trebuit
să fie refuziate ,comenzi în V1aloare de 6000 măji 41 • Căutînd o soluţie pentru
re2iolvarea acestui inconvenient, Ma'Illnlicher arată că daică s-:ar înfăptui
construcţia linii1or ferart:e Araid-Braşov sau Oradea-Cluj-Braşov „n-ar
putea fi clllprinse gnaniţele expansiunii ce-i stă înainte fierului hunedorean"42. Raportul trece în continruare în revistă princiipaJele ami1cole ale
producţiei de fieir hunedorean (kurze Schieneisen und Stahl, Gittereisen,
Radreifen, Bandeisen, Fasreifeisen, Blech, Schneidereisen), accentuînd mai
ales grij a ce trebuie arătată ,in vtiior şinewor scurte şi oţelului oa „principală componentă a comerţu.lui muntean şi moldovean" (als wesentlichster Bestandtheil des valachischen und moldavischen Handels muss
diesem Artikel auch în Hinkunft die grosste Sorgfalt gewidmet werden)'':i_
Interesante sînt limiteLe geografice ,ale circulaţiei fierului de la Hunedoara, cuprinse în raport şi anume, în vest: Haţeg, Deva, Băiţa, în nocd:
Zlatna, Alba Iuilia, Mediiaş, Odorhei şi Bisitriţa, în est: Braşov, iar în sud:
Tergosit < ! >, Rîmnic, TîI"govişte, Craio'V!a, Tîrgşor, Ru~ciuc, Bucureşti,
şi multe altele, sup11afaţa terirtorin.tlui cuprins fiind de 1000 mile 44 • Raportul I"eviine asupra unei probleme mai vechi, ară1tînd că „dacă se vor
îmbunătăţi mijloacele de comunicaţie 1ale ţării, atunci circulaţia fierului
hunedorean se va putea extinde în cl.JJrîilld pînă la Cluj şi chiar pînă în
inima Moldovei şi ,a Ţării Româneşti" 45 • Se poate afir1ma că Mannlicher
a văzut perspectiva dezv,o,ltării complexului metalurgi,c de La Hunedoara
1

:is
39

Ibidem, § 20.
Ibidem: der V. Hunyader Eisen geniesst wegen seiner Festigkeit und Hărte,

insbesondern in der Walachei und Moldau eines guten Rufes, so dass bei dem
dermalen unbedeutenden Bedarfe Siebenbilrgens gegenwartig fast 2/3 der jahrlichen
Erzeugung ins A11sland abgesetzt wird.
1
'° Ibidem, § 21: die Ausdehnung dieses Werkscomplex ist soweit filr den Staat
nicht nur in Bezug eines gesteigenden Ertrages, sondern auch in national-ăkono
mischer Beziehung huchst wichtig.
"• Ibidem, § 22.
12
Ibidem: so lasst sich die Grănze der Ausdehnung welche dem V. Hunyader
•

Eisenverkehr bevorstehet gar nicht ermessen.
43

Ibidem, § 23.
"" Ibidem, § 24.
" 5 Ibidem: werden aber die Communications-Mittel des Landes verbessert, su

wird sich der Verkehr des Hunyader Eisens binnen kurzen schon bis Clausenburg,
und selbst bis in das Herz der Moldau, und Walachei erstrecken konnen.
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in conte:x-tul UlilLtăţii economice a celor trei pi,ovincii l'\Omâneşti. ln continuare se arată ,principalii concurienţi ai complexului de La Hunedoara,
specifiCÎil!du-se că nici un concurent nu mai poate ţine piept Huneldoorei,
nici chiar cel mai redutabil, Ruşchiţa-Iacobeni, ceilalţi concurenţi prin
producţia lor redusă (Zlaşti cu 2000 măji, Trascău tot cu 2000 măji şi
V~cău, Lueta şi Herculiian-Bodvai, toate cu o producţie de 800 măji)
nemaiputînd fi conlsilderaţi ca iadrvensari sertoşi ai Hunedoarei 46 • Penrt:ru
a exemplifica şi demonstra ,tocmai larga dezvoltare viitoare a Hunedoarei,
Miannlicher ne prezintă un tabel d:e peir:'Spectivă cu pr1aducţia de bare de
fier (Stabeisen) ,pentru ,perioada 1851-1860 47 • Astfel, dacă ~,n 1852 exportul de oţel este de 1200 măji, în 1860 el va fi de 3000 măji, exportul
de şine de fier va creşte de la 16.000 măji în 1852 .la 24.000 măji [n 1860;
producţia ,de şine penttru nevoi,le interne va creşte de la 6000 măji în
1852 la 14.000 măji în 1860; cea de grătare (Gittereisen) de '1a 4000 măji
în 1852 ,].ia 8000 măji în 1860. Dacă în anul 1852 nici nu se prodUJcea tinichea, în 1860 producţia aoesrt:ui sortiment via ajunge "la 9000 măji, iar
producţia fierului fasonat va creşte de !La 800 măji în 1852, la IO.OOO măji
in 1860. ln general, de la o producţie totală de 28.000 de măji [n anul
1852, se va ajunge în 1860 rla o prod'll'cţie de 76.000 de măji, ceea oe reprezintă o creştere cons~derabilă de 48.000 măji de fier. Aoe&'be cifre ne
oferă llJil tablou conclru1dent al.Supra extinderii şi ioaJpadtăţii de ipl'IOOU'cţie
a ·compLexului metalurgi,c din Hunedoa:ria, potrivit cu măsurile de îmbunătăţire preconizate de Mannlicher, icu car:e se iil!cheie prima parte a
raportiU!lui său.
Cea de a doua secţiune a raportului (§ 27-47), ClllPrinde planul de producţie al
complexului metalurgic de la Hunedoara pentru perioada 1852-1860"6• Să trecem
în revistă principalele date din această parte a raportului expertului Marnnlicher. La
începutul acestei părţi este formulat un principiu economic şi anume că „trebuie privită drept cea mai bună modalitate de producţie aceea, prin care cu cele mai reduse
cheltuieli, cu cit mai puţin combustibil, pierdere şi forţă motrică se obţine în
acelaşi timp şi cu acelaşi capital cea mai mare producţie"" 9 , principiu înaintat care
îşi dovedeşte valabilitatea şi pentru zilele noastre. Pentru a exemplifica aceasta
Mannlicher stabileşte că la producţia furnalelor (cuptoarelor de topit) - ,,sufletul
fabrici.rii fierului" (die Seele der Eisenfabrikation) cum o numeşte el - se folosesc
două procedee tehnologice, care trebuie privite drept cele mai adecvate, şi anume:
1. Procedeul „Weissblasen" care se foloseşte la topirea minereurilor curate,
bogate, şi care se topesc uşor (leichtflilssig), acest procedeu putind doce 'la o producţie anuală de 100.000 măji de cuptor îrnalt, şi
2. Procedeul „Graublasen", care se foloseşte la miner::-uri cu un procentaj scăzut
de fier, impure, şi care se topesc greu (strengflilssigef'°.
Pentru producţia de bare de fier (Stabeisen) se poate alege între sistemul de
laminare şi de valţuri (,,Strecken" şi „Walzen") 51 , cel din urmă procedeu avînd
"6
"7
"8

Ibidem, § 25.
Ibidem, § 2G.
Ibidem: Abschnitt II. Betriebsplan des V. Hunyader Eisenwerkscomplexes fur

clie Zeitperiode 1852 bis 1860.
',!J Ibidem, § 28: jene Betriebsmodalităt als die beste anzusehen ist, welche mit
clem geringsten Aufwande an Unkosten, Brennstoff, Calo urni Betriebskraft in
gleicher Zeit bei gleichem Anlagscapital die grosste Production ergibt.
50

51

Ibidem, § 29.
Ibidem, § 31.

https://biblioteca-digitala.ro

EXPLOATĂRILE

DE FIER DE LA HUNEDOARA (sec. XIX)

301

avantajul unei producţii sporite, a economiei de forţă motrică, a concentrării întreprinderii şi varietăţii produselor. MannHcher subliniază faptul că „trebuie să
fie aoordată o atenţie deosebită sporirii producţiei şi economiei de forţă motrică" 52,
pentru a se evita orice pert~bări în procesul de producţie. De asemenea raportul
menţionează că fenomenul „conoontrării inrt.reprinderifor" (die Concentration des
Betriebs) se impune mai ales acolo unde se află mari caintităţi de combustibil53•
G. Mannlicher este de părere că, în ce priveşte varietatea produselor, aceasta este
întotdeauna necesară ca o condiţie sine qua non pentru extinderea UIIlui astfel de
complex industrial, ,,dind unei î.ntreprinderi mai mari - prin posibilitatea de a
produce toate sortimentele de :filer - întotdeauna acea sigura111ţă împotriva fluctuaţiilor inevitabile ale drc.ulaţiei" 54 • PrÎ/ll aceste „fluctuaţii ale circulaţiei" se
pare că Mannlicher avea să înţeleagă şi să designeze crizele economice, care încă
în acea epocă încep să se manifeste oa oo fenomen specific producţiei capitaliste.
Raportul pledează în OODJtinuare pentru introdUJCerea, pimă în anul 1860, Ia Govăjdia şi Top'1iţa, a procedellilui aşa inumit „manipulare prin ciocane sau presă de
lam~nare" (.,Streckhammermanipulation'-), ÎIIl parte datorită producţiei mai scăzute,
in parte „datorită exportllllui în Ţara Românească unde se cere mai ales fier finisat"
(geschmiedetes Eisen) 55 • Se enumeră apoi trei principii care ar trebui să s,tea la
baza exrtinderii complexului metalur:gic h'llliledorean, şi anume 56 :
1) necesitatea ooncoroanţei extinderii complexului cu cererea şi cu circU!laţia pe
piaţă a produselor fieroase,
2) grija de a se perturba cit mai puţin producţia curentă în timpul procesului
de lărgire a oomplexului şi
3) străduinţa de a eşalona cheltuielile necesare în mod proporţional, pe mai
mulţi ani.
Datorită lărgirii complexului, Cugirul, care după cum se exprimă raportul este
.,das am besten situirte Werk", ar urma să-şi sporească producţia de la 4000 măji
bare de fier (Stabeisen) pe an, la 12.000 măji, ~n,d ca pînă la urmă producţia
să sporească la 37.000 măji 57 . Sebeşelul, care produce 8000 măji bare de fier pe
an, ar ,putea să ajungă la o producţie anuală de 20-21.000 măji, sau chiar
24-26.000 măji 58• Se mai aminteşte în cazul Sebeşel•ului oă încă din 1848 s-a propll.5
o lărgire pentru a duce la sporirea producţiei au încă 12-13.000 măji. Intreprinderile metalurgice (Hammerwerke) de la Govăjdia şi Topliţa, datorită preţului
mare de producţie al fierului, ar urma ,să fie u:ltimeile întreprinderi ale complexului
metalurgi,c hunedorean, care ar -trebui să fie supuse unei lărgiri. După extinderea
complexului producţia de fier brut (Roheisen) ar urma să însumeze 83.000 măji
repartiza.te astfel: 37.000 măji produse la Cugir, 26.000 măji produse la Sebeşel,
15.000 măji produse la Hunedoara şi 5000 măji de fontă5.'l. Totodată M8111nlicher
ridică ,problema necesităţii de a construi un al doilea furnal 00 , care ar trebui amplasat fie la Sebeşel, fie la Teliuc. Acesta ar trebui dat în folosinţă pma m anii
1857-1858, construcţia lui costind aproximativ 30.000 florini 6 1. Prin intrarea lui
'' 2 Ibidem, § 31: Der Grosse der Production und Ersparung an Betriebskraft muss
insbesondere da ein hoher W erth beigelegt werden.
a.1 Die Concentration des Betriebs ist insbesondern an Orten wilnschenswerth,
wo ilber grossere Brennstoffmengen disponirt wird und bedewtende Mengen Waren
an einem Orte erzeugt werden konnen.
M Ibi,dem: die Moglichkeit alle Eisensorten zu erzeugen gibt einer grosseren
Unternehmung stets jene Sicherheit gegen die unvermeidlichen Fluctuationen des
Verkehrs.
·
55 Ibidem, § 32: wegen der Ausfuh1· in die Walachei wo grossentheils geschmiedetes Eisen gefordert wird.
,,6 Ibidem, § 34.
57 Ibidem.
r,a Ibidem, § 35.
59 Ibidem, § 37.
oo Ibidem, § 38.
«ii Ibidem, § 51.
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în funcţiune s-ar înregistra o creştere a producţiei cu 50-60.000 maJ1 anual62• In
raport se remarcă apoi faptul că nu s-a vorbit aproape de loc de folosirea cărbu
nelui de pămînt (Steinkohlen) :;;i a gazului sau a forţei aburului (Dampfkraft) tocmai datorită principiului, după cum se exprimă raportul, potrivit căruia , 1,înainte
de toate trebuie să fie exploatate complet forţele naturale şi zăcămintele existente
şi numai după aceea să se treacă la metode de producţie artificiale şi mai
scumpe"63 • Este evident un principiu greşit care nu putea duce la dezvoltarea uzinelor hunedorene 1n măsura dorită de autorul raportului.
Importante sînt cele patru perioade de producţie tn care Mannlicher eşalonează
activitatea uzinelor metalurgice pentru anii 1852-1860. Iată care sint a.cestea:
l. Perioada intîia între anii 1853-185!5 în care producţia trebuie ridicată de la
28.000 măji la 45.600 măjiti".
2. Perioada a doua între anii 1856-1857 în care producţia ar trebui sporită pînă
la 58.000 măji, făcindu-se remal"Ca „că această producţie ar corespunde pe deplin
cererilor"05.
3. Perioada a treia între 1858-1859, cînd producţia ar trebui să ajungă la
70.600 măji, trebuind totodată să fie terminată construcţia unui al treilea furnal
ce ar urma să intre în funcţiune in cursul anului 1860 00 •
4. Perioada a patra în care potrivit raportului ar urma să se ajungă la o plafonare a întinderii complexului metalurgic datorită atingerii limitei de aprovizionare
cu combustibil 67 •
In continuare raportorul nu se arată prea optimist, subliniind „că o lărgire
ulterioară a întreprinderii nu va putea avea loc <lecit abia din anul 1900", cind ar
urma ca atenţia principală să fie acordată producţiei de fier brut (Roheisen), care
ar trebui „să fie astfel sporită, incit în Transilvania să poată lua fiinţă întreprinderi
private de bare de fier (Stabeisen) sau să se tnfiinţeze o uzină erarială de bare
de fier în Valea Jiului, la graniţa cu Ţara Românească, unde există cele mai
minunate zăcămi,nte de cărbuni de pămînt (Pechkohlen), acum încă neexploamte"u.".
In această ultimă fază complexul hunedorean ar putea furniza 89.300 măji bare
de fier şi 50-60.000 măji de fier brut69•
Ultima secţiune a raportului (§ 48-61)* se ocupă ,cu problema cheltuielilor pe
care Le-ar necesita extinderea planificată a complexului hunedorean, precum şi cu
profitul pecuniar pe care l-ar aduce această extindere.
Se constată astfel că pentru o mai bună exploatare a minereului de fier este
necesară construirea unei căi ferate lungi de 2.800 stînjeni, avînd un tunel de
316 stînjeni. Această cale ferată ar lega exploatarea vestică de la suprafaţă cu
furnalul de la LimpertiO_ Se preconizează şi construirea unui transportor ,.Erzrolle"
deasupra furnalului, aceste lucrări ur:mînd să coste în total 40.860 florini7l. Pentru
îmbunătăţirea exploatării forestiere ar urma să fie cheltuită o sumă dE' 44.000 florini72. In scopul ridicării nivelului metalurgiei (Hilttenwesen) va trebui să se chel62 Ibidem,
63 Ibidem,
64 Ibidem,
n5 Ibidem,
6G Ibidem,
67 Ibidem,
68 Ibidem;

§ 46.
§ 46.

§ 42.
§ 43.
§ 44.
§ 45.
§ 46: und diese so gesteigert werden, dass in Siebenbilrgen entweder

Privatstabeisenwerke ins Leben gerufen ader aber die Anlage einer Aerarialstabeisenhiltte in Zsilathale an der Grănze der Walachei wo die herrlichsten
moglichsten Pechkohlenlager, dermalen noch ganz unbeniltzt liegen, statthaben
konnte.
m

Ibidem,

*

Secţiunea

§ 47.

e

intitulată:

Kosten der beantragten Ausdehnung und deren pecu-

niaren Erfolg.
70

71
72

Ibidem, § 50.
Ibidem, § 50.
Ibidem, § 51.
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tuiască

154.000 florini7 3• Totalul acestor cheltuieli s-ar ridica la respectabila sumă
de 238.860 florini, ceea ce ar reprezenta investiţiile -necesare lărgirii complexului
metalurgiic hunedorean. Dacă cheltuielile s-ar planifica conform celor patru perioade de producţie, atunci repartizarea lor pe anii 1850-1860 ar fi unnătoarca 7 ":
1853

1854

1855

1856

38.000 fl.

34.000 fl.

30.860 fl.

27.000 fl.

25.000 fl.

1857

1858

1859

1860

Summa
Summarum

23.000 fl.

21.000 fl .

20.000 fl.

20.000 fl.

238.860 fl.

1852

.'\stfcl cheltuielile medii anuale ar fi de 26.500 florini7 5. Luînd în considerare
rezultatele noilor procedee de producţie, nivelul salariilor din 1852, cheltuielile generale afectate lărgirii complexului, precum şi creşterea continuă a producţiei,
Mannlicher stabileşte următoarele preţuri de fabricare (Gestehungspreise):
1. Pentru minereul de fier 3,5 creiţari pentru maja de minereu, acolo unde
salariul unui muncitor spărgător de minereu e de 1,9 creiţari pe majă, cel al unui
transportor de 0,9 creiţari pe majă şi oel al separatorului de minereu de 1,7 creiţari pe majă de minereu. La stabilirea preţului rnajei ide minereu de fier trebuie
ţinut seama şi de diverse alte cheltuieli, cum ar fi salariul supraveghetorilor,
fierarilor, dulgherilor, reparaţii la oalea ferată, întreţinerea cailor etc., care însumează un total de 6,200 florini anual. Adăugind la această sumă procentajul
adecvat de 1,5 creiţari pe majă, ajungem la UI1Illătorul pr.eţ de producţie (Gestehungspreis) al unei măji de minereu de fier:
a} la o extracţie anuală de 250.000 el€ măji, preţul e de 5 creiţari pe majă;
b) la o extracţie anuală de 140.000 măji preţul e de 6,5 creiţari de majă 76 ;
2) Pentru producţia de fier brut (Roheisen) preţul este stabilit astfel: la cheltuielile de material de 57 1/4 creiţari pe majă se mai adaugă cheltuielile afectate
personalului, reparaţiilor etc., adică 19. 700 florini anual, sumă din care la fiecare
majă de fier brut revin 11 creiţari, astfel î,ncît la o producţie anuală de 98.000 măji
costul unei măji ajunge la 1 florin 20 creiţari 77 ;
3) La stabilirea preţului de producţie pentru barele de fier (Stabeisen), Mannlicher cal<crulează pentru diferitele întreprinderi următoarele preţuri78 :
a) La Cugir pentru producerea unei măji de Stabeisen se cheltuie 5 florini şi
18 creiţari, la care adăugind procentajul de 16 creiţari pe majă din suma de
10.000 florini necesari administraţiei, regiei etc., obţinem un preţ de producţie
de 5 fl. şi 34 creiţari pe majă.
b) La Sebeşel maja de Stabeisen costă 5 florini şi 22 creiţari, la care adăugin
du-se procentajul de 18 creiţari pe majă rezultat din suma de 9.400 florini afectată
administraţiei, regiei etc., se obţine un preţ de producţie de 5 florini şi 40 creiţari pe majă.
c) La Topliţa şi Govăjdia costul unei măji de Stabeisen este calculat la 5 florini
şi 50 creiţari, la care adăugîndu-se 22 creiţari pe majă din suma de 9.300 florini
destinată regiei, administraţiei etc., se obţine un preţ de producţie de 6 florini
şi 12 creiţari pe majă.
Deci Gestehungspreis-ul, preţul de producţie a unei măji de Stabeisen diferă în
cele trei centre de producţie industriala, tocmai datorită condiţiilor diferite existente.
73
7"

7r,
,i;
77
78

Ibidem, § 52.
Ibidem, § 53.
Ibidem.
Ibidem, § 54.
Ibidem, § 55.
Ibidem, 56.
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Astfel, la Cugir cheltuielile de rproduicţie pentru o majă de Stabeisen sînt de 5 floşi 34 creiţari, la Sebeşel de 5 florini şi 40 creiţari, iar la Govăjdia şi Topliţa
de 6 florini şi 12 creiţari.
Altele sînt însă preţurile la ·care statul austriac îşi valorifica produsele. Astfel
maja de fier brut (Roheisen), care cosită 1 florini şi 20 creiţari, este vindută cu
2 florini, deci un ciştig net de 40 creiţari7!1. La producţia de bare de fier (Stabeisen;
situaţia este următoarea: produsele de la Cugir, a ,căror preparare costă 5 florini
şi 34 creiţari, se vînd cu 10 florini şi 5 creiţari, ,cele de la Sebeşel, care costă
5 florini şi 40 creiţari, se vind cu 9 florini şi 51 creiţari, iar cele de la Govăjdia
şi Topliţa, care costă 6 florini şi 12 creiţari, se vind cu 9 florini şi 45 creiţari.
Man.nlicher îşi amplifică statistica de perspectivă, care ne arată că, în cazul
realizării plănuitei extinderi a complexului metalurgic hunedorean. maja de bare
de fier (Stabeisen) ar urma să coste astfel: 8 florini 36 creiţari la Topliţa şi Govăjdia, deci un ciştig net de 2 florini şi 24 creiţari; 8 florini şi 48 creiţari la Sebeşel.
deci un ciştig net de 3 florini şi 8 creiţari şi în sfirşit 9 florini la Cugir, deci un
cîştig net de 3 florini şi 26 creiţari.
Avînd în vedere aceste date, statul obţine următorul profit din comercializarea
produselor feroase:
1. La fier brut ( Roheisen), după 126.000 măji anual, cu un profit de 40 creiţari
la majă, obţine un cîştig de 84.000 florini.
2. La bare de fier (Stabeisen):
a) la Topliţa şi Govăjdia după 26.000 măji anual, cu un profit de 2 florini şi
24 creiţari la majă, obţine un ciştig de 62.400 florini.
b) la Sebeşel după 25.800 măji anual, cu u.n profit de 3 florini şi 8 creiţari la
majă, obţine un cîştig de 90.840 florini.
c) la Cugir după 37.500 măji anual, cu un profit de 3 florini şi 26 cr•eiţari la
majă, obţine un ciştig de 128.750 norini.
Din totalizarea cifrelor de mai sus se ajunge la un ciştig anual impresionant
în valoare de 365.990 florini&'.>.
Avînd în vedere cheltuielile de 238.860 florini, necesare extinderii complexului
hunedorean, cit şi cheltuielile de 80.000 florini făcute în acest scop începînd din
anul 1847, în total 318.860 florini 81 , se ,poate obţine o sporire a producţiei cu
69.000 măji 8 ~ marfă anual, ceea ce ar duce la un ciştig de 365.990 florini anua1:i: 1•
Scăzînd din această sUIIIlă 15.943 florini care reprezintă impozitul de 50/o asupra
capitalului, rărnîne un profit net de 350.04 7 floriniiv.. Astfel investiţiile anuale
medii de 25.500 florini necesare lărgirii compleX'Ului hUJnedorean ar putea fi acoperite cu multă uşurinţă din profitul fiecărui 31Il. Raportul conchide că există
posibilitatea sporirii profitului la 400.000 florini, dacă se crează unele „condiţii de

nru

producţie şi

Mannlicher
10 ani" 86 , cu

circulaţie favorabilă (giinstigen Betriebs- und Verkehrsverhăltnissen)':.
îşi ia angajamentul „să realizeze rentabilitatea indicată în timp de
condiţia oa miinisterul să idea curs rapol'tului său.

Desigur calculele şi ,,iprevederile" 'lui Miamtlicher iau fost complet :răs
turnate de dezvoltarea ulterioară, veritiginioosă şi chiar uriaşă a forţelor
de producţie, pe oare autoruil. r.a,portuil.ui din 1852 este firesc să n-<o fi
putut anrt:rervedea. Trebuie tlOltuşi sublin:iialtă impontanţa acestui doc,ument
şi penrt:ru modllll. înJdrăzneţ ,în ,oare :aurboru:l lui ridi.Jcă o serie de probleme
79
&'.l

BI
82
83

M

s.,
86

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

§ 57-58.
§ 58.
§ 61.

§ 61.
§ 61.
§ 61.
§ 59.
§ 61: die ausgewiesene Ertragsfăhigkeit binnen 10 Jahren zu· reali-

siren.
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de planificare .şi oir,ganizare economică, ia'tit ,die rar întîlinite în peri-ooda
de mcepUJt a o:r:înduirii ,capitaliste în Transilvania.
Chim- şi din această succintă an.ia.liză a raportului lui G. Mannlicher.
socotim că r,ezulită cu p,ris01Silnţă impo:r:tanţa aicestui act pentru cunoaşterea
mai amplă a unui sector important al economiei Transilvaniei. Rapormtl lui Mannlicher prezintă o deosebirt:ă importanţă pentru studiul dezvoltării indwsitriei siidem.mgioe transilvane în perioada de durpă 1848, timp
în care relaţiile de ,pr,oducţie 1c.aipitaliste îşi aroies1c 1druimul afiT.mării în
toalbe ,sectoarele vieţii -economice şi sod,a!le. Inti,oduoîn1dru.-m.e în mediul şi
mecanismuJ. inti:m ,al unei înweiprinderi capitaliste, r:aportllll ne dă posibilitatea să cunoaştem toate problemele ,ce frămîntă producţia capitalistă
din acea epocă. In acelaşi tiimp acest document inedit ne demonstrează,
fără putinţă de tăgadă, nece,si.Jtatea lărgirii permanente ,a bazei documentare şi informative, mai aLes pemru periioada de început a i.&toiriei modeme a patriei, unde mai stăruie ,în,că multe pete albe.
AL.

NEAMŢU

DIE EISENBERGWERKE IN HUNEDOARA IN DER MITTE DES 19-ten
JAHRHUNDERTS, IM SPIEGEL EINES OFFIZIELLEN BERICHTES
(ZUJSammenfiassung)
Bereits am Anfange des vierten Jahrzentes des 19. Jahrhunderts, wurden immer
intensivere V,ersuche untermommen, die die Reorganisieroog der Okonomie des
Hunedoaraer Domeniu.ms auf neuer Basis zum Zwecke hatte, und die durch die
Entwkklung der Produktionskrăfte und die ăkonomisc.:he Bedi.irfnisse des habsburgischen Kafr,erreiches hervorgeJ:1ufen wurden. Die getroffenen Massnahmen,
sowie die Reorganisationsvorschlăge von ~iten der Verwaltung des Domeniums,
sind ein treffender Beweis fi.ir die Festigun"E:; der neuen ka,pitalisti schen Produktionsverhăl tnisse.
Als cin Ergebnis dieser ăkonomischen Politik kan,n auch das Reorganisieru.ngsProiekt der Eisenhiltte Hu.nedoara's aus dem Jahre 1852 angesehen werden, wekhes
Vf. in der Archive des Montan-Thesaurariats entdeckte. Das Projekt, das vom 16.
Februar 1852 datiert ist. wurde von dcm Ministerial-Beamten G. Mannlicher aus
Hermannstadt, in einem Bericht unter dem Titel: Hauptbericht des Ministerial
Concipisten G. Mannlicher ilber den Vajda Hu.nyader Eisen Werkskomplex, zusarnmengefasst..
Dieser umfangrekhe Berioht umfasst 3 Abschnitte un,d 61 Paragraphen und ist
in Wirklichkeit ein Pers,pectiv:plan in welehem der Verfasser mit einer besondercn
Genauigkeit die wkhtigsten Probleme vortrăgt, welche mit einer eventuellen
Erweiterung des Eiwnwerkskomplexes aus Hunedoara in Verbindung sti.inden.
In der Einleitung wirid der Hauptzweck ,des Berichtes angegeben in dem cs
betont wird dass sei.ne Bestimmung jene ist, zu zeigen welche Erweiterungen an
den Hi.ittenwerkskomplex aus Hunedoara in Zukunft vorgenommen werden
kănnen, in .dem man die lokalen und kommerziellen Umstănde in Betrachit zieht.
Der Verfasser nimmt sich vor die Hauptelemente in Disklussion zu nehmen, wekhe
die Basis jeder industriellen Entwicklung und folglich auch jener des metallurgischen
1
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Komplexes aus Hunedoara darstellen und zwar: die Eisenstetnvorkommen, die Brennstoffbedeckung, die disponible Arbeitskra:fit, die Communications und Transport
mittel, sowie die Handelsverhăltnisse.
Aus der Analyse dieses Berichtes G. Ma.nnliicher's ist seine Wichtigkeit fiir die
Erforschung eines Hauptzweiges der siebenbiirgiischen Lndustrie erskhtlich. Dieser
Bericht Mannlichers hat eine besondere Bedeutung fiir das Studium der Entwicklung der Eisenindustrie in Siebenbiirgen iiil der Zeit nach 1848, in welcher
Zeit sich die kapitalistischen Produktionsverhăltnisse den Weg in alle Zweige des
okonomischen und sozialen Lebens bahnten. Durch seine Einfiihrung in das Milieu
und in den intimsten Mechanismus eines kapi,tali.stischen Unternehmens, gibt uns
dieser Bericht die Moglichkeit jene Probleme kennen zu lernen, die die kapitalistische Produktion dieser Zeit bewegten. Zugleich ist dieses DoklliIIlent ei.n Beweis
dafi.ir. dass die Erweiterung und Vertiefung der dokumentaristischen Erforschung
von grosser Wichtigkeit ist, besonders fur die Aniănge der modernen Geschi.chte
Rumăniens.
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FORMAREA MUNCITORIMII SALARIATE IN
INDUSTRIA MINIERA ŞI METALURGICA DIN
TRANSILVANIA (1848-1867)*

II. Dezvoltarea muncitorimii calificate
în industria minieră şi me,talurgică
Examirund în continuare problema fonmădi şi CTcşterii munci,t,orimii
în indusitri1a minieră şi metialurg~că 1a Transilvaniei, vedem că sursa de
unde îşi rec.rruta elemerrutele oonstitutive eira - pe 1îngă ţărănimea să
racă populaţia manufacturier-meşteşugărească, fie manufa,dturieri şi
meşteşugari independenţi, fie muncitori din 1maI1Jl..lf,actUTi şi meşteşuguri.
Această popuuaţie for:ma, imediat du,pă 1848, o pătură s1odală ,considerabilă în continuă creştere, îndt la sfirş~tul ,deceniului al şapibelea numărul
ei era de peste 150 OOO, din care peste 82 OOO de muncirtori şi alţi anga-

Repartizarea

populaţiei meşteşugăreşti

în Transilvania în anul 1870 45
Populaţia industrială

Comitat, scaun, district

1
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul
Comitatul

Alba Inferioară
Alba Superioară
Aracl
Bihor
Caraş

Crasna
Cojocna
Dobîca
Hunedoara
Maramureş

Satu Mare
Solnocul de Mijloc
Solnocul Interior

Fabricanţi,
meseriaşi

funcţionari

2

3

4

2 124
485
5 074
10 410
2 892
656
3 569
511
1 080
2 052
5 551
1 665
l 561

2 487
234
6 839
10 710
3 283
537
4 046
1 265
2 155
2 002
6 290
1 005
1 453

4 611
719
11913
21 120
6 175
1 193
7 615
1 776
3 236
4 054
11 841
2 670
3 014

Muncitori,

Total

* Articolul de faţă, care reprezintă părţi dintr-un capitol al lucrării monograiice
intitulate „Industria minieră şi metalurgică din Transilvania între 1848 şi 18G7.
Formarea şi situaţia muncitorimii miniere şi metalurgiste", cuprinde partea a doua
a studiului. Prima parte a fost publicată în ActaMN, V, 19G8, p. 227-239.
"5

Magyar Statisztikai Kozlemenyek, 1872, p. 174-179.
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(continuare)
Populaţia industrială.

Comitat, scaun. district

1

Comitatul Timiş
Comitatul Tîrnava
Comitatul Turda
Comitatul Zărand
Scaunul Arieş
Scaunul Cincu Mare
Scaunul Ciuc
Scaunul Mediaş
Scaunul Miercurea
Scaunul Mureş
Scaunul Orăştie
Scaunul Odorhei
Scaunul Rupea
Scaunul Sebeş
Scaunul Sibiu
Scaunul Sighişoara
Scaunul Trei Scaune
Districtul Braşov
Districtul Bistriţa
Districtul Chioar
Districtul Făgăraş
Districtul Năsăud
Districtul Nocrich
Regiunea grănicerească
Total:

Fabricanţi,
meseriaşi

funcţionari

2

3

4

8 046
463
2 162
6724
233
588
1 103
757
134
1 860
513
1 073
387
379
2840
934
2 083
2 796
762
351
719
414
118
4 732

12 904
412
1 670
5 445
1 436
283
615
743
173
1 736
722
808
322
550
3 658
924
2 075
4 330
834
213
868
256
28
4 061

20950
875
3832
12 169
1 669
871
1 718
1 500
307
3596
1 235
1 881
709
929
6498
1 858
4 163
7 126
1 596
564
1 587
670
146
8793

71 034

82 329

153 363

jaţi.

Muncitori.

Total

Pătura de mainufodturieri-«neşteşugari de la oraşe s,aru. sate forma
cea mai importantă sllll"Să dle braţe de muncă în primul rînd pentru fabrid, o parte din ea a ajuns îru.5ă şi în indmtriia minieră şi metallurgică,
întărind aici mai 1ales ,ca/teg,oria muncirtJocilmii calificate.
ln cadrul indll5tr1ei miniere şi metah.11rgice, siderurgia şi prelucrarea
fiierulrui era :r,amur,a de pcr,odiUJcţie cu oelie mai mari necesiltăţi de muncitori
calificaţi. Deşi primele uzi,ne \SÎldeirur.gilce apăruJSeră cu dteva decenii înainte de 1848, din a doUJa jumăbaite a seaaluil!ui al XIX-le.a ele s-au dezvoltat în salturi, ajung1md, de fapt, înJcă a.a sfiîrşitul deceniului 1ail şaptelea
la o ronoentrare intensă a producţiei şi lia l\.llil nivel tehnic re1ativ înalt.
In urma acestor factori, în siderurgie şi prelucrarea fierului, ca şi în con~truicţiile de maşini legate de oele dintîi, s-a formait mai de 1timpuriu o
murucitorime califioaită. De aiceea, nu numai în ind1.ll.Stria minieră şi metalurgică, ci şi în cadrul întreg;ului proletariat industrial din Tiransilvania,
tipuil central şi cel mai 1oarax:!lterisUc l-a ·con1stitui:t de lia înieepult muncitorimea calificată sideruaigică, din indllistria fierului şi •a cons,t:rucţiilor
de maşini. Deoarece ~oltmiea oonrt:inuă ,a acestora necesita mai ales
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moocitori calificaţi şi m1ai puţin mun1Cirbori zileri, auxi'liari sau instruiţi,
ele se bareu, înainte de ,toate, pe mu1J1Citorimeia manuf.adurieră şi meş
teşugăreas,că şi în primul rind, bineînţeilm, rpe pătura de muncitori din
i111dustriJa f ieiflul.Jui şi a me1Ja111.mgiei.
Dar a,oeiasită sursă era Î!nlcă relativ r:estrinsă; muncitorii manufacturieri
şi meşteşug,ari din industria fi.e:rn.llui şi metaLurgiei puteau deveni doa['
în mai mtcă măsură elemente componente aJle muncitorimii siderurgice
ca!liiftoa;t:e. E~licaţia ,trebuie căutaită tî.n faptul ică în indiu1s;tri,a sid1erurgică
şi a prelucrării fierului dlezvoltairiea indius.tri.JaJ.ă nu a atras după sine
deicHnul imediat al f,onn,e1lor manufacturiere şi meş,te.şUJgăreşti, ci, dtmpotrivă, dezvoltar:ea capitiailistă ide dlupă 1848 a ,dus J1a un ,aoillSider.aibil avînt
aJl. acesta[' forme. Ore.ş.te.rea nlllJJilănt.i.xui uniităţHor meşteşugăreşti 1din industria fierului: ,al iaiteJ.ierieLor de fieră.T'ie, lăcăUUJŞerie, rtiinichigeriie, ail diferitefor unităţi de reparaţii era stiJmuJ.ată de ilmprejurări fa,vo.raibile ca:
dezvolitairea tehnică şi meicanizar,ea agriculturii, răls'l)înid.!ireia întrebuinţării
uneltelor de fier şi de meta·l, avintii.111 industriei dJe 1construcţii etc. Oa o
manimeistarie concretă a creşterii formeil!or meş'be.şugărrieşti î:n i'Illdiustria fierului şi metalurgiei menţionăm faptul că în 1870 pe teritoriul Triansil.vatniei au fost ,coru;crişi ooa 19 OOO de într:eprinzătiori manurf:aotrurieri şi
meşteşu1giari din branşa fie1ru:1Jui, f10I"mmd o părtrime din totalul numărului
întreprinzăt1oiI"ilor mainufadturieri şi meişteşugari din toate br:anş,ele. Număm.l.l municitoiriLor acestora eria die cca 20 OOO, ceea oe înseamnă că CIC'a
23,7% din muncitori aparţineau iilldULS.triei fi.emului cu ,cariaater ,meşteşu
găresc46. Aceasta nu înseamnă o dezvoltare ascendentă, rectilinie a industriei fi.ierului cu oarract.er manufacturier şi meşteşugăresc. Faţă de muJ..te
alte ramuri de producţie pe -care le-a ,prejudiiciiat puternic pătrunderrea
p:mduiselor irndustriaLe austriece şi unde din aooastă cauză a a:vut foc o
consideraibi:lă scădere a numărulJui înlt11eprinlderilor, sector.ul manufacturier şi meşteşugăresc diin industrila fierului şi metaluirgtei s-a d:emoJ.tat în
ansamblu. Datorită însă tendinţe1or oon1tr1a1dictorii ale dezvoltării capitaliste, în cadrul dezvoltării aC€5tui sector a aivuit JJoc ruinarea a numeroase
întreprinderi, sărăcirea multor ,intr:eprinJZăltori şi pierderea lucrului angajaţilor care ·Încercau să se încadrieZJe, o partie din ei, în sectorll'l marii industrii clin cadrul acestei ramuri de pi,oducţie, în uzinele sideTurgice şi
<le p:rielucriair,e primară ,a fierului. Pe die ,alltă parte în atare întfleprinde:ri
r:olul însemnat ,al forţei de muncă oa:lifiaate şi, totodată, permanenta ei
insuficienţă exercitau o atrlacţie asupl1a unei părţi a muncitorilor calificaţi
clin secilor,u,l meşteşugăresc, cu atît mai muJ.t cu cit ,condiţiile de muncă
şi de trai din in•dustria si:derurgică însemnau în mai muJJte ca~uri o asoensiune pentru muncitorii ,oare se angajau în aoeastă industrie.
O altă sll!Tsă ide formare ,a munciiborimii oalif1oate d1n indJustria minieră
şi metalurgicii era const1'tuită de ,pr,a1etarialtrul minier şi metalurgist ou
'.6 Ibidem. Datele de mai sus datorită grupării statistice se referă şi la
muncitorii lemnari şi pietrari. De aioeea spre a stabili cu exactitate numărul mundtorilor din ind.U6tria fier-ului, ar fi nevoie de modificări mai mici sau mai mari
ale datelor publicate, ceea ,ce inu e î116ă cu putinţă din cauza neajunsurilor statisticii.
1
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de descendeinţii mai multor generaţii de muncitori in aoes,t doPătura eredirba,ră de muncitori mineri şi metalurgişti, niUJITiericeştc
în.semnată, era constitui.tă din urmaşi ai vechilor locuitori ai aşezărilor
miniere sau ,a ţăranilor iobagi şi sem.iiobagi - mai ales flomâni - proletarizaţi, sau, în s:fiirşit, ai munciJtorilor veniţi înică mai de mult din

meniu.

străinătate.

Intrucît şi fiii acestei categorii deveneau de obicei muncitori
minieri şi metalurgişti, ea constituia partea cea mai stabilă a muncitorimii oalificate din indursrtria minieră şi metalurgică.
In cele din urmă trebuie amintit că şi după anul 1848 numărul muncitorim~i miniere şi metalurgiste din Transilviania a continuat să crească
prin venireia muncitorilor din alte p:riovindi ale monarhiei, mai dezvoltate
clin punot de vedere industrial, ca şi prin emigrarea muncitorilor din
diferite ţări europene. Procesul era legat în:ainite de toate de faptul că
cele mai de seamă întreprinderi miniere şi metalurgice din Transilvania
au ajuns în mîna capitalului străin, în primul rind austriac, friancez şi
ceh; dar a contribuit şi formarea rela,tiv lentă a muncitorimii calificate
locale, lipsa de cunoştinţe speciale şi de experienţă, necesare în condiţiile tehnicii moderne îndeosebi în domeniul metahrrgiei şi al siderurgiei.
Muncitorii veniţi din străinătate şi din regiunile mai indu:sitrializate ale
monarhiei eriau de obicei descendenţi ai multor generiaţii de mUillcitori, cu
o calificare înaltă şi cu experienţă în producţie. De aceea, ei formau pă
tura superioară, cu cea mai înaltă oalificar.e, a muncitorimii miniere şi
metalurgiste din Triansilvani:a; pe lîngă ,aceasta însă aveau un ml de
seamă şi în formarea unor categorii fundamentale ,ale muillcitorimii calificate, aocelerînd acest proces la baza căruia stăteau bineînţe1'es masele
de munciJtori autohtoni.
Coloni7iarea de muncitori străini era necesară în primul rind pentru
a accelera ,dezvoltarea întreprinderilor miniere şi meta,lurigice bănăţene.
Aceasta a început în parte încă în perioada oind ele se aflau sub conducerea tezaurariatului montanistic aulStriaic; dar a luat avînt în special
după preluarea lor de căitre S.T.E.G. In 1850, La Reşiţa au fost ooloniZ1ate
din Cehia şi Moravia 100 de familii 47 • In ace,la:şi rtimp la Steierdorf 101
familii din Smolnik şi 50 familii ,d~n ZLata Ibka (SLov,acia), urmate, 'in
1851, de 32 de familii din regiunea Zbirov (Cehiia) 48 • O nouă 1acţiun.e ele
colonizare a început în 1857, mai ailes din Cehia, Franţa şi Italia, primele fiind 72 de familii colcmiza,te în Reşiţa pentru completarea muncitorimii din minele .şi forn a lele de 1aid, ,,intruaît loouitorii români din jur
nu se 1angajau la aceste lucrări" 49 . In acela.şi timp se proiecta colonizarea
a 2 OOO de muncitori la Steierdorf şi Anina, ultima afLată în construcţie,
o parte din aceştia sosind la începutul anului 1858 50 . La 1858-59 în re1 1

',î Teglas Ca.bor, A Szemenik es kornyeke, în Foldrajzi Kozlemenyek, 1883.
voi. XI, fasc. VIII, p. 352-353.
',R Teglas Gabor, Az aninai hegyi vasut es kornyeke, în Foldrajzi Kozlemenyek.
1884, vol. XII, fasc. VII, p. 423.
1,u Gh. Molin, Monografia oraşului, uzinelor şi domeniilor, Reşiţa, 192G, p. 13.
50 Orszagos Leveltar (Arhivele statului) Budapesta, fond. Pres. din Timişoara.,
1857, nr. 3038, 1858, 3137.
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giunea Re.şiţei au fost c:L~i tăietori de lemne şi cărbunari ongmari din
zona f,rontierei ,oarinto-veneţie,ne 51 . În varia anclui 1859 au sosit la Reşiţa
-şi Steie!'ldorf-Anina 200 de m1IDcitor:i cehi (,în total 450 de pe!'lsio,aine cu
soţiile şi copiii) şi mai evau aşteptaţi 450 de imigirainţi itoit: din Cehia52 • S-au
fă,cut col!onizări şi în une,le centre de explroatiare a metalelor preţioase şi
colorate. Astfel, mun'cirtorii oalifioaţi germani, cehi şi s,lovad de 1a întreprinderile mi:niere din regiunea miniecr-ă Baia Mare, ale tezaurariatului,
erau oOiloniş,tF\ i!arr- pc lingă ei s-au mai stiabiilit în aceste aşeză,ri miniere
şi ruşi şi polonC'~i" 4 • La Săcărîmb găsim de ,asemenea muncitori străini mai
ales din Cehia şi Stiria35 • In Valea Jiului, pentru lucrările de prospecţiuni
şi de pregătire, întreprinderile foloseau, pe lingă muncitorii români de
prin părţile locului, şi experienţa muncitorilor calificaţi veniţi din regiunile ,oa:rbonifere ,ale Crainei, Tirolrullui, It:aliei şi Cehiei 56 .
Muncitorii calificaţi străini, colonizaţi sau in 1cUTS de coloniw.re, nu
nwnai că sporeau număru'l oelor de prin ,partea wocului, ci aduceau şi o
coilltribuţie însemnată la sporirea cu'I1loştinţelor pr,ofesiionale-tehnice ale
acestei pături de mundtori calificaţi. Ei îşi legau soarta de dezvo1tarea
uzinei pe teritoriul sau în împrejurimile 1căreia trăiau şi în care mu1J1100au.
Dacă ,între,prinderea işi ,îniceta aictivirtateia sau iscădiea nevoia de braţe
de muncă - cazul mai muil.tor î,ntirepriJllderi bănăţene - , aceşti muncitori fie că se înrborceiau în locurile de baişltină, fie ,îşi că'llltau de lu1cru în
alte uzine ,transilvăn1ene. Numai o proporţie irnimă - şi aceştia mai mult
dintre tăietorii ide lemne şi cărbun1ari - trelceau ,în acest caz [n domeniul
agricol. Mare parte din ei s-a asimUat cu timpul muncitorimii miniere şi
metal~gi:ste autohtone în creştere ver:tigiT11oasă, devenind ,astfel o parte
integ:raintă a pr:olertariatulru:i minier şi metalll!I'gist din Transi'lvarua.
1

III.

Creşterea numerică

a muncitorimii din industria

minieră

şi metalurgică

Sintetizînd cele expuse şi concrieti:zJirrdu-Le 1în cifre, taibe1ul ce urmează
rezu1tatele creşterii muncitorimii miniecr-e şi metaJur,gi.ste din Transilvania după mul 1848.
Menţionăm că în smdiiui actooil al ceiicetăirilor nu dispunem de date
privitoare la numărul total al muncLtorilor din industria minieră si metalurgică în Toansilv,ania pînă în anul 1856. IntI'IUC'ît puţinele infa'rmaţii
de oare dispunem sînt foarte lacunare şi ·contraidictorii, nu putem da nici

arată

,,. Pesty Frigy·es, Krass6 vci.rmegye tortenete, Budapesta, 1883-1885, val. II, par1l•a 1-a, p. lGl.
52

Kolozsvci.ri KozWny, 1859, nr. 86.
Nyerges Laszlo, Mci.ramaros megye, Budapesta, 1900, p. 1'
,,4 Arh. Consiliului Municipal Baia Mare, -doc. nr. 1582/1848.
r.s Knopfle-r Vilrnos, Ertekezes Nagyci.gr6l, foldtani, bci.nyciszati es termeszetrajzi
tekintetben, în A magyar orvosok es termeszetvizsgci.l6k Kolozsvci.ron tartott otodik
nagygyillesenek munkcilatai, Cl,uj, 1845, p. 76.
50 L. P. Hossu, Valea Jiului din Ardeal, Bucureşti, 1926, p. 23: Levay Lajos,
Petrozseny telepillese, Odorhei, 1927, p. 17.
r,:i
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Numărul

muncitorilor mineri şi metalurgişti în Transilvania
între 1856-186757
Numărul

muncitorilor

Căpitanatul

Anul
Baia-Mare
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866

I

Oraviţa

I

I

minier
Zlatna

I

Total

2 890
3 380
3 683

3 229
2 798
2 255

10 807
8 913
9 751

16 926
15 091
15 689

Nu avem date

Nu avem date

Nu avem date
Nu avem date

Nu avem date
Nu avem date

3
3
3
5
5
4
4

238
205
044
487
584
560
988

2
3
4
2
4
4
4

915
686
315
821
210
155
184

11743
12 682
11 121
11 941
9893
9 643

18 634
20 041
19 429
21 735
18 608
18 815

,aproximativ date globale dit de cit reale. De asemenea, este important şi faptul că datele tabelului de mai sus - ba:zJat pe evidenţa
existentă la căpitan1atele miniere nu 0Uprind pe toţi municiitorii oare
au 1ucrait efeativ în indUIStria minieră şi :metalurgică. Pe de ,o pante, din
aceste date lipsesc muncitorii ocazionali, zileri şi sezonieri folosiţi mai
a:les în minerit, oare efectUJau I11fll!l1Jcile auxiJiare leg,ate de munca în mină
şi al căror număr, deşi SlLPUJS unei puternice ·oscilaţii şi unor dese fluctuaţii personale, era destui ide mare. De pildă, pe dil!d nll!mărul minerilor
pernnanenţi de 1a m1nele de căribuni din Teliuc şi Ori,vin:a me S.A. de
miine şi furnale din Braşov ere de 40, număr,ul municitor~lor pr,ovizmrii
oscila întrie 80 ~i 100 58 • Astfel, diatele publicate se referă niU1mai la muncitorimea calificată din i,ndootria minieră, iar dinitre membrii personalului ajutător numai La iacei c.are erau munciitori permanenţi. Pe de altă
part,e, nu figurează în talbel muncitorii calificaţi care nu participau la
fazele de prioducţie pur siderurgice sau cei care erau utilizaţi fie în prelucrarea primară a fontei, fie 1a producerea a diverse fa:br~ca.te în uinităţile industriale legate ide uzinele me1Jalurigioe, oa 1la .afinări, Ja .turnăto
riile de fier şi oţel, în laminoare. 1a forijele de fier şi cupru, în faibriC8JI'ea
de produse din fier forjat, de unelte, cuie etc. Aceste ramuri figurau în
statisticile vremii separat, sub numele colectiv de „industriia fierului şi
meta:l.elior". Numărul mtl1Ilcitori1or 1clin aceste unităţi era dieSitul de mare·
în oodrr'll.:l. unor întreprinderi sideru.Jrgioe mai ,mari, ifllcă în anii 1850--60.
Astfel, la turnători.a din Reşiţa lucr,a1U cca 250-300 de mufllci,tori, JJa urzina
de pudlaj şi laminiare ooa 600 de murrcitori, la fobrica de cuie 95 muncitori, la turnăt:oiria de la Anina ooa 200-250 ,de mundtori 50 • O situaţie
măcar

1

57 Statisztikai Kozlemenyek, vol. 3, p. 221, vol. 4, ,p. 54; Statisztikai es Nemzetgazdascigi Kozlemenyek, an. II, fasc. HI, p. 84, 123, 133.

Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 301-400/1871, p. 378.
Asb6th Lajos, A bcinciti bcinyavcirosok nyers ercek termelese es az ipar tekinteteben, în Hazcink s a lcillfold, 1865, p. 698; Az Osztrcik-Magyar Allamvasuttcirsascig
58

59
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asemănăttoare găsim şi 1a muncitorii dim sectoarele de construcţii de maşini ale uzi,nelor siderurgice, treoute în startiistici suib denumirea de ,,construcţii de maşini şi de mijloace ide ,oomunioaţii", deci lipsind şi ei din

tabelul publicat. La Reşiţa, de pildă, in 1857, numărul muncitorilor permanenţi de la uzina de maşini era de 137, in 1865 de 325 60 • Şi în cazul
muncitori1or s'ideriurgişti staitistkile cuprindeau numai pe muncitorii oalificaţi pennanenţi, c.u toate că şi aid numărul nnmdtorilor sezonieri era
cons:i:derabil. Astfel, la uzina de fier de la Păduroi a tezaurariatului, în
1867 număriul muncitorilor sezonim-i se ddioa la 37 ,60/o din totia.'lu:l muncitorilor calificaţi cu angajare pe.r:manentă 61 • Reiese d.1n toate acestea că
ar fi necesară rectificarea datelor publicate Ln tabeLUJl. anexat, ceea ce
însă, cu puţinele date ce le avem, nu se poate face. Pentru a ilustra totuşi
proporţia muncitorilor ocazionali .şi iauxiHari în tiotaLul mundtarilior din
iil!dUJStrta minieiră şi metalurgică, ,arn.Îtiltim că la S.A. de mine şi furnale
din Braşov Lucrau în unităţile miniere, silvice şi metalurgice 3 586 de
muncitori permanenţi, iar numărul muncitorilor sezonieri era de cca
1 200, La oare se adaugă in m,eclie 430 cărău.şi 62 •
Chiar şi pe baza datelor tabelului putem stabili că în perioada tratată
în ind.iuistria minieră şi mert,alurgiică erau ang1ajaţi un număr îinsemnart de
mlllilciltori permanenţi, peste 15 OOO, în unii ,ani ,chiar peste 20-21 OOO
munciJtori. Coeficientul de ,ore.ştere a rnllll1ăruiliui muncitorilor în răstim
pul ce1or 11 ani dintre 1856 şi 1866 era de 11,10/o, pe cînd intre anii
1856-1864 creşterea este de 28,40/o. ln urim:a acestei siltuiaţii muncitorimea minieră şi meibahrrgiistă forma peste 1/5 din toba:lu!l muncitorimii din
Transilvaniia 63 •
Fluctuaţia numerică mai accentuată în riîndurile muncitorimii miniere
era în primuJ. rînd ,o consecinţă a muncii ,în mină. Belşugiu.J. zăicăminitelor,
creşterea interesului pentru minerit, explo.aitările tot mai în ad[ncime şi,
impliciit, problemele de evacuare a apei şi ide transport, lucrui La filoanele mai sărace şi înmUJlţirea prospecţiunil!or neoesitiau peri.adie .şi din loc
în loc sporireia numărului muncitorilor. Scăderea ,cerin~i, stagnările din
ca:uza timpului nefiaivorabil sau din motive tehnice, aibandornarea minelor
etic. duceau, în schimb, la stagnarea numărriului muncitorilor s,au 1a concedieri.
ln odce caz, se poate stabili că, cu toate fluotuaţiUe destul de serioase,
numărul muncitorilor prezenta o tendinţă de creştere. Deşi în 1857 au
fost cu 1825 mai puţini muncitori diecît în 1856, numărul lor este în con1

leircisa, Budapesta, 1891, p. 36-47; M1halik Sandor, Resica jelene es multja, Reşiţa,
1896, p. 44; Edvi Illes Aladar, A magyar vaskobcinyciszat es vaskohciszat ismertetese, Buclapesita, 1900, p. 238.
60 Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, VII, I. Heft, Viena, 1858, p. 74;
Asboth Lajos, op. cit., p. 697.
61 Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 401-500/1868, f. 486.
62 Brass6i Bcinya- es Koh6 Reszvenyegylet, Budapesta, 1885, p. 12.
63 Din istoricul formării clas.ei muncitoare din România, sub redactia lui N. N.
Constantinescu, Bucureşti, 1959, p. 463-465.
·
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tinuă creşteTe

între 1838 şi 1862, ajurngiînd la 20 041 de muncitori. Seoeta din 1863 a prejudiciat numai provizoriu activi,taitea minieră şi metalurgistă, în anul următor numărul mUJncitorilor atingînd cifra de 21 735.
În 1865 constatăm o scăde1,e cu peste 3 100 de pe<I"soane, dar după 18G6
numărul muncitorilor este in permanentă creştere pînă în anul 1873.
Nu cunoaştem în toate cazurile explioaţfa concretă, în toate r,amurilc
de producţie sau întreprinderile, a cauzelor acestei fLuctuaţii de personal.
Am menţionat lipsa de apă de după seceta din 1863, care a frînat în mare
parte producţia uzinelor metalurgice. Seceta a fost resimţită mai ,ales
de mineritul metalelor preţioase din Munţii Apuseni, urmarea fiind concedierea temporară a peste 1 500 de muncitori. În acelaşi timp, în minck
de zăcăminte fer,oase ale S.T.E.G.-ului s-a procedat la o redUJcere însemnată a personalului, de coa 41%, pe de o parte pentru că producţia
furnalelor înalte ale uzinei din Anina era frinată de probleme tehnice,
pe de alta din cauza acumulării umor rezerve uriaşe de minereu de fier
din anii precedenţi, în sfîrşit pentru că „zăcămintele de minereu ferocarbonic din Steie:ridorf sînt sărace în minereu şi exploatarea lor este
foarte costisitoare" 64 . Consecinţa în speciial :a fluctuaţiilor de personal în
cadrul S.T.E.G.-ului a fost că numă,rul muncitorilor indicaţi ca lurcrînJd pe
teritoriul căpitanatului minier al Oraviţei a s'Căzut, între 1862 şi 1863,
cu aproape 1500 de per,soane. Scăderea din 1865, care ,a afectat in special
pe muncitorii uzineLor de pe teritoriul căpitanatelor miniere Zlatna şi
Baia Mare, se explică in general tot prin vremea nefavorabilă, oare s-a
făcut simţită nu nurrnai indirect, ci şi direct, nu numai 'În mineritul metale1or preţioase şi colorate, ci .şi in extracţia minereului de fier şi în
siderurgie 65 • Astfel, pe teritoriul căpitanatului minier Bai,a Mare, numă
rul muncitorilor de ia întreprinderile tezaurariatului minier a scăzut cu
23,10/o, iar al ieelor de la întreprinderile particulare cu 14%66 • Producţia
întreprin:derilor siderurgice de pe teritoriul căpitanatului minier al Zlatnei era, în 1865, cu 540/o mai mi.că deoîit în anul precedenJt. După unii
specialişti, cauza era criza industriei siderurgice, pe care o motivau astfel:
„ln anii din urmă, parte scăderea ,conjuncturii, parte stagnarea aproape
definitivă :a cererii de minereu de fier şi prin acesta scăderea preţului
fierului sub preţul de producţie iau dUJS nu numai la o stagnare generală,
ci chiar la declin, întruoît, deşi în mai mu1te părţi nu era lipsă de încercări pentru încetăţenir,ea producţiei Bessemer, deşi nu lipsea la întreprinzătorii noştri siderur:gişti curajUJl şi tenacitatea de a înfrunta ,crizele,
totuşi, în 1865 ... mineritul fierului se caracterizează prin regres general"67. Reducerea producţiei a dus ,de fa sine la mari ooncedieri de mun~
65
66

"7

Statisztikai Kozlemenyek, an. II, fasc. III, p. 107.
Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek, 1869, fasc. II, p. 1.
Ibidem, fasc. III, p. 71.
Konek Sa.odor, Az ausztriai-magyar monarchia statisztikai kezikonyve, Pesta.

1868, p. 274.
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citori, pe teriitoriru.Jl. căpitanatului miruer al Zlatnei fiind 'COncedi1aţi peste
2 OOO de muncitorri 68 •
Cu toată această sit'lJiaţie, în unele perioade s~a făcut simţirtă o considerabilă lipsă de braţe de muncă în generial în indUJs,tria minieră şi metalurgică sau în unele regiuni miniere, ,în special la iăllaugurarea unor unităţi noi s,au :luarea în exploatare a unor noi regiuni minierie. ln ad:1 ară de
lipsa generală de muncitori calificaţi, la ,aceasta a contribuit oscilaţia unei
părţi a forţei de muncă minieră şi metalurgică, oscilaţie ce se manifesta
pe de o parte în schimbările de :l!acuri de muncă dintre ,difodtele îrutreprinderi miniere şi metail.urgioe, pe de alta în orientarea spre domenii de
muncă dinafara acestor ramuri de prodUJcţie. Motorul acestui prioces era
spe:rianţa de a putea oîştiga mai bine: ,,In primul Iind, căile fef!arte în
construcţie s,înt acelea 1aare răpesc mineritului cele ·mai multe forţe de
muncă, prin salariile ridicate plătite de întreprinză.tarii obligaţi a respecta termenii'' 69 - se arăta in raportul unui căpitanat minier. Asupra
unei părţi a muncitorilor minieri o atracţie puternică exercitau construcţiile rutiere 70 , precum şi muncile agricole sezoniere. In u:neLe oazuri, pentru a suplini hpsa de braţe ide muncă s-a tJ"ecut la riegrupări de muncitori în cadrul unor întreprinderi. A sitfel S.T.E.G.-'t1l oonistriîngea muncitorii din mmeLe siale de metale preiţiO!ase şi coloDate, deveniţi cu timpul
de prisos, ,,să---şi 1oaiute de lUJcru în miinele de cărbune din Steier:diorf şi
forjele de fier din Anina" 71 • Acestia a fost şi cazul muncirtoriLor de la
minele de cupru şi furnalele din Cido:va şi Moldovia Nouă. In acest din
urmă loc, în anul 1855 mai luarau 1 182 de muncitori, ca în 1860 să fie
nevoie de numai 176 de mUIIllci1Jori7 2 •
T.aibehll de mai 51.ll.5 trebuie ,ocxmpletat cu numărul muncitorilor de la
saline. La începutul deceniului a l şaselea, pe iteritoriul căpitanatuiui minier al ZLatnei, numărul ,aioesitora era de coa 600--650. In 1861, izvoarele
menţionează 882 muncitori La saline 73 , ia1r în 1863 912 muncitori7 4 • In
anii de după 1850, nu:măDul muncitorilor de la salinele de .pe teritoriul
căpitanaitului minier Baia-Miare era de doa 700, nUJmăr care nu se schimbă
radical nici în anii de drupă 1860 75 •
Aşadar, ,în 1867 număru1l muncitorilor de 1a saline a atins cifra de
1 806. Şi aici În\Să trebuie să ţinem cont de faptul că datele menţionate
se referă la număn.1,l de muncitori permaneinţi. Pe lingă ei La un număr
considerabil - cca 1/4 clin numă,rul muncÎltorilor permanenţi -- se ridicau şi muncirtorii sezonieri. Astfel, i,n salinele transilvănene lucrau la sfîrşitul perioadei. tl:iatate cca 2 250 de muncitori.
1

1

Hivatalos Statisztikai Kăzlemenyek, 1869, fasc. II, p. 154.
Jbid., an. V, fasc. II, p. 133.
Pesty Frigyes, op. cit., vol. II, partea a II-a. p. 39.
7t Ibidem, partea I-a, p. 110.
66

G!J
70

72 Arh. Stat. Lugoj, fond. Prefectura jud. Severin, Comisia permanentă a comitatului, nr. 190/1861.
73 Statisztikai Kăzlem.enyek, vol. 4, p. 55.
74 Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik, XI, III. Heft, Viena, 1858, p. 158.
7 , Ibidem, VII, I. Heft, 1858, p. 40-41.

https://biblioteca-digitala.ro

L. VAJDA

316
Numărul

muncitorilor în salinele din Transilvania în 1867 76
Numărul

OCNA

muncitorilor

Femei

Bărbaţi

Copii

Total

48

656
437
343
120
117
78
55

Ocna Mureşului
Ocna Şugatag
Rona
Ocna Dejului
Praid
Turda
Ocna Sibiului

582
437
343
120
107
78
55

26

-

10

Total:

1 722

26

58

-

-

-

1 806

In pofida creşterii număr.ului de muncitori, extracţia saru din Transilvania suferea tlin cauza insruf icienţei forţei de muncă 77 •

IV. Creşterea numărului muncitorilor din rîndurile femeilor şi copiilor
Munca femeilor şi aopiHor dădea o pa.rite din necesarul de braţe de
mun'că în industria minieră şi metalurgică din Tran1si.lvaniia. Această
mUnJcă a început să se răspîn1dească 'Îillcă în a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, avînd ,un rol de seamă în minerit şi mebalmgie 78 •
Nu mărul muncitorilor femei şi copii în industria minieră şi metalurgică
din Transilvania între anii 1856-1867 79
Căpitanatul

Anul
Baia-Mare
1856

1857
1858
1859
1860

1861
1862
1863
1864
1865
1866

476
766
780
Nu avem date
808
807
647
1 396
1 139
863
925

I

Oraviţa

308

428
436
Nu avem date
381

578
591

491
701
971

584

minier

I

Zlatna
2 256
1 842
1 810
Nu avem date
Nu avem date
2 231
2 243
1 548
1 752
1 111
1 045

În procente
de totaIul muncitorilor
faţă

I

Total
3 040
3 036
3 026
3 616
3 481
3 435
3 592
2 945
2 554

17,9
20,1
19,2

-

19,4
17,3
17,6
16,5
15,8
13,5

Magyar Statisztikai Evkănyv, 1872, fasc. I, p. 170-172.
L. Vajda-M. Mirel, Date privind situaţia şi revendicările economice ale minerilor din salinele transilvănene (1848-1867 ), în ActaMN, III 1966, p. 275-277.
78 I. Bozac, Exploatarea muncii copiilor în minele statului din Transilvania în
a doua jumătate a secolului al XVIII-Zea, în Studii, nr. 3/1958, p. 93 şi urm.; Şt.
Imreh, Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumă
tate a secolului al XI X-lea, Bucureşti, 1955, p. 63.
79 Statisztikai Kăzlemenyek, vol. 3, p. 321, vol. 4, p. 54: Statisztikai es Nemzetgazdastigi Kăzlemenyek, vol. 2, p. 118; Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek, an. II,
fasc. III, p. 84, 123, 133.
76
77
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Datele prezentate arată marna răspîrrdire pe carie a luat-o, după 1848,
munoa. femeilor şi a copiilor. Anual, iîntreprinJderile miniere şi ,me1:Ia1urgice
folosean.i în medie munca •a 3 200 de femei 1Şi laopii, ~n:ait 17,4% din muncirtori e:r,aiu femei şi copii, deoarece pa,~onii căutau să exploateze cit mai
bine forţa de muncă ieftină. ,,Este remarca:biJl - se arată liintr-un :raport
oficiia:l - ·că nUllnărul ,f:emeUior angajaite a cresicut re1altiv mult mai mult
decît al muncitiorHor bă11baţi. De aici reiese te111dinţa direcţiunHor de într,eprindere de a înloc'll'i pe cit pol5ihil, 1a lucTările de supraifiaţă, mUJilOa
°băJ1bătească scumpă, prin munca femeiiOII", iar cea dinitîi să fie utiliizată
mai ales în mineritul ,proiprilu-zis" 80 • O situaţie asemănătoare se constată
şi în privin~a muncii copiilor. O manrifestare C'OnJCI'etă 3 acestor .fenomene
o constituie numărul de muncitori IÎn căpiitanatele miniere din Baia Mare
şi Oraiviţa, centre ce cuprinideau oele mai mari întreprinderi. Pe teritoriul căpiltanatu:lui minieiI" Baia Mare, între 1855 şi 1866, nwnărn.il femeilor şi al copiilor angajaţi în procesul de producţie a crescut cu 94,3%,
pe lcin:d al muncitorilor bărbaţi nUJIDai cu 68,30/o. Pe teritioriu;l 1căpitana
tului minier OI1aviţa, disiproporţia. acea5ta 1în creşterea. muncitorimii era
şi mai aiccentuaită, numărul femeilor şi ia.l. copiilor sporind între acei.aişi
anri cu 94,3% faţă de 20,30/o cu cit a crescut rnl.llmărul muncitoiri:lor băribaţi.
Dlllpă oorn reiese din datele de care dispunem, îndeosebi număiru'l copiilor muncitori era foairte ridliioart:. La 1861 1în indiu.stria minieră şi me:tiailurg~că hucrau 3 142 copii :fiaţă de 474 fe·mei mund1Joare 81 • Asemenea ex,ploatare intensă a municii oopiiLor este oorusecinţa mai mulrtor factori, determinanţi fiind cei de natură economică: pe de 'O ,parrt:e necesităţile caire din
cauza deos'ebit de grelei siitiuaţii imateria le a muncirtiorimii îl iconstriîngeau
pe mu11JCitOII" oa pe liingă el să mai iconitr1buie şi ,membrii minori ,ai familiei
sale lia. pr,ocurarea minimului de trai. necesar, iar pe de alta tendinţ)a
burg,heziei de a folosi şi aJcesit mijloc ide pr,oifit. La răspîndirea muncii copiilor a oonitribuit şi lipsa legil-or de pr,otecţie; nici legea minelor din 1831,
mei cea din 1854 nu reiglementau rin esenţă probl€ma şi în 1aices.t fel an1

1

Repartizarea

forţei

Locul minei de

cărbune

de

muncă

la minele de cărbune cu peste 20 munciioriîn anul 1867
Numărul

Bărbaţi

Steierdorf-Anina
Doman-Secul
Berzasca
Sirina
Eibenthal
Ilieni

FO

81

1 440
506
100
41
32
20

I

Femei

muncitorilor

I

Copii

64
4
-

234
6
19

-

-

-

8

-

Hivatalos Statisztikai Kăzlemenyek, an. V, fasc. li, p. 106.
Statisztikai Kăzlemenyek, vol. 4, p. 54.
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gajarea, stabilirea natUJ'lii şi durata muncii depindeau pDactic ide bUJilul
plac al întreprinzătorilor8 2 •
1n general, folosirea forţei de muncă a copii.lor avea două forme. Una
din ele era lUJcrul copiilor pe lîngă părinţi, mărindu-le randamentul şi
deci salariul, iar cealaltă formă aceea în care 1aopiii ajung să fie angajaţi
ca salariaţi ei înşişi 1a întreprinderHe miniere, ,contribuind cu propriul lor
cîştig la întreţinerea familiei.

Repartizarea

forţei

Locul minei de fier
şi al furnalului

1
Rusca

de

muncă

la minele de fier cu peste 20 de muncitor
în anul 1867
Numărul

muncitorilor

Bărbaţi

Femei

Copii

Total

2

3

4

5

260
355
245
220
232
225
150
147
73
66
73
32
48
50
30
32
24
20

109

251
20
73
80
50
27
30
15
20

620
375
320
300
289
258
180
162
93
78
73
69
60
55
38
32
31
20

Montană

(Ruşchiţa)

Steierdorf-Anina
Reşiţa

Dognecea
Sebiş
Vlăhiţa
Moraviţa
Govrişdia

Filia
Vaşcău

Restirata (Dezna)
Luncani
Nădrag

Dealul lui
Teliuc
Plosca baia
Bodvai
Zimbru

Ştefan

-

2

7

6

-

8

4

3

-

-

34
12
5
8

-

5

-

2

-

Copiii erau utilizaţi mai ales în cadrul minelor, mai puţin în siderurgie
sau în prelucrarea fontei. Chiar în cadrul minelor, ei llllcna.iu mai mult la
suprafaţă, mai rar in adîncime, şi aici numai în munci auxiliare. Munca
îndeplinită de copii era variată. Dacă alesul minereului extnas începea
încă înainte de a fi transportat afară, această muncă era efectuată în
bună parte cu ajllltorul copiilor, ou aşa--11JUmiţii „Klaiuber-Jungen". Copiii
erau folosiţi şi la înicăroatuJ. vagonetelor .şi la transporturi. In cazul exploatărilor de metale preţioase categoria cea mai numeroasă de copii ang,ajaţi la lucru erau copii ce mrlegeau minereul 2Jdrobit în şteampuri şi
cărat de apă la vale, apoi cei care spălau şi desnoroiau minereu:rile83 . La
minele de cărbune, copiii împreună cu femeile er,au întrebuinţaţi în gene82 Cf. A
b6.nyatorvenyrăl sz6l6 torvenyjavaslat eloadoi tervezetenek indokl6.sa,
Budapest, 1903, p. 239.
83 I. Bozac, op. cit., p. 97-99.
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ral pentru alegerea şi clasificarea cărbunelui. Clasificarea se făcea prin
„pI'ooedeul uscat". Greuitalbea acestei munci e1ste pregnant caracterizată de
un martor ocular. ,,Băieţaşii de mundtori caută în cărbunele încăflcat în
vagoane bucăţile de ardezie în arşiţa soarelui, în ploaie şi ger. Pentru a
se feri de razele arzătoare ale soarelui, îşi sapă mici adâ:ncituri în căr
bune, unde se ascund, iar ,în gerul nă,pr:aznic se afundă în praful de căr
bune proaspăt încărcat şi aburind încă (de regulă mai puţin pur, din oauza
conţinutului însemnat de sulf, dar praducăitor de multă căldură prin dezagregarea chimkă a sulfurilol' feroase)" 84 .
Utilizarea muncii femeilor şi a copiilor s-a transformat ,.într-un mijloc
de sporire a numărului munciit:iorilor salariaţi, prin incadrarna tuturor
membrilor familiei muncitorului, fără deosebire de sex şi de vîrstă", urmărind totodată „deva:Lorizairea, ieftinirea mll.1Jrtcii" 85 . Această tendinţă
generală după mărturia tiabe-leLor ce prezintă repartiz;area forţei de
muncă în înttreprinderile miniere şi metalurgke cu peste 20 de muncitori - se manifesta 1cu intensitate diferită de la o întreprindeve la alta.
dar avea în fond un grald înalt. Astfel, ,copiii de muncitori eflau folosiţi
la lucru la o virstă fragedă, în locul bănJcii de ş,co1ală trebuiau să luorezc
în condiţii periculoase în cadruJ minelor, spre ia contribui ou ciştigul lor
la inrt:reţinierea familiei. In acest fel, deveneau mineri nu numai cei care
aveau înclinaţie şi capacitate ,pentru a1 ceastă muncă. Posibilitatea unui ciş
tig mai la îndemînă, nevoile matcriiale ,ak familiei, caracten11 închis al
aşezărilor miniere, co111diţiile gcrre1,ale de muncă şi multe alte împrl'ju-rări izvonle :din situaţia sociarră a munci,torimii şi n!abura orinduirii sociale
capitaliste deiterminau direcţia în care se îndreptau copiii de mineri pentru a-şi ciştiga pîinea, făceau ca industria minieră să ajungă în frunte,
în utilizarea mun1cii copii'lor. Cu toate laturile sale negative însă situaţia
aceasta a avut în.;emnătat0 pentru formarea muncitorimii mir.Îf'n' ra1.ifioate, constituind în condiţiile diate singura cale de însuşire a cunoştin
ţelor profesionale.
V. Concentrarea

teritorială şi
şi

pe întreprinderi a muncitorimii miniere
metalurgiste

Este un fapt i,storic că forima de ma~e întreprindere industri1ală şi concentrarea teritorială a industriei a,re ,loc pcnt~u prima oară în minerit şi
metalurgie. Desfăşurarea revoluţiei in1dustr~aile a dat un mare ,avînt dezvoltării pe mai departe 1a :riegiunilor miniere şi metiai1u:rg~ce din Tmnsilviani:a, ou aitit mai mult cu ,oî,t a sttmulat şi foI'marea unor mari centre
inidu:sitri ale. Dintre ele, trebuie amintită în pri.mul rinid regiunea irudustrială bănăţeană. unde în minele de fier, de metale colorate şi preţioase,
de ,cărbune, ca şi în uzinele siderm,gkc, d~ pre1'1crare a meta,lelor preţioase şi color-atc. în anul 1856 lucrau cca 3 200 dP muncitori calificaţi cu
angajare permanentă, iar în 1866 aproa:pe 4 200 asemenea muncitori.
1

1

I¼

Sandor Vilmos, Nagyipari fejlodes Magyarorsz<igon 1867-1900, Budapesta, 1!)54,

p. 272.
~5 K. Marx, Capitalul, vol. I, Bucureşti, 1952, p. 365.
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Repartizarea

forţei

de muncă la minele de metale preţioase
cu peste 20 de muncitori în anul 1867
Numărul

Locul şi denumirea minei
de metale neferoase

Copii

Total

2

3

4

5

80
63
140

660

32
40

580
515

.,Ruda 12 Apostoli"

260
305
289
239
234
180
166
133

Oraviţa-Ciclova

Valea Roşie
Evanghelistul Ioan de la Valea Roşie
Zdraholţu Sf. Ioan evanghelistul
Rota Ana Nicolae de la Capnic
Guraboi de la Baia Borşa
Also- es Felsokisasszony de la Nistru
Avram de la Certeje
Francisc de la Baia de Arieş
Borza.s Romlâs de la Valea Borcutului
Alexandru, Iosif, Iacob de la Someşul Rece
Sf. Treime de la Fizeş
Francisc Sigismund de la Băişoara
Thyrza Mihai de la Tg. Lăpuş
Maximilian de la Valea Borcutului
Teofil de la Bicsad
Leopold de la Valea Borcutului
Barbara de la Baia de Arieş
Zsarampo Ana Ileana de la Budeşti
Ana Francisc de la Trestia
Calazanti Iosif de la Valea Roşie
Sf. Mihai de la Vulcoiu
Zglama Iosif de la Nistru
Matei de la Nistru
Ştefan Ana Maria de la Budeşti
Sf. Gheorghe de la Tg. Lăpuş
Sf. Ioan de la Budeşti
Iosif de la Horja
Sf. Nicolae de la Stănija

muncitorilor

Femei

Săcărîmb

Capnic
Sasca
Baia Mare
Vulcoiu Sf. Petru-Pavel
Rezso de la Băiţa
Sf. Cruce din Roşia Montană Orlea
Binecuvintarea Domnului de la
Rodna- Veche

colorate

Bărbaţi

Bnia-Sprie
Bălan

şi

15
6
6

23

128
129
120
60
112

100
85

8

440
379
334
268
260
194

19

185

20

176

59

39
26
26

35
26
28
80
4
6

51

24

26

163
155

148
140
140
132

10

95

19
9

70
70
67

70
58

610

36

3

14

,53

16
38
36
19
19
23
20
35
26
26
17
30
16
14
17
12
16
16
20

13

18

47

6

8
2

24
22
6

11

19
8

3
3
6

13
2

10

12
8
6
4
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44
43
41
40
39
38
37
32
30
30
28
26
26
24
22
20
20
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Adău:gîndu-li-se nUIIIlărul de
calificaţi, totaluJ. este al unei

1asemene,a ridicat ,aJ muncitorilor zileri nemase mwt mai mari, de mii de mundton.
Insermnătatea regiunii industri,ale bănăţene eria însă mai mare deait o
arată numărul muncitorilor, pentru ,că concentrar,ea teritorială a IDlllndtorimii a atins ,aici gradUil ,cel rmai înaJt, muncitorii repartiziîndu-se pe
un teritoriu relativ resitrîillS şi în puţine looailirtăţi, în acelaşi timp şi concentrarea întreprinderilor fiind intensă. Aici s-au dezvoltat cele mai mari
oraşe şi aşezări ale in1duLStriei miniere şi :metalurgice din Transilvania.
Dintre centrele industriale bănăţene, dezvo'ltariea cea mai mare a atins-o
Reşiţa. Populaţia ei creştea vertigino,s, înoit „cîteodată coloniştii pTovo-cau
adevărate migraţiuni ale popoarelor". In ,anul 1849, la Reşiţa erau 2 772
locuitori, în 1856 3 242, în 1858 4 650, iar ,în 1865 aprioape 7 OOO loouitori86 •
Populaţia din Stieierdorf-Anina creştea şi ea rapid, datorită mineloT şi
uzinielor de fier amplasate aici. In 1846 erau aici 145 numere de casă
şi 857 lOicuitori, pentru oa pînă la sfîrşitul ranului 1854 numărul caselor
să sporească la 325 şi al 1ocuitorilor la 2 045, i1ar dUlpă 1860 să se ajungă
la ,o populaţie de cîitevia mii de oameni 87 •
O dezvoltare coI1Jsiderabilă - deşi mai :lentă şi 1mai redusă ca proporţir
faţă de ,cele două ceI1Jtr.e industriale amintite a avut loc şi în celelalte
centre inidustria!le minierie şi :metalurgice din Banat, ,ca Oraviţa, Dognecea,
Sa:sca, Moldova Nouă, GLaidna. În 1858, populaţia din Sasoa Montană
număra 2 794 de suflete 88 , iar în 1864 4 721 persoane89 . In acest ian la
Bocşa locuiau 4 792 persoane, la Oraviţa 5 918, la Dognecea 3 789, la MnldoV1a Nouă 3 OOO, iar ~a Glad:na 1 050 oaimeni 90 , mare parte din ei aflaţi
mai mult sau mai puţin in legătură ou industria minieră şi metalurgică.
M'llJncitorii din centrele industri1a'le amintite şi din comunele învecinate
erau concentriaţi în bună parte în uzine care, datorită creş:terii continue pe
măsura desfăşurării :revoluţiei indu:stri1ale, necesitau munca a sute ş1
chiar mii de angajaţi ,calificaţi. In 1867, la minele de căribune din DomanSecul, numai muncitorii calificaţi depăşeau df:ria de 500, La minele de fier
şi furnalele din Dognecea şi Mora viţa er,au 370 de muncitori, la mina de
cărbune din Steieridom-Anina peste 1 400 ITI1U1I1citori calificaţi, iar La mina
de fier şi furrualul de aici 355 muncitori calirficaţi. ln 1852, uzina de fier
din Re~iţa utiliza 590 mundtori fUI1na'1işti şi afinatori, în 1857 peste
1 500 de muncitori; iar dacă luăm în ,00I11si:derare şi pe munrcitorii auxiliari, zileri, la sfirşitul deceniului al şaptelea găs1m la Reşiţa ,cca 3 OOO
de munci,tori91 . Impreună cu alte uzine, ele el'!aiu în proprietatea S.T.E.G.ului. După unele surse, totalul angajaţilor acestei întrepriI11deri, în anul
1867, era de 6 OOO de oameni, iar împrellină cu membrii de familie tomnau
1

8"

Gh. Molin, op. cit., p. 13; Asboth Lajos, op. cit., p. 648-649.
Hantken Miksa, Magyarorszcig szentelepei es szenbcinyci!zata, Budapesta, 1878,
p. 54, 56.
88 Delejiii, 28 septembrie 1858.
S!J G. Popu, Geografia Banatului şi cunoştinţele istorice şi etnografice despre
locuitorii Banatului compusă pentru tinerime, Lugoj, 1864, p. 16-18.
Bî

(X)

9t

Ibidem.
A Magyar Munkasmozgalom rr'ortenetenek Valogatott Dokumentumai, vol. I,

Budapesta, 1953, p. 148.
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un total de cca 20 OOO locuitori, ceea ce înseamnă că aproope a ci1110ea
parte din cei 110 OOO locuitori ai comiitatului Caraş-Severin -oe a.tiunc1
92
· re·1·a ţ·.
era m
11 cu S .T .E .G .-·ul .
O a1tă întinsă regiune minieră şi metalurgică din Trans1lva.rua, cea din
Munţii Apuseni, cu1prin!dea intreprinderile de exploatări de meta1e nobile,
ferioase şi metalurgice, ca şi e~loatările carbonifere în formare. In 1856
lruicrau aici icca 9 800 d~ muncitori, în 1862 peste 11 600 93, iaT în 1866 cca
8 600 de muncitori. O parte consi-deirabilă a muntitoTilor clin mmele de
metale nobile o găsim 1'a Domeniul minier Zlatna al tezaurariatului austriac. In anul 1867, la mina din Săcărîmb lucrau 610 muncitori, la cea
din Roşia Montană 176 mumcitori. Mina in proprie/1:Jatea moşierească din
Ruda avea 440 de muncitori, cea din Zdxaholţ 140, cea din Vîlcoi 194.
iar cea din Băiţa 185 muncitori 94 •
Unele ·întreprinderi de exploatare a fierului şi siderurgice au devenit
şi ele unităţi ce fa~oseaiu un efectiv ridicat ide muncitori. La RUJSca Montană şi Ruşchiţa din zona liminară a Munţilor Apuseni eraru folosiţi 620
mundtori, la mine din Teliuc 172 şi la fUina:1ul din Govăşdia 162 muncitori05.
1n oomitatele Ciuc şi Odorhei, aparţintînd rot căpitanatuJ.rui minier al
Zlatnei, era în curs de dezvoltm.-e cite un centru minier şi metalurgic,
de asemenea însemnat. La minele Bălan, în ju~ul. anului 1867 funcţiona
o mină de cupru şi un furnal cu 379 muncitori, iar la Vlăhiţa un fumai
cu 258 muncitori 96 •
In regiunea minieră Bafa Mare s~a concentrat de asemenea un însemnat număr de mineri. Faţă de rei ooa 2800 de muncitori din anul 1856,
în anul 1866 găsim 5 OOO de muncitori 1a minele ide metale Il!Obile şi neferoase şi topitoriile de aici. Atare creştere relart:iv rapidă a numărului
mundtorHor a avuit inJfluenţă şi asupra dezvoltării ora.şeilor miniere. De
exemplu, între 1857 şi 1869, poipuJ.aţia oraşului Baia MaTe de la 7 197
din 1857 a sporit rpînă la 9 207, devenind un important centrlll ind!usitrial,
la fel ca Baia Sprie, unde numărul locuitoriloc este de peste 6 000 97 • De
altfel, la mina din Dealul Crucii (Baia Mare), lucrau în 1867 260 de
muncitori, iar la Baia Sprie 660 muncitori. 11otodată ·la V alea Roşie găsim
:na, lia Capnic 465 şi la Băiuţ 406 munJctt:ori 98 .
Desfăşurarea revoluţiei inldustriale capttaliste în iniduistria minieră şi
meta.11.l!"gică, după a.n11..d 1848, a dus astfel 1a înfiinţarea sau dezvoo.itarea
unor întreprinderi industriale, cu un deotiv muncitoresc considLTabil, a
Magyarorsza.g es a Nagyvilcig, 18G7, nr. 41.
in Friedmann Bernat, Hazai bcinyciszatunk nem.zetgazdascigi es statiszti/;;ai szempontbol, Budapesta. 18G6, p. 55.
iv, Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek, 1869, fa.se. II, p. 136-137.
i,:; Arhiva
I.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 501-600, 1868, f. 552;
dos. nr. 401-500/l8G8, f. 426: Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek, 1869, fa.'>c. II,
"i

p. 05, 1:rn-13,.
ix; Arhiva 1.R.C.G.M.-Hunedoara, secţia Brad, dos. nr. 501-tl00/1868, f. :i'.12, 598.
n7 Statisztikai es Nemzetgazdascigi Kozlemenyek, vol. 7, p. 148-150.
98 Arhiva I.R.C.G.M.-Hunedoâra, secţia Brad, dos. ITTr. 401-500/1868, f. 452;.
Hivatalos Statisztikai Kozlemenyek, an. II, fasc. III, p. 88-95.
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unor ;centre şi regiuni indrustriiale 011 mii de muncitori. Datorită faptului
că Tran!silvania e:ria rpopulată în mare parte icu români, marea majoritate
din aceste centre indU1Stri-aJ.e era formată tot din populaţia românească.
Preponderenţa. muncitorimii Tomâne era rezultatul unei îndelungate dezvoltări istorice, dar şi în centrele miniere şi meta:lurgilce mai noi, aflate
în regiuni 1ooui,te de români, de la începurt suf\S•a principală de braţe de
muncă o ,constituia populaţia românească din locaJ.ităţile şi 'Împrejurimile
acestooa99 • In legătw-ă cu aceasta, autorul monog:riafiei judeţului Caraş
arată: ,,Cei mai perseverenţi ... muncitori •au fost din totdeauna românii.
Ei nu numai că nu-şi părăsesc vetrele, dar la ei fiii merg întotdeauna pe
urmele părinţHor. Singiuri românii s-înt cei oare a.u sporit ca număr" 100 •
După cum s-a văzut, pentru satisfooerea necesităţi1oir de forţă ,de muncă
calificată se făceau regulat col:onizări de muncitori. Mare parte din colonişiti proveneau •din 1di.ferite1e provincii ale monarhiei austriece, dar elementul dominant e:ria cel german şi, în pa:rite, cel sfova.c şi ,ceh. Oa llmlare
firească, aceştia foJ'lmau •o partte a municitorimii i,n!dUJStriail.e mtniere şi metalurgice, adăugindu-li-se şi muncitorii ·oalifilcaţi veniţi din alte ţări, ca
Ung,aria, Germania, Polonia. Asemenea icaraicter mu1tiniaţicm.al al muncitorimii era specific mai •ales oraşelor miniere din Banat. Contemporanii
au remaroat că la Reşi~a „este 'l.l!Il asemenea conglomerat naţional încit
cu puţiille excepţii sînrt reprezentate toate naţiunile Europei" 101 • Această
configuraţie a compoziţiei naţionale a mun1citorimii miniere şi metalurgice din Transilvania a avut o influenţă pozitivă asupra dezvoltării profilului politic al muncitorimii, de~i asupra situaţiei sale econiomico-sociale
ea a avut şi urm,ări negati.ve.
1

L. VAJDA

ZUR ENTSTEHUNG DER LOHNARBEITERSCHAFT
IM BERGBAU UND IN DER METALLINDUSTRIE SIEBENBURGENS
(1848-1867)

(Z mammenfassung)
Es wird der zweite Teii des Problems beharu:lelt, der ebenso wie der erste aus
ei,nem Kapitel eiJ?-er monographischen Arbeit genommen ist.
Im ersten Teii der Mitteilung wurde die Entwicklung der gelernten Gruben- und
Metallarbeiterschaft untersucht. Der Verfasser weist nach, dass aus Handwerk und
Manufaktur gelernte Arbeiter hervorgingen, besonders filr die Eisen- und Stahlindustrie. Diese Quelle war aber ziemlich beschrănkt dadurch, dass in der Eisenund Stahlverarbeitung die industrielle Entwicklung nicht den sofortigen Ruin des
Handwerks und der Manuiaktur zur Folge hatte. Eine andere Quelle filr das Ent99

Statisztikai Kozlemenyek, vol. 3, p. 167; L. Hossu, op. cit., p. 23.
,co Pesty Frigyes, op. cit., p. 23.
101 Asboth Lajos, op. cit., p. 648-649.
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stehen einer gelernten Arbeiterschaft i,n der Gruben- und Metallindustrie war das
Proletariat mit Uberlieferung aus diesen Lndustriezweigen, also die Nachkornrnen
mehrerer Generationen von auf diesem Gebiet a115gebildeten Arbeitern. Die Zahl
der gelernten Arbeiter stieg weiters durch das Hinzukornmen von Arbeitskrăften
aus anderen industriell besser entwiokelten Provinzen der Monarchie, sowie durch
Zuwanderung von Arbeitern aU5 verschiedenen Landern Europas.
In der Folge wird die zahlenmăssige Zunahrne der Arbeiterschaft unternucht
und festgestellt, dass in der betreffenden Zeitspanne die Eisen- und Stahlindustrie
Siebenbi.irgens 15-20.000 standige Arbeiter beschăftige, so dass der Koeffizient der
zahlenmăssigen Entwicklung der Arbeiterschaft zwischen
1856-1864 die Ziffer
28,40/o erreichte. Infolgedessoo. stellte die Gruben- und Metallarbeiterschaft iiber
1/5 des gesarnten Arbeiterstandes von Siebenbiirgen dar.
Auch das Zahlenverhăltnis der stăndigen Arbeiter zu den Gelegenheitsarbeitern
wird untersucht, sowie die zahlenrnăssigen Schwankungen in den Reihen der
Gruben- und Metallarbeiter und der Mangel an Arbeitskrăften, der sich in gewissen
Zeitrăumen bernerkbar rnachte.
In einem besonderen Abschnitt beschăftigt sich der Verfasser mit dem Anwachse-n der Zahl von Arbeitskrăften aus den Reihen der Frauen und Kinder und stellt
fest, dass 17,40/o der Arbeiterschaft aus Frauen und Kindern bestand. Diese intensive Ausniitzung der Frauen- und Kinderarbeit ist ,die Folge verschiedener Umstănde, unter denen die wirtschaftlichen ausschlaggebend stnd. Es werden die Formen der Verwendung von Kindern als Arbeitskrăfte und die von ihnen versehenen
Arbeiten beschrieben, sowie die Folgen der Frauen- und Kinderarbeit.
Der Artikel schliesst mit einer zusammenfassenden Darstellung der Gruben- und
Metallarbeiterschaft Siebenbilrgens inach Gebieten und Unternehmen.
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DESPRE DESFIINTAREA RELATIILOR FEUDALE DIN
'
'
TRANSILVANIA

Piatentele din 1853-1854 privind desfiinţarea relaţiilor f.euidaJe din
Transilvania au stat me['eu în atenţia istoricHor. Caruza acestui interes rezidă în aceea că, deşi în 1848 -dieibc:'1 din Cluj, sub presiunea maselor popuLare, a votat ştergerea roboitelor, totuşi nu mult ,după acest eveniment
apar noi măsuri cu putere de -lege în legătură cu problema li:chidării
raporturilor feuida~e între ţăranii şi moşierii din Transilvania. Problema
care preocupa pe istorici era: la ce dată ,a avut loc desfiinţarea şerbiei, în
1848 siau în 1853-1854? Aocenruind prima sau a doua măsură cu caracter istoric penrt:ru ţărănimea ,transilvăneană, unii istocici subliniază importanţa legii agrare a ,dietei din Oluj, iar alţii susţin ,că numai în perioada
abso1uitismu1ui s-a rezolvat în mod definitiv problema desfiinţării iobăgiei
şi improprietăririi ţărănimii.

ln luorare,a de

faţă

docr:im

să

contribuim, rpe baza unor materiale mai

puţin cuI1Joscute de i!storici, la elucidarea a,cestei divergenţe şi înce:ricăm
să fixăm aportul fiecărei măsuri la desfiinţarea raporturilor feudale în

Transilvania.

"'
Sub presiunea hotărârii Adunării ·de la Blaj din 3/15 mai 1848 pe de
o parte, iar ipe de a1tă parte în urma solidtării elementelor progresiste
transilvănene, oare încă IOu mulţi ani în UI1rn.ă au cerut ou insistenţă desfiinţarea sistemului vechi de relaţii feudale oare stînjeneau deZV1oltarea
agriculturii, dieta de la. Cluj, întrunită la 29 mai 1848, a votat l egea de
de1s.fiinţiare a robo,telor, dijmei şi servituţHor plătite în bani 1 . l1a hotăr,îrea
adusă a contribuit nu în mkă măisură şi faiptul că cu puţin timp înainte
s-au şters rnbo_tele în Un:gia:ria, Cehia, Galiţia, Austria, precum .şi adresa
împăratului, datată din 3 aprilie 1848, către guberniul din Tr.ansilvania,
oare propunea dietei abolirea C'it mai grabnică a robotelor 2 •
Legea adusă de dieta din Transilvania. se referea însă numai la o parte
a ţărănimii care era diferenţia-tă din punct de vedere social şi juridic în
1

Articol ul de lege nr. IV despre ştergerea ro botei Ş! a altor servicii iobăgeşti
moşierilor, în 1848-ik evi Erdelyi Orsza.ggyiilesi Torvenycziklcek
(Articole de legi ale dietei din anul 1848 a Transilvaniei), Cluj, 1861, p. 11-13.
2 1848-ik evi Erdelyi Orsza.ggyiilesi Torvenyczikkek, p. -1.
1

şi

despăgubirilor
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pături. Ea prescria doar ştergerea servituţilor (rebota) legate de
pămînturile, sesiile urbariale (iobăgeşti), nu şi a servituţilor în general3.
Astfel, de prevederile legii se bucurau numai aşa-numiţii iobagi .şi jeleri

multe

urbariali, dar .şi a:oeşti:a exclusiv in legătură cu pămînturile lor urbariale.
Dacă aveau în folosinţă şi pămînturi de altă natură decît cea UI'lbarială,
adică alodiale (moşiereşti), pe baza unor relaţii non-iobăgeşti, după aceste
pămînturi ei trebuiau să presteze robota în continuare.
D~i legea din 1848 nu vorbea de împroprietărire şi nu a subliniat că
iobagul sau jeleruJ. urbarial eliberat intră în proprietatea lotului său urbarial, pe care î:l avea în folosinţă proprie, în posesiJune proprietatea lui
nu purtea fi contestată după desfiinţarea şerbiei, deoarece din punct de
vedere juridic pămîntul urbarial era considerat pămînt ţărănesc după
care el plătea impozit şi nu proprietate feudală scutită de dări. Noţiunea
de păIDÎillt alodial şi W'barial exprilIIla natura diferită ia pământurilor, situaţie oare, aoolo unde au exiistat urbarii, figura în ele 4 • Dar deoarece în
Principatru.l. Transilvaniei nu a existat o evtdenţă clară (urbarii) unanim
adoptată a felului pămînturilor, în multe locuri moşier-ii au contestat,
după şt.ergerea robote1or, proprietatea iobagilor şi a jelerilor urbariali
eliberaţi, a.supra pămînturilor lor urbariale. Astfel in multe locuri ţără
nimea putea să se manifeste oa proprietară numai în principiu şi nu de
facto. Numărul acestor familii în unele părţi s-a ridicat la 30-40% din
întrEJagia. ţărănime.
Tot m primăvara ainllllui 1848 s-au şters prin legea Ill'. IX adusă de
dieta de la Pojon (Bratislava) prestaţiile feudale legate de pămînturile
urbariale, în Ungaria, Banat, Crişana şi Maramureş 5 • In aceste părţi toate
loturile ţărăneşti (păminrturile urbariale) au intrat imediat, de facto şi
nu numai în princi,piu, în proprietatea iobagilor şi jelerilor rurbariali eliberaţi, deoarece aici au existat urbarii care conţineau o ev~denţă clară
a pămînturilor uribariale şi alodiale.
Legile de desfiinţare a i·obăgiei din 1848 0fU prevăzut ,dreptul de folosinţă a păduri1or, paşunilor de către foştii iobagi şi jeleri urbariali, dar
au oprit exploat,area lemnuiui de construcţie. A:stfel au admis n'llllllai
strîngerea crengilor uscate şi ghindăritul. S-au menţinut dreptul de cîrci l.1JI1ari t şi celelalte drepturi regia1e ale moşierilor. La aceste prevederi se
rezumă conţinutul legilor de elibe:riare a iobăgiei din 1848.
Spre a despăgubi pe moşieri pentru pierderea servidilor prestate de
ţă.r:ani - fapt ce ne arată că actul de desfiinţare a iobăgiei a fost adoptat şi
de către Cll!itea de la Viena - guvernatoruJ Transilvaniei a publicat un
ordin, la 30 septembrie 1850, ,,pentru aseimnar.ea de anticipăţiune la foştii
proprietari din ţara de coroană Trnnsil vania, pe socoteala des dau.nării ce
1

Idem, p. 11.
-, Parteniu Cosma, Datele referitoare la regularea de posessiune în Tran.silvania
şi părţile adnecse şi a altor servicii, Sibiu, 1880, p. 19.
5 Articolul de lege nr. IX despre ştergerea robotei iobăgeşti,
în Corpus luris
Hungarici, 1836-1868 evi torvenyczikkek (Articole de legi între anii Hl36-1868),
:i

Budapest, 1896, p. 232-233.
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li se cuvine pentru şterger:ea prestării urbariale" 0 • In publi10aţie se spunea: ,,Suma contribuţiională la 1ainuJ. 1846 şi 1847 pentru locurile de arat
şi pentrru lirveziJ.e înscrise oa iobă,geşti ,în :talbelele loontr.iibuţiona,le, siujeşte
de măsură în mijlocirea ainJticipaţiunii" 7 •
Deci Ourtea ide la Viena a reounosicut actul de desfiinţare a i,obăgiei.
El nu a siatisfăicuit însă pe iobagi, deoarece mulţi dinwe ei mai fo1oseau şi
pă,n:iâ.nturi a1odiale, după car:e insă trebuiau să îndeplinească şi în continuare se!'lViicii feudale, r.oibote.
Pe 1îngă aiceasta ţărănimea era nemuJ.ţumttă şi din alte motive. ln
Transilvani,a relaţiile feudale erau mult mai aldinei, avînd diferite fomie,
ceea ce făcea oa ţărănimea :să fie ,mult dif erenţiaită din punict de vedere
social şi juridic - problemă relevată mai sus - . lncepînd 'din secolul
al XVIII-lea, în condiţiile inrtensifi1cării schimbului de mărfuri, ale na~1terii economiei alodiale, cînd moşierii 1Il-<8Jl.l mai fost dispuşi ca prin împărţirea loturilor de pămînt să se creeze noi sesii urbariale, se formează o pătură largă de aşa-nlliilliţi jeleri ,alodiali, ale căror raporturi f:aţă
de moşieri er;au de asemenea de natură feudală. Ei îndeplineau rnbota !'ji
pflestau alte servkii. In schimb primeau ()asă, pămînt pentru bucate, animale anual etc. ln noţiunea de jeleri alodiali se includeau: ,,jelerii curialişti" aşezaţi pe ,sesiile curialiste nemeşeşti, ,în schimbul unor servicii dl'
12-20 de zile robotă anual: ,,jelerii censualişti" sau „tax,alişti" caTe îndeplineau servÎltuţile in bani; ,,jelerii contractualişti", cu ,oontraote provizorii şi cu îndeplinirea sarcinilor prin zile de robotă; ,,jelerii dijmaşi" care
plăteau moşierului în schimbul unui Lot mi,c de păm.ânt a 'Cincea, a ş.asea
sau a şaptea parte a recoltei, dr,ept dijmă; ,,jelerii industriali" aşezaţi pc•
alodii şi care îndeplineau sardni în manu:flaicturile moşiereşti 8 •
Din punct de vedere jruridic, aiceşti ţărani numiţi şi ţărani cu „contracte provizorii" nu erau aonsideraţi iobagi şi astfel, in legile din 1848,
oare se ocupau exclusiv cu ştergerea iobăgiei, ntci nu s-au Juart măsuri
pentru rez;olvarea situaţiei lor, deşi din punct de vedere social nu se
deoseibeau m'Ull:t de iobagi. In legea •d,e ştergere a robotei în Principatul
TraI11silvainiei s....a prervăzut •doar 1atitt că jelerii ,a,lodi'ali nu ipot fi alungaţi
de pe :Loturile pe oare le f0'1oseau, nu pot fi siliţi fa robotă, indiferent că
loturile pe oare le municesc sîntt u11baria:le ,sau al!odiale. Oaraoterul loturtlor via fi hotărît de judecătoriile 1oe ise vior :înfiinţa ultm-ior - sublinia
legea. Dar totodiartă ea prevedea că, după clarificarea felului părnînturilor,
pentru folosirea păminturilor alodia le ţăranii vor trebui să ,efectueze
prestaţiile şi mai departe şi retroiaictiv. ln mod cu totul arbitrar majoritatea pămînturilor ,din Secuime eTa iCOn:siderr"ată de leg.e drept proprietate
1

alodială.
G Foaia legilor provincfale şi a guberniului pentru ţara de coroană Transilvania. Bucata XIX, p. 260. Publicarea nr. 90.
7 Ibidem.
~ Fi.ir Lajos, A majorscigi zsellerkerdes rendezese 1848-1896 (Reglementarea problemei jelerilor alodiali 1848-1896), în Agrcirtorteneti Tanulmcinyok, 1956, p.

419-422.
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In

vederea rezolvării siituaţiei acestor 1oategorii de ţărani S--'au făcut
în repetate rînduri. Între ele se înşiră şi aceea a lui Băl
cescu, care îmbrăţişîrud revendiJcă,rile întregii ţărănimi a introduis în proiectul de pacificare, semnat la 14 iulie 1849 de el, Cezar Bolliac şi
L. Kossuth, abolirea ou desăvirişire a tuih.wor corvezilor, deci şi a acelora
ale ţărănimii alodiale. Această prevedere însă, ca şi alte încercări ale elementelor progresiste maghiare, nu a fost lUJată în considerare. Prim--'ffiinistrul Szemere, care a înaintat la 28 iulie 1849 textul de proiect de lege
privind „pacificarea" parlamentului, nu a introdus clauza în cheisitiune.
A rămas neschimbată situaţia lor şi după înfrîngerea revoluţiei. Autorităţile austriece au adus multe măsuri în vede:r':ea liniştirii satelor, dar
nu au atins problema jelerilor alodiali. Guvernatorul civil şi militar al
Transilvaniei L. Wohlgemuth, numit la data de 19 iulie 1849, a dat publicităţii în ziua de 27 noiemb1ie 1849 „că iobăgia s-a şters o dată pentru
totdeauna şi nici odată nu se va mai introdUJce ... ", fără însă să pomenească de situaţia jelerilor alodiali, oare continuau să robotească 9 • Noul
guve-rruaitor Karl B. Schwarzenberg în ordcmanţa sa din 19 iulie 1851 a
vorbit şi despre jelerii curialişti, dar în felul următor: ,,curialiştii sînt
obligaţi să îndeplinească slujba pentru oare s-au legat (taxe, chirie, zile
de muncă), căci altfel va urma execuţiunea pe calea politică ... " 10 • Totodată el sublinia în ordonanţă că dacă fostul domn de păm~nt cere ca
curialistul să-i deşerte şi predea moşia curială, atunci ... curialistul trebuie apărat din partea diregătoriei politice între stăpînirea moşiei curiale,
însă numai pînă la introducerea nouelor judecătorii şi definita regulare a
treburilor urbariale . . . Scopul ,acestei măsuri provizorie - se sublinia
în acest act - este, a susţine »st,atu-quo•• numai pînă '1a introducerea
noilor judecătorii şi pînă la definitiva regul,a.re a referinţelor- urbariale .. ."u.
Toate acestea arată că Curtea de la Viena nu a fos,t refractară în faţa
rezolvării situaţiei jelerilor alodiali, dar imediat după 1848 ea nu făcea
altceva decît promisiuni. Faptul că jelerii alodiali au trebuit să îndeplinească şi în continuare serviiciile cu caracter feudal i--a nemulţumit pe
ace.ştia şi în multe locuri s-au ridicat împotriva moşierilor şi organelor
locale ale puterii de start: care vegheau }a îndeplinirea legilor. Erau nemulţumiri serioase şi în rîndurile maselor de iobagi eliber,aţi, deoarece
moşierii, neexistînd urbarii oficiale, nu au vrut să renunţe la pămînturile
iobăgeşti. In astfel de condiţii Curtea de la Viena care se temea de noi
mişcări de mare amploare ,a pus la ordinea zilei rezolvarea problemei
agral'e din Trian.silvania.
Dar Viena se gîndea la rezolvarea ,definitivă a acestor problem'2 şi din
alte puncte de vedere. După înfrîngerea revoluţiilor, conducerea dorea să
întărea~că monarhia ,centralizată nu numai printr-o administraţie unitară
încercări

!J

Culegere de preaînaltele patente împărăteşti ce au emis pentru TransHvania.

10 VI. 1849 -

° Foaia

II. Ul50. p. 100.

legilor provinciale şi a gubenniului pentru ţara de coroană Transilvania.
1851. Mănunchiul XVI, p. 378.
11 Ibidem.
1
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birocratiică, prin
şi prin formarea

introducerea limbii germane ca '1imbă ofici,a,lă unică, şi
unei economii unitare. Acest fapt se reflectă în „principiile de giuvernare" publicate de monarh J:a 31 decembrie 1851, în realitate
formulate de prim-ministrul principele F. Schwarzenberg şi realizate de
Alexander von Bach, reprezentantul marii burghezii ,austriece şi ministru de interne 12 • Împreună cu adepţii „principiilor de guver111are" el dorea
să formeze o nouă Ausitrie, oare printr-o poJ.itkă absolutistă şi de concesii
pe planul triansformării bUIT'gheze isă--,şi poată menţine exi:stenţa. El era
deci pentru lichidarea relaţiilor iobăgeşti, ,oare de mult frînau dezvoltarea
monarhiei şi care duceau la contradicţii asouţite între marii proprietari
şi ţărani, contradicţii periiouloase pentru o transformare paşnică, înspre
o econO\Illie burgheză, a mon;arihiei.
In vederea formării unei pieţi unitare Curtea de la Viena dorea să
lărgească pieţele pentru mărfurile indumda:Le austriece în Transilvania
şi astfel privea cu îngrijorare legăturile mai swînse ale acestui principat
cu M-oldov,a şi Ţara Românească. Nu în mod în:tîmplător au rămas neascultate cererile negustorilor transilvăneni adresate guvernului aU1sitriac
începî111d cu anul 1850 în vederea uşurării legăturilor Transilvaniei· înglobate în uniunea vamală ,austriacă după înfringerea revoluţiei1 3 • Nu a
fost lru:ată în conside:r,are nid cererea grerniu:1ui braşovean în problema
construirii şoselel:or modeme prin trecărborile Oituz şi Timiş, iceea ce ar
fi co'Illtribuit la îmbunătăţirea triansportu:1ui mărfurilor şi tot!Oldiată la micşorarea cheltuielilor de ,transport 14 • Camera de comerţ şi industrie din
Braşov, ·înfiinţată în 1851, în rapo.rtu'l său ,pe anul 1851 arată cit de mult
costă transportul mărfurilor din Transilvania în Ţ,aria Rornâneas1că şi în
Moldova, faţă de costul transpo:rtuLui mărfurilor p:mvenite din Occident.
Astfel de ex,emplu tra-111sportu l ,a 100 kg .marfă din Anglia la Galaţi costa
30-36 creivari, din Belgia cam 45 creiţari, iar din Tmnsilvania 10 florini 15 . In astfel de condiţii mărfurile apusene însemnau desigur pentru
prodUJSele transilvănene - ipe pieţele de dincolo de munţi - 'O concurenţă apăsătoare. Totuşi cererile negUJ.Storilor din Transihnania nu au fost
aaceptarte.
Prin reZ'olvarea ce1oc mai arzătoare probleme agrare d:in Tr:ansi'lvania,
prin rtdicarea agriculturii, Cu:rrte:a de La Viena dorea să asigure orientarea
întregii economii transilvănene însp["e ,pieţele centrale ale rmon:arhiei.
Viena a adus, şi dintr-un alt motiv, patentele, pentru pregătirea ,condiţiilor introducerii nou:l:ui silstem de imipozit funciar, care se doveiclca mai
roo.1:Jaibil dooît cel veohi. In monarhia habsburgică înainte de 1848 se plă
tea impozit numai după pălmînturile urbariale, cele alodiale fiind scutite
de rbaxe. Din cauza unei crize financiare de lungă durată ,după revoluţie,
Curtea de la Viena dorea să introducă sistemul impozitului finailiCia:r pe
1

12 R. A. Kunn, Die Nationalitiiten der Habsburgermonarchie, vol. II, Graz-Koln,
1964, p. 89-95.
13 D. Z. Furnică, Din trecutul românesc al Braşoi:,ului, Bucureşti, 1937, p. 52-54.
14 N. G. V. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc din
Braşov, Bucureşti, 1928, p. 45, 79, 150.
15 Bericht der Kronstădter Handels- und Gewerbekammer, Braşov, 1851, p. 53.
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seama tuturor categoriilor de pămînturi. Trebuia deci să se clarifice proprietatea, cine să plătească impozitul fu:nJciar. Datele de mai jos ne arată
impor.tanva acestui factor în problema emiterii unei dispoziţii care să clarifice natura păminturilor. Pînă în 1848 st,atul iaustriac avea un venit de
2.280.000 fl. din impozitul funciar - plăteau taxe numai iobagii după
loturile lor wibariale - ; după introducerea noului siiStem, în 1857, venitul start:uLui era de 41.500.000 fl. E UJŞor de înţeles că Curtea de ,la Viena cu greutăţi financiare - era pentru desfiinţarea iobăgiei şi din aicest
rnotiv 16 .
Viena nu era deci împotriva des.fiinţării iobăgiei şi a acceptat valabilit,·a <i·c"0Steia. Petiţiunea ziarL4?tilor români din Transilvania înaintată oaID(:r\·i deputaţilor la 20 aprilie 1880, spunea: ,,Proiectul patentei urbarialc
din 1854, după cit ştim noi, a fost inrt:riodus ca o emanaţiune demnă a
legii ce a ,desfiinţat robotele, dar, lucru de mirat, in anul 1854, scurtă
vreme după eliberare, s-au şi aflat oameni care au paralizat emiterea
acestei patente în asemenea spirit" 17 (se referă La unii moşieri maghiari).
în vederea rezolvării cit mai grabnice a problemelor ridicate de legile
agrare din 1848, dar nerezolvate in mod definitiv, cercurile conducătoare
din Viena au dispus încă la începutul an.Uilui 1850 elaborarea unu~ proiect de reglementare a raporturilor urbariale. La întocmirea proiectului
au participat cei mai de sc:aimă jurişti t.r:ansilvăneni români, maghiari,
germani (Paul Dunca, Ion Brad, Dionisie Cosma, Kemeny Ferenc, Gal
.Janos, K6bor Daniel ~i Schrciber Simion). Proiectul, elaborat pe baza
legii agrare din 1848 privinid Tnansilvianli.a .şi a ,dispoziţiei din 10 ianuiark
1850 a guvernatorului civiJ şi militar traOJSilvănean, ,a fost înaintat forurilor superioare la sfîrşitul anului 1850. El ocnţinea într-o formă incipientă criteriile date de patente penrtru darifioarc::i naturii pămînturiior
pornind de la situaţia dată în •conscripţia efectuată sub conducorea lui
Cziraky în 1819-1820. şi a prove'derilor dietei transilvănene din
1846-47. Prioil'ctul prevedea şi o lărgire în conţinut a legii agJ.'aTe din
1848 18 . Proiectul însă r..u putea fi pus în aplicare, deoarece cei mai de
seamă moşieri maghiari (103 la număr), ou legături stT'inse l,a Viena, au
înaintat ,împăratului un mcm~rand în care au protestat împotriva lăr
girii legii agriare din 1848 19 .
E1aibor.affa noilor proiecte a .avut loc în anii următori după studierea
şi mai tmneinică a situaţiei jurisdicţionaile a proprietăţii precum şi a
adreselor sosite la forurile superioar,e atît din partea ţărănimii dt şi din
p.a.rrt-ea unor moşieri oare şi-au dat seama de nerentahilitatea sistemului
(k clacă.
,,; Fi.ir Lajos, Jobbcigyfold-parasztfold (Pămint urbarial - pămînt ţărăncsC'), în
.·\ parasztsag tortenete Magyarorszcigon a kapitalizmus korciban. 1848-1914 (Ţără
nimra în Ungaria în perioada capi,talismului. 1848-HJ14), Budapest, 1965, vol. I,
p. 42.
11 P. Cosma, op. cit., p. 3.
18 G. Maior, Politica agrară la români, Bucureşti, 1006, p. 188-189.
19 Arhivele Statului Budapesta, Fond. Regist. al Min. de Interne 1849/1860.
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Aceste pr:oieiote au vă·zut Lurrnina tiparului sub forma paitente1or: la
2 mar;tie 1853 pentru Ban1at 20 , de ia,semenoa 'La 2 marti€' 1853 pentru Ungaria respectiv Crişana şi Maramureş 21 , iar 'Ila 21 iunie 1854 pentru Prinoipatul Transilvaniei 22 •
Patentele imperiale procl:amă 1cLreptul ·dle proprietate funciară al ţără
nimii eliberate şi recunosc dreptul ei de a dispune Liber de pămîntw-ile
urbariale. Ele prevăd modalităţile dle clariificare a naturii pământurilor
ce vor fi efectuate de „judecătoriile urtbariale" care urmează să fie înf iinţ:ate. Ele ,au dispus şi în problema păldrurU·or şi a păşuni•lior admiţînd
separarea acestora în mod proporţional pentru moşieri şi ţărani.
Cele mai importante părţi a[,e patentelor erau -însă măsurile •aduse în
legătură cu rezolviarea situaţiei jele.riilor alodiali şi a păminturil-or alodiale folosite de foştii i obagi şi jeleri urlbari1ali.
„Pămînturile alodiai1e, pe care ,se află 1a17ezate gospodării, nu se mai pot
lua înapoi de la posesorii lor icei pină ;în prezent, - se spunea în patenta
din 21 iunie 1854 - da1 că aoe~tia af:airă ,de aoe\Site economii nu mai posedă
alt pămînt UJribarial şi daică nu se ţin de famuJi conventionati, indiferent
dacă ei s-au tocmi,t pentru muncă -în sichimbul unei sume de bani, în
produse, în foLrnsirea de vreo casă, locuinţă, ori vreun lo~.
insă dări1e legate de atare pămîinlt sînt de răscum.părat [subl. autorului]
şi pînă la răscumpărare se vor în.deplini servituţile de către posesorii lor
in măsura determinată pTin contract ori prin datine" 23 .
Patenta arată că pot fi răscumpărate şi pămînturi,Le afodia1e date de
proprietari foştilor iobagi în ,s1chimbul U111or presitaţii speciale, pentru
sporirea proprietăţilor urbarialc, cMar dacă nu au fost cuprinse în tabelele de impozite. De asemenea puteau fi ră1sicumpărate şi păminturilc
alodiale date în f:oLosinţă pe bază de înţelegere de proprietari foştilor
iobagi, fără clauza clară că le po,t lua înapoi, dia.că aceste păm[nturi se·
află în posesia foştilor iobagi de La 1 ianuarie 1848. Patenta mai arăta di
pot fi. răsoumpărate şi pămînturi1le alodiale - fără de10sebire de felul
1

1

20 Kaiserliches Patent von 2. M8.rz 1853, zur Rcgelung dcr zwischen den ehemamaligen Grundherren und den gcwesenen Unterthanen und Grundholden zu Folgc
des Urbarial-Verbandes und der ihm verwandten Rechtsbestănde obwaltenden
V.erhăltnisse, fiir die Wojwodschaft Serbien und de,m Temeser Banate, în ReichsGesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1853, Wien, 1853, p. 224-236.
21 Kaiserliches Patent vom 2. Mărz 1853, 2iur Regelung der zwischen den ehcmaligen Grundherren und den gewesenen Unterthanen und Grundholden in Ungarn
zu Folge des Urbarial-Verbandes und der ihm verwandten Rcchtsbestănde obwaltcnden Verhăltniss(:', în Reichs-Gesetz-Blatt fur das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgan.l!:
1853, Wien. 1853, p. 187-200.
22 Patenta împărătească din 21 iunie 1854, ,pentru Ardeal, în care se cuprind
dispoziţiunile făcute pentru a pune în faptă desfiinţarea legămimtului urbarial si
desărdnarea pămîntului precum şi pentru a regula raporturile, ce prin aceasta
s-au imutat, între domnii pămînteşti de mai inainte şi între foştii lor coloni sau
iobagi şi supuşi cit pentru păimînt, asemenea spre a orclo,na şi reciproc<"lP referinţl'
d~ posesiune între dînşii în numita ţară, în Buletinul Guberniului Provincial pentru Marele Principat Transilvania, Cursul anului 1854, I. Secţiune, Mănunchiul VIII.

p. 300-325.
23

Idem, p. 304.
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cultivării
semănate,

lor - cedate 0JI1.ual de pfloprietari foştHor iiobagi pentru a fi
cultivate sau fo106ite 1n alt mod, prin înţelegere în scris sau
verbal, în schimbul unor prestaţii în natură, în muncă sau bani, fiind
date pe vecie sau pînă la stingeTea familiei, iori a liniei bărbăteşti, sau în
generai, fără precizarea termem.rlui şi fără a menţiona clar clauza că pot
fi luate înapoi, pămînturi oare - în cazul din urmă -- se aflau de 1a
<lata de 1 ianuarie 1848 în m~na foştrlor iobagi.
Patenta extindea valabilitatea acestor dispoziţii şi asupra Secuimii. Ea
prcveda dispoziţii .şi în privinţa formelor ,de răscumpărare. Răscumpăra
rea putea fi făcută in bani sau s1UJb alte forme. Astfel ţăranul îşi putea
răscumpăra pămîntul în prodwse, muncă sau renunţînd la o parte a pă
mîntului, ultimele două modalităţi fiind cele mai împovărătoare penltru
ţărănime. Pentru a-şi asi.gwa forţia de muncă, proprietarii care duceau
lipsă de forţă de muncă, respectiv de ,capital bănesc, nu se dădeau înlă
turi moi de la forma de răscumpărare a jelerilor prin munca cu ziua.
Ca urmare, jelerul ce-şi răscumpăra e'liberarea ang,aj[ndu-se cu ziua
aoc:pta să devină pc ·ani întregi obligat p:roprietarHor, abia rămînîndu-i
timp pentru propria gospodărie.
Foarte anevoioasă s~a rdovedit pentru ţărănime <şi cea de a doua cale.
Pentru a calcula suma răs:cumpărării, patenlta prevedea următoarele:
ţăranul plătea o taxă anuală fixă pentru pămint, trebuie să se ia ca
mecli~ pe mai mulţi ani a taxei.
2. Da(·ă în loc de taxă sau rabotă dădea prestaţii în natură (dijmă sau cereaje)
trebuia luată r:1edia a1walt1 a acestora.
3. Dacă presta robotă cu animalele sau cu braţele, acestea trebuiau cakulate
în bani (20 c.Teiţari pentru o zi de muncă cu animalele, 10 creiţari pentru o zi de
muncă cu oraţele).

I.

DaC'ă

bază

se scădea valoarea obligiaţiitor proprietarului faţă de
pre-cum !;,i 1/6 din totalul sumei pentru cheltuieli de regie; surrna
rămasă era ,înmulţită cu 20, ceea cc constituia suma răscumpărării.
Patenta a prevăzut că toate Htigiile trebuie rezol1vate pe calea înţeiJ.e
gerii sau în faţa instanţelor judecătoreşti (jUJdecătorii UI'bar-i-ale) care se
vor înfiinţa ulterior. Aceste instanţe şi-au început activitatea în anul
185G în. Banat, Crişana şi Maramureş, iar în Principatul Transilvaniei
in 1858. Dar deoare1ec Curitea de la Viena nu s-a îngrijit de asigurarea
unui fond de răscumpărare pentru ţărani în schimbul unei dobînzi potrivit.2, judecătoriile urbariale se ocupau în general de problema lichidării
cauzelor litigioase ale f.oştHor iobagi şi jeleri urbari.aili şi nu de cea a
.i,:lerilur alodiali car,e erau obligaţi la răscurrnpă,rare personială.
În urma activităţii acestor instanţe a .int,rat în proprietatea foştilor
ioiJagi şi jeleri uribariali din Baruat, CrÎ.7ana, Maramureş şi Principatul
Transilvaniei circa 3.500.000 iugăre de ipăimînt, din circa 11.000.000 iugăre
existente, ceea ce înJsemna 31,810/o din păm.întul fo}osit. Pe baza legilor
Jin 1848 numărul ţăranilor îndreptăţiţi la acest pămînt era de circa
Din

această sumă

ţăran,
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:JB0.000 familii, ceea ce însemna

că

'În gener,al

fiecărei

familii i-au revenit

!l-10 iugăre de pămint 24 •

De problema servituţilor feUldia,le 1ale jelerilor alodiali, care practic a
rămas nerezolvată .şi în continuare, deoarece inu s-a asigurat run fond de
imprumut penitr:u răscumipă:mre, ,oee1a oe a .fă!cut aa jelerii ailiodli:all.i să nu
poată plăti sumele de răsC'Ulmpărare, se vor ocupa elementele progresiste
intre care şi huTghezia românească. Suite de interpelări, memorii, arti1cole
de ziar apar în deceniile care au urm:ait revoluţiei din 1848 şi patentelor
ce parilamentul maghi,ar ia în discuţie şi votează
1legă·tură 1ou reigJementar-ea !1.iaponturilor dintre
moşieri şi ţăranii colonizaţi, cea din 1880 cu nr. XLV priviitoia~e la reglementarea. urbarialităţii în Transii1vania, Crasna, Solnocul de mijLoc, Zarand şi Chioar25 • Dar nici prin aceste legi nu s-au lichidat completamente
toate relaţiile cu caracter absolut feudal dintre moşieri şi ţărani.
Un pas ,deosebit de imporitant în acest p:riO'ces ,îl consltituie articolul de
kgc nr. XXV din 189G votat de pa:r>larrnentul ,magh1ar în legătură cu reglc.-mcntarea ra,porturi1or jelerilor alodie.H foţă de moşieri2n. Pe .lingă că
din nou se prevede posibilitatea răsClllmpărării tuturor serviciilor feudale
îndeplinite de jelerii aloidiaii faţă de moşieri, leg.ea a mai asiglll"a>t ajutorul statului sub formă de împrumut pentru 20 de ani, cu o dobîndă
de 50/0. ln urma accs,t·or legi mii de jelerii alodiiali au reuşit să se răs
cumpere. Dar deoarece.• moşierii :au ,înce:Iioat în faţia instanţe1lor să -scoată
pc aceşti ţărani din păm:înturi, care după răscu1mpăriare trebuiau să intre
în proprietatea jelerilor alodiali, mulţi dinitre ei s-au ,a1bţinut să uzeze
de prevederile legii din 1896. Aşa se expH,că faptul că şi în timpul primului război mondial erau ţărani in Triansilvania in ,condiţii asemănă
toare ·cu rcele ale fol;ititor iobagi.
Lichidaroo. definitivă a ria,porturilor cu caracter feuda,l înitre jelerii
alodiali şi moşieri va avea loc numai ou ocazia ref.ormei agrare din anii
1920-1921.
din 1853-1854,

pînă

legea nr. XII din 1873 ,în

*
Y, Fenyes Elek, Magyarorszcig
leircisa (Descrierea Ungariei), Pes.t, 184î, p. 49,
325-430; Ember Gy6z6, Iratok az 1848-i magyarorszdgi parasztmozgalmak tortenetehez (Documente în legătură cu mişcări•le ţărăneşti din Ungaria din 1848), Budapest, 1D51, p. 12-13; J. A. Ritter v. Grimm, Das Urbarialwesen in Siebenbilrgen,
\Vion, 1863, Partea a doua, p. 65-198.
25
1873-i evi XXII torvenyczikkek a telepitvenyekrc31 (Articol de lege nr. XXII
din 1873 despre colonizări), în Corpus Iuris Hungarici, vol. I, 1000-1873. Budapest,
Hl12, p. 845-85.0. XL V t. cz. Az orszâg erdelyi reszeiben, tovâbbâ a volt Kraszna,
Kăzep-Szolnok, Zarând megyek es a volt Kovârvidek terUleten a birtokrende2JeSi,
aranyosităsi es tagosităsi ugyekben kăvetend6 eljârasr61 (Articolul de lege XLV:
1880, despre procedura ce ,are să se urmeze in cauzele de regulare a posesiunii,
de proporţionare şi de comasare ful părţile transilvane ale ţării, apoi pe teritoriul
fostelor comitate Crasna, Solnocul de mijloc şi Zărand, şi al fostului district al
Chioarului), în Corpus Iuris Hungarici, vol. II, 1874-1880. Budapest, 1912, p.
938-945.
26
XXV t. cz, A majorsăgi zsellerbirtokokr61 (Articol de lege nr. XXV din 1896
despre posesiunile jelerilor alodiali şi cele asemănătoare cu acestea), în Corpus
luris Hungarici, vol. V, 1896-1907, Budapest, 1912, p. 24-32.
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In conduzie e de relevat că legile cu caracter agrar din 1848 şi decretele imperiaile din 1853-1854 constituie numai primii paşi (prima ş1Jer
gînd robotele iobagilor, a doua procLamîrud pos~biiiitJatea răscumpărării
serviciilor jelerilor alodiali) e adevărat ~ i uriaşi, dreicisivi, ai unui lung
proces de lichidare totală a diferiteilor raporturi f euda!le dintre moşieri
şi ţărani în Transilvania.
Această situaţie nu e specifică şi exclusivă pentru T:rarusi.lva,nia. În
majo~~itatea ţărilor europene relaţiile feudale nu 0J\.l. dispărut dintr-odată,
iar folosirea braţelor de muncă libere in agricultură, mai precis răspîn
direa relaţiilor oapita li:ste 1a sate pe tot iteriitoriuJ. unei ţări <a.Te 1oc treptat, cuprinzînd o perioadă mai 1ungă.
1

I. KOVACS

ZUR FRAGE DER ABSCHAFFUNG DER FEUDALBEZIEHUNGEN
IN SIEBENBDRGEN
(Zu.s:ammenfas.sung)
Der Autor untersucht, auf Grund eines umfassenden, von Historikern bis jelzt
weniger benutzten Quellenmaterials, die in unserer Geschichtschreibung viel bcsprochene Frage: den Zeitpunkt der Abschaffung der Feudalbeziehungen in Siebenbiirgen. Er stellt fest, class dieser Vorgang nicht auf einmal stattfand. Die Feudalbeziehungen wurden in einem liingeren Zeitraum, der ungefăhr 50 Jahre um:fiasst.
durch eine Reihe von Massnahmen abgeschafft; die erste war 1848 die Aufhebun~
der zu den Urbariallăndereien gehorigen Zwangsleistungen und die letzte im J. 189fi.
als das ungarische Parlament das Gesetz Nr. XXV bezi.iglich der den AllodialFronbauern gehorenden und ăhnlichen Besitzungen annahm. Dadurch wurde dl'n
Bauern von neuem die Aufhebung der alten Dienstbarkeiten bewilligt und durch
die Schaffung eines Anleihefonds zugesichert. Es wird der Inhalt der von Wienc>r
Hof erlassenen Patente von 1853-1854 besprochen, sowie auch andere Gesetz.2 zur
Abschaffung der friiheren Be7iehungen zwischen Gutsherren und Bauern.
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DIN ISTORICUL MEMORANDULUI
ŞEDINŢA

COMITETULUI OENTRAL AL PARTIDULUI
NAŢIONAL ROMÂN DIN 25-26 MARTIE 1892

Problema

alcătuirii, definitivării şi îniaintării

Mornorandu:lui la curtea

din Viena, prin importanţa şi impliJoaţiile sale ulterioare, a preOCU1pat
<.h ·oportrivă atit pe unii dintre contemporani1, cit şi pe istori.ografii de mai

tirziu 2 . Cercetătorii ~:Hllll oprit leu pr,ecă,dere raisupra Oonierinţe1or naţio
nale clin 1887, 1890 şi 1892 în oare chestiunea Memorandului e dezbătută
oficial, ocolind - din lipsă de materiail documentar - ultima verigă,
şedinţa Comitetului central al P.N.R. din 25-26 martie 1892 3 • Aflindu-ne
în posesia procesului verbal încheiat 1a această şedinţă, act inedit de o
deosebită Vîal:oare documenrtară, ViOm 1noerea, baeindu-ne pe cuprinsul său4,
elucidarea cîtorva. dintre chesitiuni1e inisurfkirenrt sau eronat apreciate pînă
acum, preclllill şi ,prezentarea disauţiHor prile}uite de amintita şedinţă.
După cum se ştie, Conferinţa naţională a delegaţilor alegătorilor români
din Transilvania şi Ungaria, întruni.tă La Sibiu iÎn 20-22 ianuarie 1892,
decretează din nou „pasiviibartea generală", sUISţine ,, ... conolusul conferinţelor t~ecute ou privire La subşternerea lli111lli Memorand la Tron şi
decide ca acest Memorand să se prezenteze fără amînare" 5 • Acestor hotă1iri de principiu urma să Je dea viaţă, prin activitatea sa ulterioară, Comite1tul central, -oare prin punotul 6 al aiminttitului Proiect de rezo1uţie este
însărcinat ,în soOipul orientării opiilliei publice din ţ.ară şi străinătate în
1 E. Brate, Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria, Bucureşti, 1895, p. 137
ii urm.; Rubin Patiţia, Amintiri din timpul Memorandului tpublicate de E. HUiea),
Transilvania, nr. 45, 1944, p. 279-308.
2 Z. Pâclişa,nu, Guvernele ungureştt şi mişcarea memorandistă a românilor din
Ardeal, în Revista Fundaţiilor Regale, 1934, vol. 2, p. 85-110, 337-358; 1934,
vol. 3, p. 104-126; I. Moga, Tribuniştii şi mişcarea memorandistă, în Gînd românesc,
nr. 5, 1934; Şt. Pascu, Din răsunetul procesului memorandist în masele populare,
Sibiu, 1944; V. Nete-a, Istoria Memorandului românilor din Transilvania şi Banat,
Bucureşti, 1947; Şt. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, Cluj, 1968,
p. 145-210; Const. Nuţu şi G. n. Iseru, Continuitate, unitate, libertate naţională
in programele politice ale românilor din Transilvania, în Unitate şi continuitate în
istoria poporului român, Bucureşti, 1968, p. 265-286 ş.a.

In sursele documentare contemporane, forul conducător al Partidului naţional
român nu are denumire constantă, el fiirnd intitulat: comitet central, comitet naţional, comitet executiv şi (din 1890) comitetul de 25. Noi vom utiliza: comitetul
,cenu,al.
~ Vezi Anexa.
5 Tribuna, nr. 8. (11/23 ianuarie) 1892 p. 31.
3
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spiritul hotărîrilor -oonferinţei - cu publi,cru-ea MemorancLuiLui 6 • In •acest
sens, Prezidiul însărcinează pe unul dintre vicepreşedinţi, Eugen Brok,
să convoace o întrunir:e a Comitetului cerutraJ. pentru stabilirea textului
definitiv al actului şi pentru ia hatări timpul şi modul prezentării la
Viena. în acelaşi scop, în urma unor schimburi de scrisori, membrii Comitetului central al Partidului naţional român sint convocaţi la Sibiu
pentrn zilele de 2G şi 26 martie 1892.
Puţinele ştiri despre a:ceastă importtantă 1ntrunire se rezumă la o notă
lapidară publicată în Tribuna î prin oare opinia pubhcă este informată în
termeni generali d<2spre ţinerea şedinţei şi „condusele" ei, la decla!'laţiile (la fol de lapidare) făcute de aiouzaţi cu prilejul procesului de la
C1ujf', preoum şi la cîteva consemnări ulterioare ,aparţinî-nd unora dintre
improcesu.aţi 9 . O descriere completă şi coerentă a desfăşurării acestei şc
din~e - nu se cunoacşte. Aoest luicru se ,dato:riează şi faptu1ui că memorandiştii nu au avut în epo,că interesul dezvăluirii existenţei unui atare
a-at. Acum însă, ţinînd seama de insemnărtateia pe care o arr-e documentul pentru lămurirea dezbaterilor procesului memorandist, o facem, r.aportîndu-1 în primul rînd la proces.
Cu intenţia declarată de a acuza şi jUideca pe fruntaşii românilor ca
„indivizi" .şi nu ca reprezentanţi ai parti1du1ui n1aţional, autorităţile
după ce decretează cunoscutele pai.saje din Memorand ca „punibile"
caurtă să stabilească icît mai precis posibi:l culrpabmtatea fiecăruia dintn'
acuzaţi. Cunoscînd din cele pU!blicarte în Tribuna scopul şi în linii mari
hotărîrile şedinţei Comitetului central ţinută la Sibiu în 25-26 martie
1892, procurorul genern:l îşi br,odează întreaga aeu:zJaţie pleoînd de la
ace.astă şedinţă considerată ,,·ca ·dată a comiterii faptei acuzate, a terminării .comi,terii ... ", deoarece „în ziua ·aice:asta [26 martie] s-a s,tabilit textul Memorandului. în ziua aceoota s-a hotănît im.primarea şi răs:pîn,clirea
lui'° 0 • Din această cauză întreba.nea dacă a partidpait la şedinţa · din
25-26 martie este adresată fiecărui aouZiat atît cu prileju~ instrucţiei
proceisului (ancheta), cit mai alm în ti!mpul dezba.terii finale de 1a C'Luj.
Odată stabilită „prezenţa" ca urmare a dedanaţiilor făoute ·de către memorandişti, iautorităţi,le în scopul arătat mai sus - trec la dezbat-en•a
fondului pr{l!blemei: fixarea partkipăr:ii efective şi a contribuţiei fiecărui
participant. Or, era limpede pentru toţi că asemenea date nu puteau fi
găsite deoît în procesul verbal, redacilat la amintita şedinţă. Imporibanţa
acordată de către organele judiciare documentului reiese cu prisosinţă
din actele ,cunoscute 11 • Dacă s-:a dresat procesul verbal, cine l-a luat,
cine l-a semnat, sînt întrebări care nu lipsesc aproape in nid un in.terogiatoriu. Af,l!airea şi cunoaşterea acestui document însemna găsirea unei
1

6
7
8

Ibidem.
Idem, nr. 73, (29 martie/IO aprilie) 1892, p. 289.
I. P. Papp, Procesul Memorandului românilor din Transilvania. Acte şi date,

vol. I-II, Cluj, 1932-1933,
9 R. Patiţia, op. cit., p. 282.
to I. P. Papp, op. cit., vol. II, p. 99-100.
11 Idem, op. cit.
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dovezi materiale incontestabile, care ar fi stat .la baza acuzaţiilor od:idale,
facili.tînd individuaHza:re:a lor.
Atitudinea memorandiştilor foţă de tendinţe1Le şi intenţiile autorităţilor
este cunoseută 12 • Reamintim doar, relativ ~ subiectul ce-l tratăm, că la
început, în instrUJcţie, ,,incriminaţii" răspunid echivoc atît referitorr la
existenţa ,procesului verbal în oauză, ,dîrt: şi :la locul unde s-ar putea afla.
în dezbaterea finală însă, văzînd irrnportanţa ce i se acordă de către instanţă şi .cunosdnd mai precis formularea definitivă a „acuzei", aceştia
îi neagă existenţa. În.sill;ii Septimiu ALbini care, acum, ştim că în calitate
de „I1J0itar" al amintitei şedinţe 1--a înlbocmit şi semn1at, declară la procesul
de la Cluj că în şedinţa din 25-26 martie nu s-a dresat procelS verbal1 3 •
Declaraţia lui Albini se integrează în atitudinea generală adoptată de
către acuzaţi faţă de această şedinţă. Pentru a dejuca planurile autorităţilor, mem1oranidiştii caută voit să diminueze imporrbanţa şedinţei din
25-26 martiie, oa.liificînd-o drept prilejul e~ecutării hotărurilor lua/te de
către Confer,inţele naţionale.

Singura dovadă scrisă care a incomodat evident susţinerea acestei teze
a fost crt..llThOscuta „Declaraţie" din 18 februarie 1893 14 • CerUJtă de către
Eugen Brate, care figura iniţial ca acuzat principal, declaraţia a fost eliberată cu „soopul ca să se împia!ită răspundere,a, şi ea să oadă nu numai
asupra Lui [Brote], ci şi asupTa membrilor comitetului" 15 . Declaraţia dezvăluie cîteva decizii însemnate lUJate în şedinţa din martie. Fără a intra
într-o analiză amănunţită, compa.rlinJd Declaraţia ,cu p:riocesul verbal al
şedinţei din 25-26 martie, putem stabili cu certitudine că ea a fost
intr~adevăr dată ,aş,a cum a declarat S. Albini1 6 , cu scopul intenţionat de
a împărţi răspunderea asupra întregului ,comitet. Numai aşa ·se explică
exirstenţa în Declaraţie a pasajului privitor la looul unde se va tipări Memorandul (,,Institutul Tipografic") şi precizările referitoare la suportarea „speselor" pentru impr'imaTe şi distribuire, stipuLaţii care nefigurind
printre hotăctril,e luate •În 25-26 martie, indică o măsură luată ,ad-hoc in
funcţie de cerinţele impuse de evoluţia instTillcţiei.
Cu toalte rneajunsurile ce le a.duce Declaraţia ulteri,or 17 , ea trebuie privită, credem, ca o pdrghie cu ajutoruil că,reia ocuzaţii reuşesc să schimbe
în esenţă mersul instrucţiei, .tredind răispu'!11dierea pentru faptele „încrimirninate" asupra ,întregU'lui 1comirtet18 • De la „Brote şi soţii", cazul devine
astfel „Raţiu şi soţii", fapt care, arvîn!d fo vedere intenţia comitetului de
a evidenţia cariaicterul poiUtk aiJ. priocesului, 1oonstituie indisC'lltabil un
cîştig.

Revenind la procesul ve!'lbal lluat în şedinţa din 25-26 martie, act solidtiat cu atît ins'istenţă de către anchetatori, orientiîndu-ne şi după unele

1"
15

Pe larg, în V. Netea, op. cit.; I. P. Papp, op. cit. ş.a.
I. P. Papp, op. cit., vol. I, p. 341.
V. Netea, op. cit., p. 274-275; I. P. Papp, op. cit., voi. I, p. 73-74.
I. P. Papp, op. cit., voi. I, p. 339.

16

Ibidem.

11

V. Netea, op. cit., p. 273 şi urnn.

12
13

1s Ibidem, p. 218.
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dec1araţii făcutie de acuzaţi în instrucţie, oonsi!derăm că el a fost predaJt
preşedintelui I. Raţiu şi păstrat de acest,a fie în „biroul din Sibiu de suib
privighierea ... sa şi a prof. Comşa" 19 , fie ~n arhiva pensonală ide un.de
ne-a şi parvenit 20 •
Dezbaterile întrunirii din 25-26 martie iau loc la redacţia Tribunei
în Localul „Institutului Tipografi!c" din Siibiu 21 , în patru şedinţe, prezidate
de G. Pop de Băseşti. Prima şedinţă se deschide în 25 martie la orele 11

şi jUJmătate

cînd „notarul" S. Awbini consemnează oa prezenţi pe: G. Pop
de Băseşti, N. Cristoo, Iuliu Coroianu, Dr. V. LUJCaJciu, G. Manu, L. Ciato,
Dr. T. MihaU, G. Domide. R. Patiţia, A. C. Popovki, Dr D. P. Barcianu,
D. Comşa, S. Albini, M. Velidu şi A. SulCiu; absenţi fiind: D1·. 1. Raţiu
şi P. Barbu din motive c1e boală, E. Br:otc din cauza unui deces în familie,
Dr. I. T. Mera moti;vat „prin cauze ,grave familiare", V. Ignat. G. Lazăr,
C. Tripon nemothnaţi pînă la oria IÎnrtoomirii procesuilui 22 , precum şi Vasik
Raţiu, Alex. Filip şi Dr. I. Ni~hita „demtsi,onaiţi". Referitor la participare --- pentru o mai completă înţelegere a vef!dktului de mai t'irziu --de :r>eţinut ar fi, că deşi actu~ acuzării arc ca plllilCt de ,pleioaire şedinţa din
martie, trei dintre Yiirtorii condamnaţi, Dr. I. Raţiu, P. Barbu şi D. Roman nu au participat ~a ea. Rapartînd a:ccsrt fapt la duT"ata pedepselor,
conchidem că neparttcipama la această şedinţă a constituit o circumstanţă
atenuantă în pronunţarea sentinţei, dar nu a atras după sine scoaterea
din cauză a tuturor membrilor care nu participaseră l:a ea, aşa cum s-a
susţinut pînă acum 23 .
După ce subliniază că plenara s-a oonvooat „pentru a staibili tex;tul
oofini,tiv al memoriului cătră ,coroană şi ,a defige timpul şi moidalitatea
prezentării" lui, preşedintele propune ·discut,area în prealabil (prima şe
dinţă) a problemelor curente de partiid. Prima dintre ,acestea se reforă
la suma de I.OOO fl. dona.tă ,,pe soama comitetului", din partea unui ,, ...
aderent al partiduJui carrc însă nu doreşte a fi numit" 24 . Deşi formula c
frecvent uzitată atunci cînd dezvăluirea sursei nu se :consideră a fi oportună, valoarea sumei (I.OOO fl.) indică un donator cu 1:nsemnate posibilităţi. Poate G. Pop de Băiseşti, sau chi1ar „Liga culturală"? In numele vicc~edintelui E. Brote, D. Comşa raportează h11deplinirea de către biroul
din Sibiu a tuturor „conclUJselor" Conferinţei naţiiona,Ie din 22 ianuarie
1892. Apoi, ]ia propunerea lui V. Luoaciu, comitetul expedi1ază o telegramă
de condoleanţe lui E. Brote căruia i-a decedart soţia în aceeaşi zi 25 • Cererea preotului I. Macavei irecent erlibertait din înlchi.soarea din Seghedin unde
ispfi~ise cond:amniarea pentru un ,.delict" de presă 26 se rezolvă ficworabil,
t'J

I. P. Papp, op. cit.. vol. I, p. 141.

Documentul se află în colecţia Muzeului de istorie Cluj, nr. inv.
I. P. Papp, op. cit.. , 1:ol. I, p. 335-336, vol. II, p. 205.
22
In timpul anchetei V. Ignat îşi motivează absenţa prin boală, iar
prin distanţa prea mare - de la Carei; ci'. I. P. Papp, op. cit., vol. I, p.
2:i V. Net.ea, op. cit., p. 234-235:.
~ Citatele fără notă apartin „Procesului verbal" anexat.
25 25 martie Fl92; cf. I. P.' Papp, op. cit., vol. I, p. 73-74.
7() La 11 Sl'pt. 1890 Curtea cu juraţi din Cluj condamnă pe I. Macavei
'.Kl

M. 2205.

:.>t
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(82 fl. 20 cr.) să fie însoţită de o
din pedeapsa ce a suferit pentru

română".

Discuţii

mai ample au 1oc - în aceeaşi primă şedinţă - pe marginea
celor trei cereri de de,misie din oomiteitiul. ·centrial. Dintre acestea, rcererea
lui I. Nichita caDe fusese :înaintată imediait după alegerea sia în comitet şi
motivată prin ocupaţiile sale de aV101ciat 27 , este aiooeptată unanim. Lui Alex.
Filip, care „din motive de sănătarte a trebuit LSă renunţe ia maii face parfr
din comitetul executiv" - ,cum va 1arălta mai 1:lirziu28 , i se acceptă de asl'menea demisi,a, hotăflindu-se „a i se trilIIlite o scrisoare de recunoştinţă
pentru serviciile adruse prînă iacum partidului".
Motivată doar prin irusUJccese'le iaVllllte privind aibţinerea românil,or din
Comitatul Făgăraşului de la alegerile piarlamentare din acel ,an, demisia
canonicului V:aisile Raţiu nu este pi,imită, petiţioniarul urmînd a fi încunoştinţat de această hotărîre şi 5:ncuraj,at în numele ,comitetului în activitatea sia politică viitoare. Cit despre atitudinea unora dintre aJegători!i. români din comitiatul Făgăraşll!Lui, ll.l!Ilde după icum informează însuşi V. Raţiu „chiar şi foşti ideleg,aţi la Conferinţa generală de lia 20-21 ianuarie
[1892] au luat . . . parte ]a alegeri şi la ba'Il!CheteLe ,guvernamentali-Lor·',
problema necesitînd de:z;bateri speciaJe, se deic~de ,a fi discutată „de altă
dată la ordinea zilei".
Şedinţa continuă cu dezbaterile privitoare la .alegerea a doi membri in
comitet, în locuriLe răJmase V1a,cante. Pentru 'Uinul din ek este ales „cu
aclamaţiune" avocatul Dănilă Li,oa din Bistriţa, militant ,în mişcarea ,naţională a românil.or din Transilvania, retras din a1ctivitartea politică în
mma insucceS'lllui înregistrat la Cornfieri,nţia naţio111ală din 1890, nnde a
susţinut privitor la Memorand - ,o teză contmară lui Vioenţiu Baheş 2 n.
Pentru cel de aJ doilea loc, di:slcuţiile - infructuoase în această şedinţă
- sînit amînate pentru sfiî,rişitul întrunirii.
Cea de a doua şedinţă se deschide ,în aicee.8-'?i zi la oriele 15, avînd ca
subiect discuttare,a unicului prunet a:l o:ridinei de zi, proiectul Memcmandului, ca.re „se primeşte oa bază la de:z;baite,rea specială". Luînd cuvîntul.
Iuliu Coro~anu arată „ică după o i111~2legere ce :s-,a făcut cu biroul comi.tctului30, d-sa şi d-1. dT. Vasile Lu,oaciu au fost însărcinaţi ,cu eliberiar,,a
proiectului ide memoriu pe care-l prezintă şi apoi îl citeşte". Aşadar, potrivit documentului pe care-l prezentăm, cu eiLaibol'la,rea Memorandului a
fost însărcinart:, la ·o diată anterioară şedinţei clin ~5-26 martie 1892, ială1

şi jumătate închisoare, ca autor
apărute in Tribuna. nr. 50-51

al articolelor ,.Tisza şi Kossuth" şi „Ei sau noi'"
respectiv 53-54 din 1890; cf. E. Brate, op. cit.,

p. 138, 432.
27

I. P. Papp, op. cit., vol. I, p. 199-200.

28

Ibidem.

2!I Deşi s-a dec:arat de aoo!'d cu conţinutul Memorandului, D. Lica nu face part,•
din delegaţia de la Viena, deoarece susţinea necesitatea înaintării actului „La guvernu şi nu „la împărat"; ci. I. P. Papp, op. cit., vol. I, p. 201.
:lO Biroul era compus din membrii comitetului domiciliaţi atunci în Sibiu: Dr
I. Raţiu, E. Brate, S. Albini, D. Comşa, N. Cristea şi D. P. Barcianu.
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turi de Iuliu Coroianu şi Vasile Luca!oiu. Prin urmare procesul verbal al
şedinţei stabileşte cu certlitudine că actul din 1892, după ce parcursese
mai multe staidii ale redactării sale, este prezentat Comitetului central
pentru definitivare şi aprobare, prin doi autori principali. Confirmîntl o
teză anterioară 31 , informaţi,a ne pare deosebit de preţioasă, pentru lăanu
rirca (parţială deocamdată) a problemei atit de controversate privind geneza l\1emorandu:1ui.
.,DcZibaterea specială la oare iau par:te toţi membrii prezenţi" ocupă
intrcaga a doua şi a treia şedinţă, arvînd drept rezultat „mai multe modificări" în proiectul iniiilal. Redactorul rprocesU!lui verbal nu specifică
însă cc fel de modificări s-au a:dus, cine 1
l e-a propus şi cum au fost argumentate, date care ar fi cristali2lat amintita problemă a genezei. Dezbaterea specială se încheie cu propunerea tui Vasile Luicaciu, în urma căreia
.. Comiktul îşi însuşeşte memoriul şi H predă biroului ca să dispună redactarl'a lui finală in privinţa stilară. prin membrii din Sibiu ai comitetului impreună cu dl. luliu Co:roianu". Prin urmare modificăr.ile a:duse Memorandului în şedinţa din martie sint de conţinut, privind fondul şi probabil extensiunea actului 32 , nu numad. ,,stilare" ,cum - din motivele ară
tate - s-a susţinut la p1~ocesul de ia Oluj. lndreptări1le de stil considerate mai puţin impo:rtante urmau a fi efectuate de către membrii din Sibiu ai comitetului împreună cu I. Coroi,anu, redactorul prinlcipal al proiectului.
DL•zbaterile ultimei şedinţe a întrunirii se referă în cea mai mare parte
a lor tot la chestiuni privitoare la Memorand. Astfel, problema limbii în
care să fie redactat exemplarul original ce :urma a fi înmi-nat împăratului
- puisă în di,scuţie de către A C. Popovici, dlllpă intervenţiile mai multora
dintre cei prezenţi, se lămureşte, hotărtîndu-se „ca memoriul să fie redactat ... atît în limba română oit şi în cea gemnană şi ,în cea maghiară".
Referitor 1a „statorirea locului şi timpului, unde şi cind să se presenteze
mC'moriul la lrualtul Tron", se deci;de ca actul „să fie prezentat la Viena
în decursul lunei mai 1892", fără însă a se specifica ziua, srtabi:lirea ei
-- 28 ,mai - fădndu-se ulterior, poate în şedlinţa 1acelui~i comitet ţinută
la Turda în aprilie 1892.
Cu scopul de a sublinia caracterul de rma!să al acţiunii şi a demonstra
opiniei publice că ,actul a f,ost săviîrşiit de către comitet în carit,ate die mandatar al întregului popor român 1din Transilvan.ia şi Ungaria, întrunirea
clin martie hotărăşte ca „deputaţLunea să fie cit mai numeroasă", şi pe
lîngă membrii comitetului, să fie compusă din reprezentanţi ai tuturor
comitatelor locuite de r,omâni, printre oare „dt se poarte de mulţi ţărani".
Cu organizarea întregii acţiuni oste însăr,ciniat biroul, care ajutat cu entuzia~ de către tinerimea uni,versitară din Vi ena, r:euşeşte
după cum
se' şti,· - să-şi ducă la bun sfîrşit sarcina.
1

::, Vezi Şt. Pascu, Mişcarea memorandistă şi lupta pentru unitate de stat
(1881-1905), în Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei
cu vechea Românie, Bucureşti, 1968, p. 57-58; idem, Marea Adunare Naţională_ de
la Alba Julia, Cluj, 1968, p. 166.
:12 Conf. declaraţiei lui S. Albini la proces; cf. I. P. Papp, op. cit., vol. I, p. 335.
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Peilltru o bună parte dintr€ membrii comitetului îrnaintarea Memorandului la împărat şi mai ales scontata lui respingere însemna doar un prilej pentru o vastă agitaţie în jurul piiOlblemei naţionale din Transilvania
şi ia revendicări'lor po'litiice ale naţiuni1i riomâne 33 . Din această cauză activitatea propagandistilcă ce urma să în1.5oţea1scă înaintarea Memorandului
la tron, activitate prin care se păşeşte de fapt de ,La apelul la împărat la
apelul către opinia publică eurrioipeană, este de:z1bătută eu atenţie în şe
dinţa din martie. Precizările referitoare :!Ja informarea imediată a alegă
torilor români - printr-un „comuniieat" şi mai tîrziu printr-un „aipel"
- precum şi votarea sumei de 300 fil., destinată desigur [n bună parte neccsităţHor publiicistice din străinătate, sînt edificatoare în acest sens.
Mai sărace s,înt însă infomnaţii'1e referitoare la i,mprimarea Memorandului, în privinţa căreia ise specifică doar că „birr:ioul are să se îngrijească
şi de tradurcerea memoriului în ungureşte şi nemţeşte şi de tipărirea lui
în toate trei limbHe, cveilltual şi în franţll7Je.şte şi italieneşte". De'Ci, mult
discutata (la p:roces) pr,oiblemă 'a imprimării şi tria.ducerii actului se trasează ,ca sarcină biroului în ilinii gene:ria.le, fără a se specifica anume, cine,
unde şi dind să se efeotueze. Pe de altă parte, .a:v,înld în vedere că pentru
traduioere s-ar fi putut găsi uişor persoane competente în Sibiu, şi că partidul dispunea de tipogralfie proprie, :i:ndicaţi:i de amănunt, poate, nici nu
mai e:mu necesare. A5tfel privită problema, însăşi „Declaraţia" icu stipulaţiile ei 1suplimentare, nemenţionate în procesul verbal a'l şedinţei din
martie, ne apare într-o lumină nouă, în conoordanţă şi în sensul hotărî
rilor genemle şi nu în 1contrast ,cu ele. De menţi:onat - raiportindu-ne
din nou la procesul de la Oluj ~i fa ur,mările lui - că nu se specirfi,că nimi-e referitor '1a modul şi mai ales la timpu'l difuzării Memornndului imprimat. In aicest sens nu ne g,înJdim neapărat lla fixarea calendaristică a
unei ,date, 'lucru care nu era posibil iatîta timp cît însăşi înaintarea lui la
Viena n-a ,fost stabilită predis, ci wa 'O hotă11îre de prind piu: difuzarea şi
publicarea să se facă înainte, în timpul sau după înaintarea actului la
,coroană. Elucidarea iacer9tei ichestiuni, 1atit de comentată la proces, n-ar
fi lipsită .de importanţă mai ales pentru staibili.rea exaictă a faptelor; raportînd-,o însă la scopul ,propa:ganldi!Sttc ,a[ ,întregii acţiuni, însemnătatea
ei ni se pare minoră.
Evident că o a1oţiune de o asemenea am,pLoare necosita che~tuieli importante. Pentru acoperirea 1or „se deloide ia se provooa toate cluburile comitaten1se ale partidului ca să se încaseze restanţele repartiţiei per 1891,
totodată să se mai facă o rerpartiţie per 1892 după cheia ,celei precedente
şi sUJmele incu~se să se veI'lSe la casa oomi:betului". Deci cu toate ajutoarele pecuniare primite ,ocaztonal, icare fără înidoia'lă în preajma aicestui
l'veniment se vor fi îrumulţirt şi imă:riit, f.onduil de bază era format din contribuţiile membrilor partidului, repartizate anual pe cluburi comitatense.
Cu toată formularea liapidară, din punctul 15 al procesului verbal se
poate deduce că ,în cadnJJl iJ.u~ nu se mai pun în ,discuţie problemele de
conţinut ale „memoriului politi,c", dezbătute deja în două şedinţe ante:i 3

Din Istoria Transilvaniei, vol. II, Bucureşti, 1961, p. 2G0.
https://biblioteca-digitala.ro

Ş.

342

POLVEREJAN

rioare. Acest punct vizeaza m:Să o precizare referitoare la desfăşurarea
acţiunii (poate, data înaintării, imprimării sau publicării actului), o hotăr:îre care urma să fie concretiz,ată înainte de a se merge la Viena, mai
precis - pînă la prnxima ~edinţă a comitetului, care după cum se ştie.
s ....a ţinut în :luna aprilie 1892 la Turda. Alegerea protopopului din Brad
Vasile Damian în icel de al doilea loc rămia.'5 vacant în comitet şi înregistrarea motivării absenţe1or :lui P. Barbu şi I. T. Me:ria [ncheie dezbateril-c întrunirii.
Puţin cunoscută ţ~nă acum, ,,mdnli.ca" şedinţă ,a comitetului central
din 25-26 martie 1892 se va bucura de o mai judidoasă aşezare înltrc
cv::nimentele care au influEinţat nemijlocit cel mai însemnat act poli.tk al
românilor transilvăneni La s:fiî1~itul veacului al XIX-lea.
ŞERBAN

POLVEREJAN

ANEXĂ

PROCES VERBAL
Luat în şedinţa de la 25 şi 26 martie n. 1892 a Comitetului central al Partidului
national român.
President: Gt'orge Pop de Băseşti, vicepresiclent.
Notar: Septimiu Albini, secretar II.
Prezenţi dnii George Pop de Săseşti, N. Cristea. Iuliu Coroianu, Dr. V. Lucaciu.
G. Manu, L. Csato, Dr. T. Mihali, G. Domide, R. Patiţia, A. C. Popovici, Dr.
D. P. Barcianu, D. Comşa, S. Albini, M. Velici, A. Suciu; absenţii dnii Dr. Ioan
Raţiu, Eugen Brote, Patriciu Barbu, Vasilie Ignat, V. Lazăr de Purcareţi, Dr. I. T.
Mera şi Dr. G. Tripon; trei me,mbrii demisionaţi.
1. Presidentul deschide şedinţa în 25 la orele 111/~- In discursul de deschidc[re]
c•xpune, că între membrii biroului au avut Joc o corespondenţă, în care s-a accentuat necesitatea de a ţine o şedinţă plenară a comitetului pentru a stabili textul
ddinitiv al memoriului cătră coroană şi a defige timpul şi modalitatea preGentă
rii. Astfel apoi, fiind dl president Dr. Ioan Raţiu bolnav, presidiul a însărcinat pP
dl vk-epresident Eugen Brot.e să convoace actuala şedinţă a comitetului. Presidentul
salută pe membrii ,presenţi, dar fiind timpul deja cam înaintat, îi roagă a nu intra pînă după ameazi în desbat.erea ordinei de zi, ci a r-esolva deocamdată, întn1
c-it mai ajunge timpul. numai curenţiile.
- Se primeşte.
2. Dl president împărtăşeşt.e că un aderent al partidului, care nu voeşte însă a
fi numit, i-a prroat pe seama comitetului prin dl. G. Pop Crişa~1 suma de 1.000 (unil
mie) floreni v.a., pe care-i predă cassarului.
- Se ia spre ştiinţă cu călduroase mulţumite şi urări de: să trăească!
3. Dl. D. Comşa comunică în locul dlui vicepresident Eugen Brate, că biroul comitetului a executat intogmai toate conclusele şedinţei premergătoare de constituire de la 22 ianuarie n.a.c.
- Spre ştiinţă.
4. In vedere că togmai in această zi soartea a lovit cu toată ·cruzimea pe unul
dintre cei mai iubiţi şi mai stimaţi membrii ai comitetului, dl Eugen Brote, prin
mutarea la cele eterne a soţiei sale, dna Agnes Brote, dl Dr. Vasile Lucaciu pro-
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purn.> să i se trimeată dlui Eugen Brote o adresă de condolenţă subscrisă de toţi
membrii presenţi.
- Se primeşte şi se execută la moment.
5. Cassarul, dl Dr. D. P. Barcianu, dă citire unei scrisori sosită la birou de la
dl Ioan Macavei, preot din Năsăud, fost internat im închisoarea de stat din Se.!:!hedin pentru delict de presă, ÎII1 care cere un ajutor de 82 fl. 20 cr. pentru acoperirea
speselor ce i se cer pentru întreţinerea în temniţă. Dl. V. Lucaciu propune să se
acoarde acest ajutor şi totodată să se trimi,tă dlui I. Macaivei din ,partea comitetului
o adresă de felicitare, că a scăpat sănătos din pedeapsa ce a suferit pentru causa
română.

-

Se

,primeşte şi

se dispune imediata trimttere a ajutorului

şi

a adresei votate.

6. Secretar-ul S. Albini dă citire la trei scrisori sosite de la dnii Alexandru Filio,

Dr. I. Nichita şi Vasile Raţiu. prin care işi dau demisiile de membrii ai comitetului.
Dl president propune ca demisia dlui Vasilie Raţiu, vicar gr. cat. în Făgăraş, după
cP este motivată numai cu imposibilitatea de a organisa deocamdată Partidul naţional şi a reţine pe români de la al,egeri în comitatu:l Făgăraşului, să .nu se primească, ci mai vîrtos să se roage dl Raţiu, ca unul care si-a dat silinţă să execute
conduS€'l-e conferinţei generale şi ale comitetului, să rămînă şi mai departe în comi1.et.
- Demisia dlui Vc1silie Raţiu nu se primeşte. Demisia dlui Alexandru Filip se
primeşte, hotărîndu-se a i se trimite o scrisoare de recunoştinţă pentru serviciile
ad11se pînă acum partidului. Demisia lui I. Nichita se primeşte.
7. în legătură cu scrisoarea dlui Vasilie Raţiu din Făgăraş. în care între altC'l<'
se zice că chiar şi foşti delegaţi la conferinţa generală de la 20-21 ianuarie [1892]
au luat în comitatul Făgăraşului parte la alegeri şi la banchet.,,.le guvernamentalilor, dl Rubin Patiţia propune ca comdtetul să iee măsuri contra desertorilor şi
trădătorilor Partidului naţional. Dl N. Cristea propll.'11e ,că fiinrl aceasta cestiunc
momentuoasă şi gravă. să nu să hotărască acuma, ci să se pună de altă dată Ia
ordinea zilei.
- Se primestc propunerea dlui N. Cristea.
8. Dl. president pune în desbatere alegerea alor 2 membri în comitet în locurile vacante prin cele două demisiuni primite.
- Se alege cu aclamaţiune dl Dănilă Lioa, advocat în Bistriţa, ear al doilea loc.
neputîm:l.u-se ajunge la o înţelegere asupt"a candidaţilor, se va întregi la sfîrşitul
şedinţei.

După

aceste[ a 1 şedinţa .se

amină p~nă după

a mea zi la orele 3.

!l. Redeschizîndu-se şedinţa, d[upă] a[miază] la orele 3, dl president dă cuvîntul

dlui Iuliu CoTOianu ca să citească proiectul de memoriu cătră coroană. Dl Coroianu
expune că după o înţelegere ce s--a făcut cu biroul comitetului. dsa si dl Dr. Vasilic
Lucaciu au fost însărcinaţi cu elaborarea proiectului de memoriu, pe· care-l prcsentă
şi apoi îil citeş,te.
- Proiectul de memoriu se primeşte ca bază la ,desbaterea specială.
Desbaterea specială la care iau parte toţi membrii presenţi, urmează pînă la
orele 6 :;eara., apoi a doua zi, în 26 martie n. dimineaţa de la orel~ !} pînă la 12'/,.
t·ăctndu-se mai multe modificări. după cari şedinţa se amină pînă d.a. la orele :t
Redeschizîndu-se şedinţa d.ia. la orele 3, desbaterea specială a proiectului de memoriu se termină şi la propunerea dlui Dr. Vasilie Lucaciu.
- Comitetul îşi ,însuşeşte memoriul şi îl predă biroului ca să dispună redactarea
lui finală în privi,nţa stilară prin membrii din Sibiu ai comitetului împreună cu
dl Iuliu Coroiainu.
10. Dl A. C. Popoviei întreabă in ce limbă să fie redactat memoriul?
După discuţie la care iau parte dnii R. Patiţia, D. Comşa, S. Albini, N. Cristea,
Dr. D. P. Barcianu, Dr. V. Lucaciu şi G. Manu,
- Comitetul hotărăşte ca memoriul. să fie redactat şi pregătit spre presentare.
alît în limba română, cît şi în cea germ.ană şi în -cea maghiară.
11. Dl president pune î:n desbatere statorirea locuJ.ui şi a timpului unde şi cind
~ă se presenteze memoriul la Inaltul Tron.
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- Se hotărăşte să fie presentat în Viena ÎJl decursul lunei mai 1892.
12. Dl Dr. Vasilie Lucaciu întreabă cum să fie compusă deputaţia care va merge
să presenteze memoriul l;i Tron.
- Se decide să fie compusă din toţi membrii comitetului în oorpore, ear în colo
în număr nelimitat din toţi românii care vor dori să participe. Cu compunerea deputaţiunii şi facerea pregătirilor necesare se însărcinează biroul, cu îndrumarea, că
ar fi de dorit să fie representate în deputaţiune toate comitatele locuite de romini,
între mE:mbrii deputaţiunii .să fie însă şi cit se poate de mulţi ţărani.
13. Presidentul pune în desbatere întrebarea, ce ar trebui făcut pe calea publicisticei în afacerea memoriului.
- Se hotărăşte ca predarea memoriului să fie introdusă printr-o viuă acţiune
ziaristică, pentru care se votează suma de 300 fl. Acţiunea ziaristică are să o introducă biroul în numele comitetului printr-un apel adresat cătră alegătorii români. Ear şi pînă atuncia să trimită foilor Partidului naţional, un comunicat, de
cuprinsul că memoriul este votat de comitet şi se Ya presenta în decursul lunei
lui mai. Tot biroul are să se îngrijească şi de traducerea memoriului în ungureşte '?i
nemţeşte şi de tipărirea lui în toate trei limbile, eventual şi în franţuzeşte şi italieneşte.

14. Presidentul pune ~n desbatere procurarea mijloacelor băneşti pentru întimpinarea cheltuielilor împreunate cu acţiunile comitetu~ui.
- Se decide a se provoca toate cluburile comitatense ale partidului ca să se
încaseze restanţele repartiţiei per 1891, totodată să se mai facă o repartiţie per
1892 ctupă cheia -celei precedente şi sumele incurse să se verse la cassa comitetului.
15. Presidentul pune în discuţie afacerea memoriului politic, hotărît de conferinţă.

- Se hotărăşte a însărcina biroul să vină cu o propu:nere positivă în această
afacere pînă la şedinţa viitoare.
16. Se pune a doua oară în desbatere alegerea unui membru în comitet la vacanţa rămasă şi,
- se proclamă de
17. Se notifică, că

ales dl Vasilie Damian, protopop gr. or. în Brad.
dl Patriciu Barbu şi-a scusat absenţa prin boală, ear dl Dr.
I. T. Mera prin cause grave familiare.
- Sprie ştiinţă.
Ne mai fiind alceva de desbătut, presidentul cu viuă satisfacţiune constată concordia şi rodnicia acestei şedinţe, mulţumeşte membrilor preseinţi pentru jertfele şi
interesul ce au adus afacerilor naţionale şi declară şedinţa de închisă la orele 7
seara.
Sibiu, 26 martie 1892.
S. ALBINI
secretar I I.

AUS DER GESCHICHTE DES „MEMOR.ANDUMS"
(Zusammenfassung)
Auf Grund des in der Beilage eratrnalig veroffentlichten Protokolls, schildert
dcr Verfasser den Verlauf der Sitzung des Zentralkomitees der Rumănischen Nationalpartei i,n SiebtnbiirgeD JIOd Ungarn, die in Hermannstadt (Sibiu) am 25. und
26. Marz 1892 stattfand. Auf der Tagesordnung dieser Sitzung stand die F'ertigslcllung des Wortlautes des „Memorandums", eine politische Denkschrift, die im
Namen der rumanischen Nation dem Kaiser Franz Joseph I. iiberreicht wcrdcn
sollte, ferner sollten die Zeit un die Form der Uberreichung festgesetzt werdcn ..
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In dem von den osterreichisch-ungarischen Behorden gegen die Verfasser des
,,Memorandums" eroffneten Prozess biLdete diese Zusammenkunft des Zentralkomitees einen der Hauptgri.inde fi.ir die Anklage. Die Arbeit behandelt die aus den
Beschli.issen der Sitzung erwachsenen Folgen im „Memorandisten-Prozess", der
wcltweites Aufsehen erregte.
Der Verfasser untersucht auch von einem neuen Gesichtspunkte aus dic ncuerschlossenen Quellenangaben im Zusammenhang mit der Ausarbeitung des „Mcmorandums".
Ausser den sich auf das Memorandum beziehenden Daten enthălt das Sitzungsprotokoll auch wichtige Angaben i.iber die Rumănische Nationalparte:>i: Neuwahl von
Mitgliedern des Zentmlkomitees, empfangene und gewăhrte materielle Untersti.itzungen, Finanzierung der Aktionien der Partei, u.a.
Die Veroffentlichung des Sitzungsprotokolls steHt einen Beitmg zur besseren
Kenntnis der poHtischen Tătigkeit der rumănischen Bourgeoisie aus Siebenbi.irgen
am Ende des XIX. Jahrhunderts dar.
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BIBLIOTECI POPORALE ALE „ASTREI"
(PARTEA I*)

a popuLaţiei româneşti din Transilvania a
crnajor.e :ale intelectooliităţii şi fruntaşilor poiitid romani în întreg secolul al XIX-lea. Infiinţarea şi activitatea „Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura popor'Ului român"
(ASTRA) s-a înscris pe aceeaşi linie de propaga.re a culturii în mase şi
de oultiviare, prin intermediuil 1oun~rtinţe:J.ior istorice, litierare etc., a sentimentului naţional. ,,Astra", continuatoarea ideologiei lui 1848, prin întreaga sa activitate, prin [ntregul său program cultural -- ştiinţiific, a
trad:us în fapt lozinca: ,,cull.itură na.ţionială cu puteri unite".
ln ,cei dintîi ani de la înfiinţare, ,,Astra" s-;a orientat, 1îndeosebi, spre
strîngerea tuturor forţelor inrte1lectuale r10tmâneşti, cu scopul începerii şi
susţinerii unei activităţi ştiinţifico-literare. In deceniul al VIII-lea al
secolului al XIX-lea, în condiţi!ile ină'S,pririi politicii reacţionare a guverne-lor dualiste, orierntJarea menţionată [şi pieride tîn'Să t.veptat importanţa
în folosul lărgirii oa:drului acţiunilor Asociaţnmii t, a cărei atenţie s-a îndreptat tot mai mult spre masele populare, pentru reiaHzarea dezideratului din punctul 2 al statutelor: ,,înJainbarea cuUurală ,a poporului român".
Dacă în centrele urbane numeroase1e ,societăţi de lectură, caisine române,
reuniuni culturale - răspînJdite în înlt:reaig,a Transilvanie - veneau să
răspundă, prin activitatea 1or de propagare şi cultivare a limbii şi literaturii ,române, setei de cultură a popul:aiţiei r:omâneşti, în centrele rurale,
la sate, lipsa unor asEmerma act1viităţi rse simţea aicut. Se impunea tot
mai mult necesi1.Jatea pătrunde1ii culturii şi în acest mediu şi nu întîmplător, în cawul Asociaţiunii, 1a 1îI1Jceput a se -contura mai clar tendinţa
de angajare în opera de populariziarie a noţiunilor culturale în masa poporului de la sate, tenJdinţa de a ,o :atrage în cer,cul preocupărilor ei, de a-i
face cunoscut scopul şi progriamul ei2. In aldunările generale aile „Astrei"
se cerea insistent ca activitatea ei „să fie de aâ.ci înainte îndreptată nemijlodt asupra maisei popor,ului r:omân" 3 •
Cultura

şi

fost una din

ridicarea

cultumlă

preocUJPărHe

* Cuprinde perioada de la înfiinţarea primelor biblioteci pînă la 1900, iar partea
a doua va continua pînă la 1918.
' O. Goga, Mijloace de propagandă literară şi culturală ale Asociaţiunii şi dezvoltarea lor, in Transilvania, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 350-351.
2 Transilvania, nr. 4, iulie-august 1911, p. 351.
3 Telegraful Român, nr. 64-67, 1880; Transilvania, nr. 4, iulie-august 1911,
p. 412.
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Pentru împlinirea unui alSemenea ţel, ce viza rea1izarea programului
cultural, ,,Astra'· a creat un -întreg sistem oiiganizatork, perfecţi<0I11at 1continuu de-a lungul anilor. Holu!l de căpetenie în acest sistem l-1au avut despărţămintelc şi agenturile, organe chemate să desfăşoare o propagandă
culturală stăruitoare în rînldurile cm.aselor. Despărţărrnintele şi agentm·ile
au izvorit din necesitatea unui contact ap11opiat al „Astrei" cu membrii
săi. Propunerea de înfiinţare a lor, făcută de I. Bologa, la şedinţa As•ociaţiunii din 3 mai 1868, a fast ac::::epbată şi s-a trecut la apliioarea ei 'in urma
adunării generale de la Şomcuta Mare 4 •
Dcspărţămintcle aveau menirea, oonform regulamentului stabilit, de a
intra „in mai de aproape atingere cu masele poporului", urmărind înaintarea oolturală şi economică a acestora prin „iooleicţiuni ,de producte literare folositoare de tot felul .. ", disertaţiuni populare, ,,învăţături dl'Spre economie", înfiinţarea şcolilor rUI:ale etc.G
Pornind de la asemenEa s0opuri, ,,AstDa'' a 1 desfăşurat o intensă iactivitate, prin despăr,ţămintc şi agenturi, în veiderea organizării a numeroase
aşezăminte culturale: bibtiuteci, oase de lectură, cămine culturale, expoziţii, şcoli, întovărăşiri economke, cooperative, la :care s-au .adăugat prelegerile populare, cursurile de alfabetizare ctc. 0
Dar mijlocul cel mai important pentru răspîndirea culturii a rămas.
cartea. Marile biblioteci existente: Bethlcn, Batthyaneum, Bruker..fual,
cele de pe lîngă şcoli şi fonduri,le pa:riticulare au rămas focare de 1 cultură
pentru cercuri restrînrse. De altă parte, bibliotecile diverselor reuniuni
~i societăţi culturale, deşi la dispoziţia unor cercuri mai largi, din aproape
toate centrele urbane: Braşov, Lugoj, Blaj, Alba Iulia etc., erau departe
de a împlini necesităţile marelui public .şi cu 'deosebire ale ceilui din mediul ruraF. ,,Astra" a venit să suplin~aiscă t:oomai această lipsă prin crearea, în primul rînid, a unei mari biblioted centrale 8 şi a numeroase alte
biblioteci populare în oraşeile şi satele Transilvaniei. ,,O cultură I'lomâruească intensivă se scria în revista Asuciaţiunii - numai atunci va
Actele adunării generale ţinute la Şomcuta Mare, august 1869, în Trans-llvania 1869, nr. 18, 15 septembrie, p. 214-215; nr. 20, 15 octombrie, p. 238; nr. 22,
15 noiembrie, p. 266.
5 Regularea mijloacelor spre ajungerea scopului Asociaţiunii . .. , § 5. Aceleaşi
punate se menţin şi în Regulamentul afacerilor interne pentru despărţămintele „Asuciaţiunii" § 36-47, în Transilvania, nr. VIII, octombrie 1897, p. 134, 177.
6 „Astra". Jnformaţiuni asupra scopurilor şi instituţiunilor _·1sociaţiunii ... , în
Biblioteca populară a Asociaţiunii, nr. 17, Sibiu, 1904, passim; A. Agîrbiceanu,
Asociaţiunea transilvană pentru literatura şi cultura poporu.lui român „Astra". Ce
a fost? Ce este? Ce vrea să fie? Sibiu, 1936, p. 6-7; V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, Bucureşti, 1968, p. 116-119; I. Holhoş,
N. Nistor, Contribuţia „Astrei" la realizarea unităţii naţionale, în RevArh, nr. 2,
196U, p. 101-102.
1 I. MLL5lea, Contribuţiuni la cunoaşterea bibliotecilor româneşti ale oraşelor din
Transilvania pînă la Unire, Cluj, 1935, p. 9-11, 13-21; Din istoria Transilvaniei,
vol. II, Bucureşti, 1963, p. 472-473.
8 N. Toga-nu, Catalogul Bibliotecii Asociaţiunii transilvănene
pentru literatura
română şi cultura poporului român, Sibiu, 1895, 187 p.; V. Curticăpeanu, op. cit.,
p. 109-113.
1
'
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putea călăuzi viaţa suflleteasică a poporului nostru, cind va fi pătruns ,cartea române,aiscă în păturile largi ale ţărănimii, c~nd aicea'Stă temelie a societăţii noa:stre se va putea smulge din sitarea primitivă în care, în multe
părţi, se găseşte astăzi. B1blio.tedle poporale, în legătură cu societăţile de
lectură, cari vior trebui să se înfiinţeze în fiecare comună, credem -că ar
fi un început nor:ocos pentru fiinţa unei iculturi trainice şi intensive" 9 •
Daică la început, atît în statute, dt şi în regulamentul despărţăminte
lor, nu figura, exprimată direct, printlie mij.~oacele de realizare a scopului Asociaţiunii de propag.are a culturii în mase, şi înfiinţariea bibliotecilor populare, ea :apare în noile statute ,ale Asociaţiunii, din 1895 (aprobate în 1897), precum şi în regu1amentU'l despărţămintelor.
Noi,le statute fixează mai precis scopurile Asociaiţiunii, ele reflecUnd
pregnant ,orientarea spre ridicarea culturală a maselor largi. Punctuil 2
al statutelor reprezintă o adevărată sinteză a priOgramului cultural al
„Astrei": ,,înaintarea culturii poporului român şi ,anume prin iniţiarea
de studii şi scriitori şi editarea de pulbliicaţiuni literare, ştiinţifice şi artilstice: înfiinţarea de biblioteci poporale, muzee şi aJte oolecţiuini" 10 . Paragraful 45, cuprinzîrud despwţămintele şi ·a,genturi1le comunale, la punctul
4 prevedea oa sardnă a comitetului ,cernual, origanul conducător al despărţămîntului, ,,a înfiinţa prin comunJele din 'desipărţămînt biblioteci poporale şi a le prevede cu lectuTă acamodiată pentru popor", agenturii .comuI11a1e revenindu-i sarcina de „a griji de foile, cărţile, eventual de biblioteca poporală" din agentura respeotivă 11 .
Preocupări mai susţinute pentru înfiinţarea de biblioteci popularet2 Sf:' observă
în deceniul al VIII-lea al secolului al XIX-lea, cind au început să apară articole
în presă şi au luat fiinţă unele biblioteci, nă,scute mai ales din iniţiativa unor particulari entuziaştitJ. Oa prime informaţii în acest sens se pot menţiona: articol-ul lui
I. Lapedatu „Biblioteci şi cabinete de lectură", apărut în 1869, unde, vorbind despre
bibliotecile din străinătate, arată necesitatea şi importanţa î,nfiinţării de biblioteci
publice pentru popor"'; de asemenea, articolul lui Emilian MaT'CU, din revista ,,~ezătoarea", în care propune ca bibliotecile să ia fiinţă pe lîngă şcoli, ele fiind, de
altfel, o continuar~ firească a şcolii. Pentru atragerea ţăranilor recomandă lectura
colectivă, făcută de un învăţător iscusitt 5•
Celor două articole li se adaugă discutarea rpe larg a necesităţi înfiinţării bibliotecilor populare în coloanele revistei Asociaţiunii, ,,Transilvania". Aici a apărut
disertaţia lui G. Sîrbu „Necesitatea şi modul de a se înfiinţa biblioteci la sate" 1 ;, ce
!l

Raportul general al C.C. al Asociaţiunii către Adunarea Generală de la Bis21-22 septembrie 1907, în Analele Asociaţiunii ... , nr. III, iulie-septembrie

triţa,

1907, p. 71.
lll

Transilvania, nr. VII, august-septembrie 1897, p. 169.

11 I dern, p. 180.
.
12 Informaţia existentă, lacunară şi, deci, incompletă, referitoare la perioada de
pînă la HJOO, urmare a modului defic:tar de întocmire a rapoartelor despărţămin
telor, nu dă posibilitatea unei cercetări cuprinzătoare şi a unei urmăriri sistematice
a întregii activităţi de acest fel a Asociaţiunii, ceea ce nu va mai fi cazul pentru
perioada de după HJOO.
13 CL I. Dom'?a, Bibliotecile poporale săteşti din Transilvania, în anii 1870-1910,
un Călciuza bibliotecarului, nr. 6, iunie 1956, p. 21.

"' Familia. nr. 48, 30 nov./12 dec. 1869, p. 565-566.
,:; Detalii la I. Domşa, l. c.
tG Transilvania, nr. 13-14, 1-15 iulie 1883, p. 103; I. Domşa, op. cit., p. 22.
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fusese dezbătută în cadrul adunării generale a despărţămîntului Sibiu, la 6 noiembrie 1882. Autorul, remarcînd insuficienţa cunoştinţelor primite în şcoală, scria:
,,trebuie să fie al doilea factor care alăturea de ea să ajute înaintarea şi prosperarea poporului. Acest factor este biblioteca sătească"l7• Biblioteca avea menirea de
a dezvolta elementele ciştigate în şcoală şi numai prin folosirea ei se putea ajunge
la combaterea superstiţiilor, la înţelegerea foloaselor maşinilor agricole, ale industriei, comerţului etc. Ea ajuta, totodată, la înţelegerea anumitor prOJbleme de ordin
social-politic „ori învăţa pe popor a-şi folosi drepturile garantate"l3• Autorul dă şi
soluţii practice: biblioteca, fii:nd în strînsă legătură cu şcoala, va funcţiona în loeGluI şcolii, iar bibliotecar va fi învăţătorul. In ceea ce priveşte fondurile, ele urmau a fi constituite din taxele plătite de fiecare elev la înscriere şi din contribuţia anuală, în natură, a fiecărei familii, la care se adăugau donaţiile în bani şi cărţi.
Bibliotecile urmau să cuprindă şase categorii de publicaţii: a) cărţi cu cuprins economic-agronomic; b) industrial-comercial; c) religios-moral; d) geografic-istoric;
e) fizic-natural; f) literar-naţional. Autorul încheia cu Îll1demnul: ,,Infiinţaţi biblioteci sătenilor căci ora 11-a a sunat"I\
In anii următori au continuat să apară articole în pre$ă. Invăţătorul Toma Simu
publică „Bibliotecile poporale" (1888), reluînd ideea înfiinţării de biblioteci pe lîngă
şcoli~, iar George Popa articolul „Cărţile cele mai bune şi bibliotecile poporane"
(1890) 2'. Articolele de acest fel s-au înmulţit după anii 1895-1897, cînd a început
activitatea organizată a Asociaţiunii în vederea înfiinţării de biblioteci.
Primele acţiuni îndreptate spre crearea de biblioteci încep în centrele despărţă
mintelor. Deşi în 18G9 s-a stabilit înfiinţarea a 22 despărţăminte, în 1870 au luat
fiinţă abia nouă: Abrud, Bălgrad (Alba Iulia), Blaj, Braşov, Cluj, Turda, Dej, Făgă
raş, Sebeş, cărora li se adaugă, în 1871, Gherla, Sibiu, Sighişoara, Şimleu şi Sălaj,
iar în anii următori Mureş, Reghin, Baia de Criş, Năsăud, Haţeg22 .
Dintre despărţăminte, primul pas H face despărţămintul Făgăraş. La adunarea
generală, din 8/20 februarie 1872, se face propunerea de a se înfiinţa o bibliotecă a
despărţămî,ntului. Pentru areasta se alege o comisie din trei persoane însărcinată cu
elaborarea unui proiect de statute23 . Statutele trimise spre aprobare conducerii Asociaţiunii la 20 octombrie 1872 21, sint admise cu unele corective privind taxele de
lectură:!!"•. Regulamentul de funcţionare a bibliotecii din Făgăraş, aprobat la 10 mai
1873 de Comitetul central al Asociaţiunii, este, credem, primul de acest gen 26 • Scopul
înfiinţării bibliotecii, după cum apare consemnat ~n regulament, era „dezvoltarea
şi cultivarea gustului de lectură şi prin aceasta lăţirea cunoştinţelor necesarie şi
salutarie în populaţiunea română a despărţărnîntului II, cum şi adunarea şi păstra
rea de orice doC'Umente de însemnătate istorică ce s~ar afla după tempuri în teritoriul acestui despărţămînt sau s-ar dona bibliotecii" 27 • Fondurile bibliotecii, ce urmau să provină din taxele anuale, ofertele in bani şi cărţi, veniturile serbărilor şi
cele realizate la prezentarea discrtaţiunilor erau incluse în bugetul despărţămîn17

Transilvania, nr. 13-14, 1-15 iulie 1883, p. 103-104.
Idem, p. 104-105.
tJ Idem, p. 105, 206.

18

20 Poşta Română, nr. 99, 11/23 dec. 1888, p. 593-594.
21 Transilvania, nr. 1, 15 ianuarie 1890, p. 32-42.
22 Idem, nr. 4, iulie-august 1911, p. 481; V. Curticăpeanu, op. cit.,
21 Arh. St. Sibiu, fond Astra, pach. 5, nr. 77, 1872; pach. 8, nr. 312ib,

p. 75-76.
1872.

2" Transilvania, nr. 3, 1 februarie 1873, p. 3-5; o menţiune şi la I. Muşlea, op.
cit., p. 10.
2~ Taxa este mică: pe 15 zile, 10 creiţari, pe 30 zile, 20 creiţari (Transilvania,
nr. 8, 15 aprilie 1873, p. 134).
26 Re,gulamentul cuprinde următoarele capitole: I. Numirea, destinaţiunea şi
mijloacele, II. Membrii societăţii pentru înfiinţarea şi susţinerea bibliotecii, III.
Oficialii şi administraţia bibliotecii.
27 Transilvania, nr. 13, 1 iulie 1873, p. 155.
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tu.lui. Regulamentul prevedea şi modul de organizare a bibliotecii, întocmirea de
rataloage, condiţiile şi formele de împrurnut28•
focercări de a înfiinţa biblioteci populare a făcut şi direcţiunea despărţămîntu
lui Şimleu! Silvaniei în adunarea generală din 17 iunie 1875. Cu acest prilej, 10°/o
din fondurile despărţămintului, prevăzute pentru anul 1876, se repartizează în aecsl
scopW. Continuă, totodată, ill1tre,prinderile menite să răspîndească şi să trezească
interesul cititorilor pentru carte, cum a fost, de pildă, distribuirea în 20 comune,
prin intermediul agenturilor comunale ale despărţămîntului Braşov, a 130 exemplare din cartea de cetire şi 26 rn.anuducturi 30• La o acţiune mai largă se trece în
anii 1881-1883 în despărţămîntul Sibiului, unde membrii Asociaţiunii, conduşi de
importanţa şi necesitatea înfiinţării de :biblioteci, în adunarea generală din 1/13
noiembrie 1881 repartizează din bugetul despărţămîntului pe anul 1882 suma de::
100 Horini 3l pentru înfiinţarea de biblioteci comunale la Gura Rîului, Tilişca, Cacova, Săcel, Porceşti, Poplaca şi Să1işte 32 • Din donaţii şi colecte s-a reuşit adunarea
a 811 cărţi3 3 ; cărora li s-au adăugat dubletele altora, puse la dispoziţia despărţă
mîntului de comitetul central al Asociaţiunii, precum şi foaia acesteia3'i.
Acţiunea de înfiinţare a agenturilor şi a bibliotecilor populare a început să cunoască o largă populari1Jate în întreaga Transilvanie, incit în raportul de activitate
pe anul 1882-1883 comitetul central rputea să evidenţie,:e pentru asemenea preocupări despărţămintele: Sibiu, Braşov, Dej, Sebeş, Oluj, Abrud, Făgăraş, Blaj 35 . In
anul 1884 acţiunea de înfiinţare a bibliotecilor continuă, în frunte rămînînd tot dcspărţămîntul Sibiu. Pentru :buna funcţionare şi administrare a bibliotecilor comunale s-a stabilit un „proiect de instrucţiune" şi s-a continuat, de asemenea, acţiunea
de colectare şi donare de cărţi şi fonduri ,pentru cele opt biblioteci popu1'are existente36. Şi în dE:-spărţămîntul Deju.lui se string fonduri şi cărţi pentru înfiinţarea
bibliotecilor comunale (cum este cea de la Beclean, în fondul căreia au intrat şi
veniturile unei serbări culturale organizate î,n acest scop) 3i, iar la Braşov se înmulţesc publicaţiile din biblioteca despărţărmntului=18 • ln anul 1884, în activitatea de
creare a bibliotecilor, despărţărnintelor distinse în 1883 li se adaugă şi cele din Alba
Iulia, Şimleu şi Reghin39•
I-n următorii 10 ani, pînă ÎJ1 1895, s-au produs schimbări în sistemul organizării
despărţămintelor. In 1888, urmare a noii arondări, apar despărţămintele Bran, Să
lişte, Orăştie, Luduş, Rupea, Agnita, Dumbrăveni, Tîr:năveni şi Trei Scaune, pentru
ca în 1890 numărul total al lor să fie de 30, iar în 1895 de 33"0• Din această perioadă avem ştiri despre înzestrarea cu biblioteci şi activitatea mai muJtor despăr
ţăminite. Despărţămîntul Sibiu şi-a mărit, la sfîrşitul anului 1885, numărul bibliotecilor, înfiinţînd încă :două. la Boiţa şi Tălrmăcel, iar î,n anul următor s-a pus mai
mult accentul, după cum reiese din raportul de activitate, pe administrarea şi îmbogăţirea celor 10 biblioteci existente4t. Despărţămîntul Cluj, în adunarea geneIdem, p. 155-156.
Idem, nr. 17, 1 septembrie 1875, p. 194.
Idem, nr. 7, 1 aprilie 1876, p. 82.
Arh. St. Sibiu. fond Astra, pach. 49, nr. 3, 1882.
Transilvania, nr. 3---4, 1-15 februarie 1884, p. 30.
Ibidem şi nr. 15-16, 1-15 augU.5t 1883, p. 118.
:v. Idem, nr. 17-18, 1-15 septembrie 1882, p. 1-15; Arh. St. Sibiu, fond Astra,
pach. 50, nr. 168, 1882; pach. 49, rnr. 65, 1882.
:i:; Transilvania; nr. 17-18, 1-15 septembrie 1884, p. 133.
:>:; Idem, nr. 15-16, 1-15 august 1884, p. 137; Arh. St. Sibiu, fond Astra, pach. 62,
nr. 21, 1886.
~7 Transilvania, nr. 3-4, 1-15 februarie 1884, p. 32; nr. 9-10, 1-15 mai 1885,
p. 78-79; Arh. St. Sibiu, fond Astra, pa,ch. 63, nr. 282, 1886.
38 Transilvania, nr. 9-10, 1-15 mai 1885, p. 79.
39 Raportul CC. al Asociaţiunii despre activitatea în decursul anului 1884, în
Transilvania, nr. 17-18, 1-15 septembrie 1885, p. 134-135.
40 Transilvania, nr. 9, 15 septembrie 1892, p. 311; nr. V-VI, nov.-dec. 1903,
p. 212-213; nr. 4, iulie-august 1911, p. 481-482.
u Arh. St. Sibiu, fond Astra, pach. 62, nr. 21, 1886; pach. 64, nr. 392. 1886.
28
29
30
31
~2
33
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rală din 1885, a luat măsuri pentru înfiinţarea de biblioteci populare şi pentru
sporirea bibliotecii despărţămîntului 42 . A crescut, de asemenea, preocuparea pentru
sporirea fondului bibliotecii despărţămîntului din Şimleu" 3 • La Reghin se pun bazele bibliotecii despărţămîintului ce urnna să funcţioneze pînă la primirea aprobării
comitetului central după un regulament provizoriu""· La Dej, înfiinţarea bibliotecii
despărţămîntului a trebuit să fie amînată din pricina respingerii, de conducerea
centrală, a hotărîrii adunării generale de a încredinţa administraţia bibliotecii parohiei oraşului" 5 • în adunarea generală a despărţămîntului, de la Abrud, din 16/28
iulie 1889, s-a prezentat şi dezbătut disertaţiunea „Despre bibliotecile poporale ca
instituţiuni de cultură" şi s-au făcut propuneri de a se trece cit mai grabnic la
înfiinţarea lor\ 6.
Deşi Braşovul a fost printre primele despărţămint-e create, abia în 1890, prin hotărirea înaintată comitetului central în 27 şi 30 decembrie 1890, î:nc:epe a.cţiunea de
înfiinţare a bibliotecilor în fiecare comună aparţinătoare despărţămî,ntului. Primei
biblioteci, create în comu:rn Turcheşu, i s-au procurat 44 opere şi un abonament la
Gazeta Transilvaniei';. In anul 1891 s-a înfiinţat o altă bibliotecă la Dîrste18 , iar
în 1892 una la Prejmerrn.
Despărţămîntul Dej raporta, la 6 iuhe 1891, -că s~au votat statutele bibliotecii
populare a despărţămîntului, aprobate de coonitetul central al Asociaţiunii şi deschidea festiv biblioteca. Fondurile realizate cu acest prilej erau menite achiziţio
nării de noi cărţi şi compactării oelor existente" 0 • Conform statutelor bibliotecii, se
puteau citi cărţi în schimbul a 2 creiţari de exemplar pe zi, în prima săptămînă şi
a 3 creiţari. î·n a doua săptămînă. Biblioteca a primit donaţii di,n partea lui G. Bariţiu, Teodor l\lihali şi dispunea de cărţi în limbile română, maghiară şi germană.
Intocmir~a cataloagelor a fost începută ~mediat de bibliotecar:.il ei"1. Alte ştiri
menţionează 0forturile îndreptate spre crearea unei biblioteci la Teiuş, în iunie 1891"~.
Frămîntările social-politice din anii următori şi acţiunile de represiune ale autorităţilor s-au repercutat şi asupra activităţii despărţămi•nte1or, cărora li s-a mterzis de autorităţile loc,il<:> chiar şi ţinerea adu,nărilor gem:·rale:,:i_
Inccrcari de înfiinţare de biblioteci continuă să se facă; ~a de pildă, comuna
Mo 6 occa (I\1ăgoaja), comitalul Solnoc-Dăbîca, ruga comitetul central al Asociaţiunii
să i se acorde un ajutor în bani sau cărţi potrivite pentru popor spre a înfiinţa o
bibliotecă. Biroul Asociaţi unii a răspuns cererii comunei trimiţîndu-i o serie de cărţi
şi reviste disponibile·✓,_ Pentru a da un caracter organizat acestei acţiuni, la adunarea generală a Asociaţiunii de la Sebeş, august 1894, Gregoriu Maior, redactor la
Gazeta Transilvaniei, face propunerea de a înfiinţa agenturi în fiecare comună.
,.A vînd în ved€fe ... că scopul principal al Asociaţi unii - spunea tot el în continuare - este culiura poporului de la ţară, care nu se poate atinge decît prin
"2
1
"·

Transilvania, nr. 19-20, 1-15 octombrie 1885, p. 167.
Arh. St. Sibiu. fond Astra, pach. 62, nr. 98, 1886.
1
•'- Idem, pach. 63, nr. 200 şi 320, 1886.
t,:i Idem, pach. 63. nr. 265 şi 282, 1886.
,,,; Transilvani'l, nr. 21-22, 1-15 noiembrie 1899, p. 177.
✓,, Idem, nr. 4, 15 aprilie 1891, p. 126.
t,K Idem, nr. 4. 15 aprilie 1892. p. 155.
"~ Idem, nr. 10, 15 octombrie 1893, p. 305.
c,o Arh. St. Sibiu. fond Astra, pach. 80, nr. 168 şi 285, 1891; Transilvania (1892),
nr. 2, 15 februarie, p. 58; nr. 8, 15 august, p. 257.
51 Gazeta Transilvaniei, nr. 249, 10/22 noiembrie 1891, p. 3.
',~ Idem, nr. 142, 27 iunie/9 iulie 1891, p. 3.
:iJ Vezi, de pildă, adresele guvernului din anii 1892 şi 1895 către despărţăminte,
prin care li se interzice activitatea, ca fiind ilegală şi răspunsurile conducerii Astrei
(Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese Verbale, registrul 66. nr. 515, 1895; pach. 98,
nr. 495 şi 515, 1895) ca şi informaţiile din Transilvania, nr. 10, 15 octombrie 1893,
p. 323-334; nr. 9, 15 septembrie 1894, p. 285.
5" Transilvania, nr. 2, 15 februarie 1894, p. 94, 127.
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citirea cărţilor româneşti bine alese. . . onorata adunare să hotărască punerea în
lucrare a introducerii bibliotecilor poporale ambulamte, creind succesive premii,
eventual ,dăruind întreaga sumă necesară spre acest scop acelor dintre despărţămin
tele Asociaţiunii, care se vor hotărî a introduce pe teritoriul lor sistemul bibliotecilor ambulante" 55• în cea de a doua şedinţă a adunării generale, comisia a propilii
să se recomande despărţămintelor să stăruiască asupra înfiinţării de agenturi în
toate comunele şi asupra înfiinţării de biblioteci populare. Cu acest prilej, Maior a
sugerat adunării ca suma strînsă de el, in comunele din cimpie, pentru înfiinţarea
bibliotecilor ambulante, predată ,comitetului Asociaţiunii, să fie repartiz11tă acelor
despărţăminte care vor introduce mai intîi sistemul bibliotecilor ambulante 56. Propunerea a fost aprobată cu amendamentul oe prevedea împărţirea sumei mai multor
despărţăminte interesate în îinfiinţarea unor asemenea biblioteci:;7.
Proiectul de rezoluţie al Biroului Asociaţiunii, referitor la concluziile privind
înfiinţarea de biblioteci populare, propunea să se ceară, printr-un „cerculariu", tuturor despărţămintelor Asociaţiunii să stăruie în sensul paragrafului 22 din regulament, îrn crearea agenturilor comurnale, Îln ale căror sarcini Intra şi întemeierea
şi susţinerea bibliotecilor populare 58 • S..:a hotărît, totodată, la propunerea aceluiaşi
G. Maior, să fie premiate des.părţăminte1e cu activitate deosebită în întemeierea
si înzestrarea bibliotecilor. In anul 1894 premiul IJl-a fost însă repartizat 50•
· ,,Cerculariul" (nr. 430) a fost trimi,s de conducerea Asociaţiunii, la 1 noiembrie
1894, tuturor despărţămintelor cu îndemnul de „a fac.e toţi paşii de lipsă pentru
sporirea numărului membrilor, a ~nfiinţa agenturi şi biblioteci poporale prin toate
comunele". Pentru aceasta comitetul se angaja să pună la dispoziţia agenturilor
dublete din Biblioteca Asociaţiunii şi alte cărţi ,potrivite pentru bibliotecile populare60.
Conform dispoziţiilor comitetului central, in următorul an, problema înfiinţării
bibliotecilor populare s-a pus cu rmai multă stăruinţă. O serie de despărţăminte iau
măsuri pentru înfiinţarea de noi agenturi şi biblioteciGt. La Blaj, în cadrul adunării
generale a despărţămintului, s ...a făcut propunerea de a se înfiinţa o bibliotecă în
centrul despărţămîntului, care să aHmenteze ieu -cărţi toate comunele. Comitetul a
ajuns la concluzia că scopul urmărit se poate realiza mai bine prin înfiinţarea de
biblioteci mai mici în pri,ncipalele comune. Astfel s-a hotărît înfiinţarea a 11 agenturi comunale şi a tot atîtea biblioteci. După numai două luni, în decembrie, erau
procurate cite 32 cărţi pentru fiecare agentură, menite a constitui bai;a bibliotecilor
populare. Cărţile au fost distribuite celor 11 delegaţi pentru înfiinţarea bibliotecilor,
cărora li s-au pregătit şi statutele de funcţionare 62 • S-a înfiinţat astfel pînă în august 189G cite o bibliotecă la Roşia de Seoaş, Bi-a, Mihalţ şi Sîncel63•
în despărţămîntul Braşovului, alături de bibliotecile care-şi desfăşurau activitatea
(Turcheş, Dîrste, Prejmer), locuitorii din Codlea au hotărît să înfiinţeze o bibliotecă
şi un cabinet de lectură, iar în Feldioara se proiecta i-nfiinţarea alteiar✓•.
La Năsăud, biblioteca despărţămîntului se îmbogăţeşte, ,conducerea despărţămîntului luî:nd măsuri pentru o cit mai bună organizare a eiG5• în alte d€spărţă55
GG
57

Idem, nr. 8, 15 august 1894, p. 304.
Idem, nr. 2, 15 februarie 1894, p. 94-95.
Idem, nr. 8, 15 februarie 1894, p. 310; Arh. St. Sibiu, fond Astra, pach. 96,

nr. 281, 1895.
"8

Transilvania, nr. 12, 15 decembrie 1894, ,p. 403.
m Arh. St. Sibiu,. fond Astra, pach. 96, nr. 281, 1895.
m Idem, pach. 9G, nr. 177, 1895.
GI Transilvania, nr. 12, 15 decembrie 1895, p. 427, 432; nr. X, dec. 1896, Partea
oficială, VII.
62 Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese Verbal€, registrul 6G, nr. 397, 1895; pach. 100,
nr. 50 şi 150, 1896 şi pach. 107, nr. 367, 1896; Transilvania, nr. X, decembrie 1896,
Partea oficială, IX, XXVIII.
a3 Arh. St. Sibiu, fond Astra, pach. 103, nr. 259 şi 302, 1896; pach. 107, nr. 3G7,

1896.
w. Idem, pach. 102, n:r. 177, 1896.
6.5 Idem, pach. 99, nr. 335, 1895.
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minte, 'Jnde nu existaseră condiţii pentru înfiinţarea bibliotecilor, s-a recurs la
împărţirea gratuită a unor cărţi, cu oonţinut interesant şi adecvat, cu prilejul ţine
rii adunărilor generale. Aşa de pildă, direcţia despărţăcrnîntului Orăştie a distribuit,
1895, un număr de 115 cărţi populare cu conţinut instructiv „pentru lăţirea gustului de citire şi cunoştinţelor economiei" 66 •

m

Pentru a da curs realizării celor propuse de redactorul Gazetei TransilvaniPi
G. Maior, direcţia despărţărnîntului Braşov a luat măsuri de organizare şi a prevăzut sume de bani, dtn ,casa despărţămîntului, pentru înfiinţarea primei biblioteci
populare ambulanteG7• Ea a şi luat fiinţă la Feldioara încă Îln prima lună a anului
1896 (14 ianuarie), cind, într-un cadru festiv şi în prezenţa delegatului G. Maior.
i s-a făcut inaugurarea la şcoala românească din localitate. La festivitate, într-o
scurtă alocuţiune, delegatul A.sociaţiunii a arătat scopul şi intenţiile Comitetului
privind înfiinţarea bibliotecii şi a subliniat însemnătatea circulaţiei şi cunoaşterii
cărţii româneşti. ln numele locuitorilor din Feldioara, I. Micu exprimă mulţumiri
comitetului şi-l asigură că „poporul feldiorean doritor de carte românească va şti
la rîndul său să-şi arate recunoştinţa pentru marile servicii ce i se fac prin instituirea acestei biblioteci ... " 68 • La deschidere s-au împărţit şi primele cărţi, mare
căutare avînd istoriile naţionale: ,,Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul" a lui
N. Bălcescu şi „Istoria" lui Petru Maior.
La scurtă vreme după înfiinţarea bibliotecii menţionate au fost tipărite Instrucţiunile pentru administrarea bibliotecilor ambulante69 • Ele stabileau modul de organizare, împrumut, înregistrare şi ţinere a evidenţei bibliotecii precum şi modul
de transferare a ei, in ordinea stabilită de Comitet, pentru a-i asigura prezenţa, ur.
anumit timp, în fiecare din cele 22 comune ale despărţărnî:i.tului 70 •
Curînd biblioteca a fost cercetată şi de un trimis al Ministerului de Interne;.
pentru a-i verifica fondurile. Intrucît în bibliotecă „nu se află nici o carte oprită",
împuternicitul Ministerului a lăudat intreprinderea „ca mod vrednic a fi imitat şi
de alte naţiuni" 71 •
Ştirea înfiinţării bibliotecii ambulante a avut un mare ecou în presa transilvăneană şi peste hotare. S-au publicat o serie de articole, unele lăudînd iniţiativa,
altele înclinînd însă mai mult pentru înfiinţarea bibliotecilor stabile (Foaia Poporului şi Revista Orăştiei) 72 •
Articolele din presa românească transilvăneană au stirnit şi interesul oercUTilor
culturale din România, care s-au grăbit să ceară informaţii asupra modului de organizare şi administrare a bibliotecilor ambulante, cu intenţia de a le introduoe în
comunele de pe valea Prahovei73•
Tot în acest an, despărţămîntul Săliştei, creat prin scindarea despărţărruntului
Sibiu, a început reorganizarea bibliotecii din comuna Gura Rîului, pe care a trecut-o
în localul şcolii şi a pus-o la dispoziţia populaţiei din comuna vecină, Orlat7"; despărţămintul Cohalmului propune strîngerea a cinci florini de la fiecare agentură
pentru punerea bazelor unei biblioteci populare75, iar despărţămîntul Media.5 cerecomitetului să dăruiască pe seama bibliotecii populare din Agîrbiciu eventualele cărţi
disponibile din biblioteca Asociaţiei76•
Ldern, pach. 95, nr. 29, 1895.
Idem, pach. 96, nr. 177 şi 277, 1895; Transilvania, nr. 10, 15 octombrie 1895,
p. 346.
68 Gazeta Transilvaniei (1896), nr. 11, 16/28 ianuarie, p. 1-2; nr. 40, 21 fe-br./4
mart., p. 2.
69 Idem, p. 2; Transilvania, nr. III, martie 1896, p. 82-83.
70 Intreaga bibliotecă este împărţită în grupuri de cărţi, fiecare dintre ele- constituind o bibliotecă ambuJantă, numerotată cu cifre romane.
71 Gazeta Transilvaniei, nr. 32, 11/23 februarie 1896, p. 1.
ti6
67

72
73
74
75

76

Ibidem.
Idem, nr. 38, 18 febr./1 mart. 1896, p. 3.

Arh. St. Sibiu, fond Astra, paah. 103, 1896; pach. 106, nr. 1, 1896.
Idem, pach. 106, nr. 11, 1896.
Idem, Procese Verbale, registrul 68, nr. 56, 1897.
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In cursul anului 1897, raportul general al comitetului central consemnează activitatea deosebită pe linia înfiinţării de agenturi şi biblioteci a despărţăminitelor
Blaj, Bran şi Braşov 77 • Despărţămîntul Blaj, de pildă, înfiinţase încă două biblioteci populare, avînd la sfîrşitul anului 1897 şapte agenturi, fiecare cu cite o bibliotecăi11. Despărţămîntul Brad adună fonduri pentru înfiinţarea de biblioteci populare, iar Sebeş a luat măsuri, în adunarea sa generală, de a înfiinţa biblioteci în toate
comunele despărţămintului cu ocazia ţinerii adunărilor generale şi a votat o sumă
de 20 fl. în acest scop 79 •
Pe măsura înmulţirii bibliotecilor populare, stabile şi ambulante, urmare firească a noii organizări 80 şi orientări a „Astrei" de apropiere şi legături strînse cu
masele populare, despre care s-a vorbit mai sus, se impunea o dată cu schimbarea
statutelor Asociaţiunii8 l şi apariţia regulamentului intern de funcţionare a despăr
ţăm.intelor şi redactarea unui regulament general de funcţionare a bibliotecilor
populare. El trebuia să corespundă noilor foI"ITle organizatorice şi cerinţelor impulsionării continue a activităţii deS!J)ărţămintelor. Aces,tea sînt motivele pentru
care, în anul 1897, comitetul central al Asociaţiunii a început lucrul la elaborarea
regulamentului general al bibliotecilor populare82, ce va fi încheiat mai tîrziu.
Deşi această sarcină a fost predată bibliotecarului Asociaţiunii, unii particulari,
interesaţi în r~ita deplină a întreprinderilor ,,Astrei", au venit cu sugestii şi chiar
proiecte de regulament pe ,care le-au ,publicat în presă. Dintre aceştia menţionăm
pe Simion Popescu, oare a publicat în „Foaia pedagogică" articolul „Despre biblioteci". Autorul împarte bibliotecile în cinci categorii şi elaborează pentru fiecare
categorie cîte un regul.ament83 • ReHefînd importanţa bibliotecilor populare rurale,
S. Popescu considera că ele trebui,e să fie organizate îimpreună cu cele şcolare, avînd
însă registre şi depozite diferite. Bibliotecile şcolare po,pware săteşti ar fi avut
deci două secţii, una pentru tineret şi alta pentru adulţi, sarcina celor dion urmă
fiind „a da celor ieşiţi din şcoală o lectură plăcută, instructivă şi folositoare"M.
In anul 1898, ca activitate, pe ,primele locuri rămîn aceleaşi trei despărţăminte
din anul 1897. Braşovul depune toate eforturile pentru î:nfiinţarea a cit mai multe
biblioteci ambulante. Biblioteca despărţă,mîntului avea atunci 270 volume, împărţite
la patru biblioteci ambulante, fiecare cu depozitul ei, constituit din cărţi cu profil
diferit. Biblioteca I, înfiinţată la Feldioara în 1896, dispunea de 81 volume, între
care precumpăneau cele cu caracter istoric şi literar: Letopiseţul Moldovei, Istoria
Românilor sub Mihai Vodă Viteazu de N. Bălcescu, Mihnea Vodă de Odobescu,
Robinson Crusoe, opere ale lui Slavi-ci, Caragiale, Balzac, Puşkin, Bergson, Korolenko etc. Cele mai citite erau legendele istorice, povestirile, baladele şi cărţile de
77

Gazeta Transilvaniei,

nr. 177, 14/26 august 1898, p. 2; Transilvania, Partea ofi-

cială, 1898, p. 87-88.
78 Transilvania, Partea oficială,
79 Arh. St. Sibiu, fond Astra,

1897, p. 69; nr. VI, august 1898, p. 140.
Procese Verbale, registrul ti8, nr. 627, 1897, fila

V-IX.

generale de la Blaj, .,Astra" va cuprinde şi Banatul, Crişana
(Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese v~rbale, registrul 68, nr. 123,
fila 7-28, 1897; nr. 611, 1897).
81 In adunarea generală a Asociaţiunii de la Blaj, 1895, se modifică statutele
conform dispoziţiilor guvernului, statute care sînt aprobate abia în 1897. (Arh.
St. Sibiu, fond Astra, Procese Verbale, registrul 66, nr. 515, 1895; registrul 68,
nr. 123, 1897, fila 7-28; nr. 525, 1897). ,,Regulamentul afacerilor interne pentru despărţămintele Asociaţiunii" s-a aprobat în 1897 şi a intrat in vigoare la 1 ianuarie
1898 (Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese Verbale, registrul 68, nr. 611 şi 694, 1897;
Transilvania, nr. VII, august-sept. 1897, Partea oficială, p. 18-20, 292-299).
82
Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese Verbale, registrul 68, nr. n94, 1897.
83 Foaia Pedagogică (1897), nr. 15, 1 august, p. 250-253; nr. 16, 15 august,
p. 267-270; nr. 18, 15 septembrie, p. 295-299; nr. 19, 1 octombrie, p. 315-319;
nr. 20, 15 octombrie, p. 329-332; •nr. 21, 1 nov., p. 346-347; vezi si I. Domşa,
80

In urma

adunării

şi Maramureşul

op. cit., p. 23.
·
8
" Idem (1897), nr. 15, 1 august, p. 250-253; nr. 16, 15 august, p. 267-270.
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istorie85. Biblioteca a II-a, cu 109 volume, a fost înfiinţată şi predată locuitorilor
din Braşovul vechi la 6 martie 189686 • La crearea fondurilor ei au contribuit veniturile unei serbări şi donaţii primite, între care cele ale lui A. Mureşanu şi ale
Băncii Albina 87 . In numai trei luni şi jumătate ea a fost frecventată de 332 cititori, numărul lor fiind însă mai mic <lecit cel real, după cum se remarca în darea
de seamă a bibliotecii, din moment ce se practicau lecturile în grup 88 . Biblioteoa a
III-a, alcătuită din 80 volume, a fost pusă la dispoziţia populaţiei di'Il Feldioara.
iar cea existentă aici a fost transferată la Hărman, unde populaţia achitase taxele
pe un an înainte. Cu ocazia inaugurării bibliotecii s-au înscris şi foarte mulţi
membri noi ai Asociaţiunii 89 • Cit priveşte a IV-a bibliotecă, ea a fost pusă la dispoziţia ucenicilor sodali din Braşov 00 •
Infiinţarea bibliotecilor ambulante continua să fie ~n atenţia presei, atît a celei
din Transilvania, cit şi a celei din România. Albina, revista enciclopedică de la
Bucureşti, publică un articol despre ele făcind o ,descriere amănunţită a modului
de organizare şi administrare, precum şi a avantajelor pe care le prezintă 9 t. In
încheiere, articolul subliniază importanţa bibliotecilor populare înfiinţate de „Astra":
,,Pentru românii de peste munţi mai ales a căror cultură naţională este atit de restrînsă pe terenul şcolar, bibliotecile române, ca al doilea factor al educaţiunii, sînt
de o importanţă deosebită" 92• Se pare că înfiinţarea bibliotecilor populare din România şi întreaga campanie pornită în acest sens în anii de care este vorba era
strîns legată de înfiinţarea bibliotecilor ambulante din Transilvania 93 •
Avantajele acestui sistem de biblioteci constau în cheltuieli nu prea ridicate
(70-90 fl. pe an) şi în transferarea lor lesnicioasă dintr-o comună în alta, fapt care
privea şi menţinea, in acelaşi timp, interesul cititorilor. Exemplul celor de la Braşov a fost urmat şi la Făgăraş, unde s-a hotărit, la fel, înfiinţarea unei asemenea
biblioteci. Comitetul central al Asociaţiunii, discutînd sistemul, intenţiona să-l
recomande ca cel mai util pentru întreaga Transilvanie94•
In despărţămîntul vecin, Bran, s-au înfiinţat biblioteci Ia Zărneşti şi Tohanul
Vechi 95, iar Blajul raportase existenţa a şapte biblioteci populare96 cărora li s-au
adăugat cele de la Veza (cu 42 cărţi). Tiur (49), Micăsasa (40) 97 şi Căpîlna (40)n~.
I,n afara acestor despărţăminte deosebit de active, au mai înfiinţat biblioteci despărţămîntul Timişoara, recent constituit (biblioteca ambulantă nr. I), Cohalm (rprima
bibliotecă populară din despărţămînt) şi Sălaj (măsuri pentru organizarea şi amplificarea bi bliotecilor)!!'J_

O a:Ltă problemă /Care se punea
A.sociaţiunii era cea a fondurilor
i<~
~G

87

atît despărţămintefor, cit şi comitetului
necesare pentru biblioteci. Direcţiunea

Gazeta Transilvaniei, nr. 132, 17 / 29 iunie 1898, p. 2.
Idem; Transilvania, Partea oficială, 1898, p. 51.
Gazeta Transilvaniei (1898), nr. 4, 6/18 ianuarie, p. 2; nr. 5, 9/21 ianuarie, p. 3;

nr. 19. 25 ian.i6 febr .• p. 6.
"~ Idem, nr. 132, 13/29 iunie 1898, p. 2.
R!l Idem (1898), nr. 133, 18/30 iunie, p. 1; nr. 195, 6/18 sept., p. 2.
m Transilvania, nr. I-II, ianuarie-februarie 1899, p. 61.
9 1 Articolul a fost reprodus în Gazeta Transilvaniei (1898), nr. 241, 4/16 noiembrie, p. 2, nr. 245, 8/20 noiembrie, p. 2-3.
92 Idem, nr. 241, 3/16 noiembrie 1898, p. 3.
93 Idem (1898), nr. 156, 16/28 iulie, p. 3; 111r. 200, 13/25 septembrie, p. 4-5; I. Dima,
lnceputurile bibliotecilor pentru copii in România, în Revista bibliotecii, nr. 12,
1966, p. 731-733.
!Vi Gazeta Transilvaniei, nr. 241, 4/16 noiembrie 1898, p. 3.
!' 5 Idem (1898), nr. 44, 26 febr./16 mart., p. 2; nr. 120, 3/15 iunie, p. 3.
96 Transilvania, nr. IV-V, aprilie-mai 1899, p. 185.
97 Idem, Partea oficială, 1898, p. 213.
98 Raportul general despre activitatea comitetului despărţămîntului Diciosinma~
tin de la 2 august 1906 - 14 iulie 1907, în MuzlstOluj, nr. inv. M. 460.
119 Transilvania, nr. III, martie 1899, p. 113-114.
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despărţămîntului Braşov, analiz[nd chestiunea fon1duri1'or, s-a decis să
roage conducerea centrală, ca în bugetul anului următor, în afară de 200;0
din ven1tul anuial, cit prevedea Sibaitutul să răimînă despărţămîntului, să se
prevadă o sumă oorespunzătoar,e şi pentru ajutorarea acelor despărţăminte
car:e urmau să înfiinţeze biibHoted. Acee8-7i pi,opunere a venit şi din
partea Branu1ui şi ambele iau fost di.scurtate de camitet 100 . RezoluţLa oficiului de ,oaisă fiind neg,aitivă 101 , ,comitetUJl nu a putut satisface cerierea
celor două despărţăminte, oare, -împreună cu toate celela,lte interesate, au
încercat să găsească alte surse de sporire a fondurilor (organizarea de
serbări cult•urale, prelegeri, colecte, donaţii .ertc.). De altfel, unele dificultăţi financiare ale despărţăimintelor nu treibuie să ne mire atîta timp cît
surse'le de venituri ale ,întregii As1o'Ciaţiuni erau, cu tot entuziiasmul şi
devotamentul membrilor ei, limitate. A:cesta e ipoate şi unul din motivele
pentru care comitetul nu putea asigura înrt•ot!deauna îndrumarea şi contTolul organismelor sale răspînJdite fo TransHviania. De ,ad apelurile uneori insistente, adresate despărţămintelor pentru a informa La timp conducerea centrală, asupra ·întregii lor ,activităţi, inJClusiv des,pre biblioteci 102 .
Se simţea, de asemenea, iip,sa regulamentului general de organizar-e şi
funcţionare a bibliotecilor, în măsură să îndrumeze şi să unifice activitatea tuturor bibl1otecari'1or. Început a fi elaborat de bibliotecarul Asociaţiunii, precum s-a mai aminltit, 1în1că din 1897, proiectul, încheiat în anu1
ur,mător, a fost res,pirrs din pridna limitării lui doar la bibliotecile ambulante103. Proiectul refăcut a fost aprobat de una din comisiile .Aistrci"
în 1899 şi p,ublioat apoi, spre ia fi dezbătut şi Lmbunătăţit în adunările
despărţămintelor 104 • Menţi.Jonăm 'În acest sens discutarea lui în a,dună,rile
generale de la Blaj (26 martie 1899), Sălişte (27 martie 1899), Sebeş
(11 aprilie 1899), Beiuş (16 ,a,prillie 1899) 105 . După dezbaterea lui generală,
„Regulamentul pentru înfiinţarea şi aldminisitrarea bibliotecilor populare
ale A,sociaţiunii pentru literatill"a română şi cultura poporului român" a
intrat în vigoare în 8.IC'elaşi an 106 .
Regulamentul cuprindea 14 pruncte, din care ,menţi,onăm cîteva. Scopul
funcţionării biblioteicilor era: ,,răep,îndirea cunoştinţelor foloisit,oare din
orke ram al activităţii omeneşti şi dezvolitarea gustullui de citit în masele
mari ale poporului 11oirnân" 107 . Ca mi,j1oaice pentru înfiinţare,a bibliotecilor
se prevăd: sUJII1ele lăsate la dispoziţia despărţămintdor, colecte, contritbuţii1e membri lor şi even'tuiale donaţii. Bihliotedle populare erau sub supravegherea .şi controlul comitetei1or cercuale, evidenţa lor avfod-o biroul,
1

11

1

1

Idem, Partea oficială, 1898, p. 73-75.
Ibidem, p. 115-202.
102 Idem, nr. I, ianuarie-februarie 1898, ,p. 23; Partea oficială, 1899, p. 159.
1o3 Idem, Partea oficială, 1898, p. 114.

100

101

Arh. St. Sibiu, fond Ast.Ta, Procese verbale, registrul 70, nr. 222, 1899, coaia 1.
Ldem, Registrul 70, nr. 48, 1899, coala 2; Transilvania, Partea oficială, 1899,
p. 34, 37-38.
106 Transilvania, Partea oficială, 1899, p. 64, 66; Arh. St. Sibiu, fond Astra, Prooese verbale, registruJ 70, nr. 852, 1899, coala I.
ao 7 Transilvania, Partea oficială, 1899, ,p. 64 (punctul 2 al Regulamentului).
l'H
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iar directorii despărţămintelor, -în rapoartele ianuale, informează conducerea centrală despre numărul, starea şi mod1;.i de funcţionare a bibliotecilor. Regulamentul recomanda înfiinţarea de biblioteci stabile în comunele mari şi de biblioteci ambu.iLante în 1oomunele mai mici. Procurarea
cărţilor urma să se fiacă după un plan stabilit die comitetul cercual, ele
trebuind să indeplinească condiţiile: stil uşor, popular, cu tematica legată
de preocupările locuitorilor din comunele despărţăminte1or: agricultură,
pomărit, grădinărit, stupărit, industrie, comerţ, drept, fără a se trece cu
vederea nici scrierile beletristice, istorice, etnografice şi religioase. Comitetul Asociaţiunii îşi asuma obligaţia de a uşura alegerea cărţilor pentru biblioteci prin publicarea W11Ui repert,oriu ail celor mai indica,te 108 •
Vuncţia de bibliotecar trebUJia să fie ocupată de notarul agenturii sau de
un împuternicit al acestuia, avî111d obligaţia de a raporta comitetului cercual la s:fiîrşitul fiecărui an. Se impunea, de asemenea, pentru buna funcţionare a bibliotecilor, alcătuirea de inventare juidicioase 109 • Referitor La
bibliotecile populare ambulante Repulamentul (§ 10-12) menţinea prevederile şi instrucţiunile de f unaţionare ale bibliotecilor braşovene: aceeaşi
mărime, cărţi din deosebite ramuri Î1Il1părţite în grupuri cu numere şi
inventare i.Separate. Sediul despărţ.ămintelor era totodată şi sediul bi!blrotecilor populare ambularnte, iar durata staţionării şi transferarea lor se
fixau de comitetele cercuale. Regulamentul se încheie cu dispoziţiile privind împrumutul cărţilor 110 •
Deoarece nu exista o evidenţă a bibliotecilor populare, ca urmare a
lipsei unor rapoarte ale despărţămintelor 111 , Biroul kso'Ciaţiunii a fost
îndrumat să instituie o came de evidenţă a biibliotecilor existente. Pentru
aceasta s-au trimis tuturior despărţăminte1or formulare specia:le în care
urmau să se introducă o serie de date (nr. bibliotecilor, nr. cărţilor. activitatea desfăşurată etc.) 112 •
Paralel cu eforturile îndreptate spre înfiinţarea, organiZiare,a şi sporirea
b~blioted1or Asociaţiunii, au existat preDlcupări şi pentru înzestrarea acestora cu cele mai adecviate cărţi pentru publicul căruia îi erau deistin:ate 11 :1•
S~a urmărit realizarea unei tematki variate în care prevalau scrierile pe
teme economice, istorico-poli,tice şi literare. Comitetul Asociaţi-unii, încă
înainte de apariţia Regulamentului, a insărdnat o comisie specială cu întocmirea unui repertoriu al celor mai potrivite cărţi pentru biblioteci.
tos Ibidem,

p. 65.

I~~ Ibidem; inventarul cuprinde autorul, titlul cărţii, locul şi anul tipăririi, numărul volumelor. Fiecare carte poartă sigiliile despărţărnîntului şi agenturii comu-

nale. Un al doilea exemplar al inventarului era predat comitetului ceroual.
uu Ibidem, p. GG; se putea împrumuta o singură carte, în schimbul unui bon şi
nu pentru mai mult de 14 zile. Neîngrijirea cărţilor împrumutate era sancţionată.
Nu se prevedeaa taxe pentru împrumutul cărţilor. Fixarea orarului cădea in atribuţiile agenturilor.
11 1 Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese verbale, registrul 66, nr. 379, 1895.
W Idem, registrul 70, nr. 1040, 1899, coala 2.
11 3 Vezi, de exemplu, Transilvania, nr. 20, 15 octombrie 1874, p. 229; nr. 21,
1 noiembrie 1876, p. 238; nr. 19-20, 1-15 octombrie 1889; p. 154, 157; Telegraful
român, nr. 17, 17 ~br./1 mart. 1890, p. 66-67.
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Oomitetul s-a adresat tuturor autorilor şi editorilor cu ru,gănnintea de a
expedia liste complete şi, în măsura posibilităţilor, însoţite de exemplare
ale tuturor scrierilor publioate 114 • Comisia, formată din opt spedalişti în
ramuri diferite, pe baza informaţiilor primite a întomnit un Repertoriu,
pe domenii, al pubU.oaţiilor, pe ,care Comitetul ,a so.eotit nimerit să-l recomande bibliotecilor. Revăzut şi ap:riabat de oonducerea Aso1eiaţiunii, el a
fost publicat abiia în 1900, 'În organul Asociaţiunii, pentru a servi oa îndreptar de.spărţămintclor la alegerea cărţilor 115 •
De aceleaşi preocupări pentru înzestrarea bibliotedlor cu publicaţii
adecvate se leagă încercări11e de a întemeia o „Bibliotecă Populară a Asociaţiunii", în oare -să apară ,sorieri adresate în primul rînd locuitorilor
din mediul rural. Inteimeiată în 1891 116 , ,din pri!dna dificultăţilor financiare ea n-a putut funcţiona deoit începînd ·cu anul 1899, iar prima broşură a apărut doar anul urim.ător 117 •
Apariţia Regulamentulu~ bibliotecilor şi punerea bazelor „Bibliotecii
Populare a Asociaţiunii" au contribuit la creşterea interesului şi la sporirea eforturilor pentru înfiinţarea de biblioteci populare mai ales în anul
u:nnător. Este consemnată înfiinţarea unor biblioteci la Năsăud (dou[t
biblioteci ,ambulante) 118 , Sălaj (o bibliotecă la Şomcuta) 119 , Seb~ (o bibliotecă la Săsciori) 120 , Haţeg (o bibliotecă cu 70 volume) 121 , Beiuş (biblioteca despărţă,mîntulu) 122 , Bocşa (o nouă bi.bltotecă alături de cele trei existente) şi Braşov (patru biblioteci ambuJ.ante) 123 • La Haţeg, Turda, Blaj,
Timişoara au cresCUJt fonJdiurile bibliotecilor şi s-a apelat la comitet pentru a li se trimite cărţi1 24 , iar despărţămintele Lugoj, Abrud, Oraviţa, Sebeş au hotărit, în iaidunăriLe generale, să strîngă fonduri pentru înfiinţa
rea de agenturi şi biiblioted 125 . Se ajunge, astfel, în anul 1900, pentru oare
informaţiile sint miai ex•ade, la număr.ul Ide 54 biblioteci popu1are 126 •
Anii ,ce s~au scl.H"S de 1'a [ntfiinţarea, în 1872, a prianei biblioteci şi pînă
la elaborarea Regulamentului bibliotecii au constituit perioada ele încer1

114 Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese verbale, Regiistru1 70, nr. 124, 1899, coala IL
11 5 Idem, registrul 70, nr. 1040, 1899, coala II.
11 5 Transilvania, nr. 9, 15 septembrie 1890, p. 323-324; nr. 8, Hi august 18:11,
p. 242.
117 Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese verbale, registrul 70, nr. 852, 1899, coala I;
Transilvania, Partea oficială, 1899, p. 113. Avînd în vedere că activitatea ei constantă a fost în perioada de dUipă 1900, ea va fi tratată într-un capitol al părţii a
II-a a acestei lucrări.
11 3 Arh. St. Sibiu, fond Astra, Procese verbale, registrul 70, nr. 124, coala 3;
nr. 222, coala 1, 1899.
u 9 Idem, registrul 70, nr. 222, 1899, coala I.
t:JJ Idem, registrul 70, nr. 48, 1899, coala 2.
ta Transilvania, nr. 4, iulie--august 1911, p. 570.
1n Idem, nr. IV-V, aprilie-mai 1899, p. 185.
123 Idem, nr. VI, iunie 1899, p. 217.
t:M Arh. St. Sibiu, Procese verbale, registrul 70, nr. 48, coala 3; nr. 671, coala 3;
nr. 1067, coala II-III, 1899.
125

126

Ibidem.
Raport general al C.C. al

Asociaţiunii

pe

anul

VI-VII, iulie-august 1901, p. 60.
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can şi căutări în activitatea desfăşurată de „.Aistra" în domeniul crearn
bibliotecilor populare. Dar aceasta a fost, totodată, perioada în care s-au
făcut primele începuturi coordonate de răspîndire a cărţii şi cunoştinţe}or
în rîndul maselor popu1a~e, perioada găsirii ceror mai potrivite forme şi
mijloace de organizare, de conducere unitară şi centralizată a întregii
activi,tăţi culturale a „Astrei", ale cărei rea'lizări s-au văzut cu prisosinţă
în anii următori.
EUGENIA GLODARIU

VOLKSBIBLIOTHEKEN DER ,,ASTRA"
(1. Teii)

(Zusammerufassung)
Die Verfasserin behandelt einige Aspekte aus der Tătigkeit der Siebenbiirgischen
Gesellschaft filr die Literatur und Kultur des rurmănischen Volkes (Astra), nămlich
die Griindung von Volksbibliotheken filr die Kulturpropaganda unter der breiten
Masse. Nach Ansicht der Vereinsleitung waren die Volksbibliotheken dazu bestimmt,
in den Reihen der rumănischen Bf'volkerung, vor allem der Dorfbewohner, das
Buch und damit Kenntnisse in Wirtschaft, Geschichte, Literatur, Politik u.a. zu
verbreiten.
Gegriindet anfangs auf die Initiative einiger Filialen (Făgăraş, 1872) hin, stehen
die Bibliotheken im letzten Jahrzehnt des 19.Jhs. stăndig im Blickfeld dcr Vereinsleitung.
In diesem ersten Teil der Arbeit werden die Bestrebungen zur Schaffung von
Bibliotheken geschiLdert und die Bemiihungen dargestellt, die besten Organisationsformen und die wirkungsvollsten Moglichkeiten filr die Bibliotheken zu finden:
Beschaffung von Veroffentlichungen, Ausarbeitung der Statuten, gebietsmăssige
Aufteilung der Bibliotheken, Schaffung der ersten Wanderbibliotheken (1896) usw.
Anfang des 20.Jhs. erscheint die Organisierung der Astra-Volksbibliotheken
abgeschlosscn, worauf die Vereinigung in der darauffolgenden Jahren 1hr Hauptaugenmerk vor allem auf ihre eigentliche Tătigkeit richtet.

https://biblioteca-digitala.ro

PREOCUPARI ALE ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA
PENTRU ORGANIZAREA îNVATAMîNTULUI
PROFESIONAL DUPĂ 1848

După revoluţia de la 1848-1849 oaipitalismul s-a dezvoltat în Transilvarua în condiţiile menţinerii unor puternice rămăşiţe feudiale, ale sistemului de breaslă şi ale dependenţei de imperiul habsibur:gi,c şi apoi de
Austro-Ung.aria, în cadrul cărora Transilvania avea iiolul de furnizioare
de materii prime şi produse iaigr~oole precum şi de piaţă de desfacere pentru provinciile de vest. Revoluţta industrială şi trecerea la sistemul de
fa1brică s-ia desfăşurat relativ încet în Transilvania în comparaţie cu provinciile ve.stke ale i,mperiului habsburgic, deşi 1în unele ramuri, ca industria minieră, siderurgică, iI11dootria materialeLor de oonstruioţii şi cea
alimentară, s-au înr.egistra,t progrese evidente. O pondere mare îi revine
în continuare mi,cii producţii meşteşugăr~ti, cu toaite investiţiile - liimitate - făcute mai ales în ramura industriei miniere şi si:derurgice şi
într-o măsură mai mică în indootria pielăriei, textilă şi alimentară.
O serie de gînditori progresişti, fruntaşi ai vieţii publice şi unii e)Cl)Onenţi ai burgheziei autohtone vedeau perkioluJ. care ,ameninţa să înnă
blllşe, să ruineZJe tînăra industrie şi producţia de mărfuri în genera!l a
Transilvaniei şi militau neo:bosit pentru !dezvoltarea producţiei autohtone,
pentru ridicarea ei la un Illivel .care să-i asigure capa1citatea de conCUI"enţă
cu pr,odUJSele străine ,ce inU:11Jdau ţara. Un fiaiotor importarnt în această problematică complexă i1 ,oOI1JStituia mîna de lll!cn1 calificată 'În toate :ramurile de producţie. Din atare cauză problema instituirii şi specializării
lucrătorilor, mai ales ia genemţiei tinere, intră în preocupările multor
perscmalităţi, orig1anizaţii economice, ale presei, munidpiifor şi chiar ale
staitului.
Burrighezia maghiară şi germană din T~8.1Illsilvania s-a preocupat intens
de această proplemă în care a înregilstrat o serie de rei~l:izări. DiferitL•
asociaţii economke au lucrat ou succes în acelaşi domeniu; amintim în
acest sens activitatea idesfăşlll'ată de ErdJelyi G:azdasagi Egylet (Asociaţia
eoonom:iică traI11silvană) de la Cluj, ioare are meritul ei în -organizarea mai
multor expoziţii, conferinţe, cUT1Suri, dt şi în înfiinţarea unor şcoli cu
profil aigronoimic cum a fost Instituitul de agronomie de La ClUJj-Mănăştur.
O activitate deosebit de fructuoasă a ldepUls şi Gewerbeverein (Asocialţia
industrială) din Br.aişov, care ,a organizat Cl.lI'Suri duminicale şi serale pentru ucenici şi cea de lJa Sibiu ,care a întreţinut o şcoală specială de pan1

1
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tafărie, o şcoală pentru prelucrarea lemnului şi o şcoală de ţesut•. Camerele de comerţ şi indusitrie şi îns~i statul au sprijinit organizarea şi
dezvoltarea diferitelor instituţii aile învăţămîntului profesional, în care
românii au pătruns însă cu greu şi intr--un 1rmmăr cu totul insuficient.
De aceea problema îndreptării tineretului român spre cariera industrială
şi a pregătirii sale corespunzătoare a preocupat cercuri tot mai largi ale
tinerei burghezii române şi personalităţi de frunte ale intelectuaJ.ităţii
progresiste.
Marele gînditor şi publicist George Bariţiu în multe din scrierile sale
in~i.;;t.a asupra acestei probleme devemte aibît de actuale. ,, ... Ştim afirma el la 1855 în Gazeta Transilvaniei - că toată strigarea şi îndemna.re-a către meserii şi comerţ este cu totul deşartă în ţări unlde păm.intui
încă tot mai e în st.are de a _nutri pe cea mai mare parite a poporimei
pJ"0C'UJ11 mai este încă şi pc la noi ... In privinţa a doua, să socotim numai atita că, în curs de 1/4 de veac (25 de aini), moşioara ce se arflă astăzi
în mina unuii ,singur tată de familie va deveni împărţită La 3-4-5 sau
şi 12 i~i ... iar peste alţi 25 de ani iCe se va mai alege din aoe-le părticele
d:n nou împărţite? Aceasta lăsăm ca să judece fieoare om cu mintea să
nă'toasă. Paremi-se că atunci prisosul copiilor continuă Bariţiu care
nu mai pot fi nici economi, mici pr.eoţi, n~di avocaţi, nici domni de stat,
nici domni de condeiu, l-am da bucunos 1:a negustorie pentru ca să cutrde-re ţări, să adune avuţii şi să ne scoată din g,îtlejul cel hămesit al calicici"2.
Bariţiu revine asupra acestei teme în numeroaise articole din diferite
ziare şi reviste a căror activitate pc ia:cest tărîm va forma subiectul unei
alrte lucrări.
Deosebit de susţinute şi rodnice sînt şi ,preocupările Dr. Bartolomeu
Baiulescu, preşedintele Asociaţiunii pentru promovarea meseriilor între
români. El îşi exprimă ideile in această problemă pe larg într-un
articol intituiat „Diser,t.aţiune pentru necesitatea p:riomovării şi protecţio
nării meseriilor intre români", publicat în revi:sta Transilvania. Se subliniază că <loi factori, st:riîns legaţi între ei determină puterea şi vaza unui
popor: cu'ltura şi starea materială, care se c011Jdiţionează reciproc. Din
cauza coniliţiilor Î'stiorice atît de vitrege pent:r,u românii din Transilvania,
aceştia au rămas mai în urmă ân aceste 'domenii, neavînd nici destul pă
mint, fiind şi asupriţi politic. Se analizează ce meserii, industrie şi comerţ
au avut :riomânii în trecut, dnd, deşi erau excluşi de la meserii, işi confecţionau singuri îmbrăcămintea, uneltele agricole, articolele de uz din
k'Illn, ceramică. După 1848 relatiiv prea puţini români au pătruns în industrie. Se face o analiză amplă a situaţiunii românilor în ·diferite ramuri de economie, pe comitat-e şi chiar pe ,comune un:de există anumite
1}cupaţii speciHce. în continuare autorul recomandă ,diferite căi pentru
propagarea meseriilor ,între :riomânt „Şi la noi ţăranii ar trebui îndemnaţi
1

Meseriaşul Român, nr. 7, din 1/13 aprilie 1888, p. 33.
G. Bariţiu, Lipsa de şcoale reale şi comerciale, în Gazeta Transilvaniei, nr. 3,
din 18 ianuarie 1855, p. 10.
1

2
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şi învăţia:ţi la diferite meserii, rea prelucrarea lemnelor-, cojocări-a, măce
lăria, cizmăria, acordându-se totodată atenţie perfecţiionării indU1Striei cas-

nice fine a femeilor române. Pentru aceasta trebuies1c create mai multe
asociaţiuni, trebuiesc îruiinţate şaali şi ateliere. La sate, unde nu se pot
înfiinţa peste tot şcoli de meserii să ISle aşeze măcar meseriru;;i pri,ce,puţi
pentru a-i -învăţa pe ceilalţi" 3 •
Românii din Transilvania, în interesul pria,movării meseriilor şi al întemeierii unui învăţămmt profes11cma!l, în Memoriul de iJa Blaj din anul
1872, alături de gimnazii şi şcoli rea!le au cerut şi înfiinţare-a unor şooli
de agronomie şi a unei şooli montanistice ,în limba română 4 •
Gercurile intelectualităţii şi bl.Ll'gheziei progresiste române din Transilvania, dinpe deplin seama de importainţa ~ndrumării şi instruirii tineretului pe tărîmul
industriei şi meseriilor, au pus această problemă în centrul preocupărilor diferitelor
asociaţii şi reuniuni, înfiinţate în a doua jUIIllătate a secolului XIX şi a căror activitate va fi analizată în lucrarea de faţă.
In deceniul al Vii-lea au fost organizate primele asociaţii ale meseriaşilor şi
sodalilor români. Amintim aici în primul rind Asociaţiunea sodalilor români din
Sibiu, înfiinţată în 1867, care a promovat muJţi tineri meseriaşi, Asociaţiunea pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov, înfiinţată in
1869, al cărei scop era formarea de meseriaşi româ,ni şi Soci(~tatea sodalilor români
,,Lumina" tot din Br~ov. Din anul 1869 mai datează Societat2a cizmarilor şi tîmplarilor de la Haţieg.
După 1870 se înfiinţează Asodaţiiunea sodalilor rcimâni din Cluj, Asociaţiunea
maeştrilor români din Sălişte, Societatea de meseriaşi români din Arad „Progresul",
societăţile de meseriaşi de la Orăştie, Sebeş, Făgăraş, Reuniunea meseriaşilor români de la Lugoj, mai multe asociaţii din localităţi mai mici ca Miercurea, Poiana
şi altele. După 1900 se organizează Societatea meseriaşilor din Blaj, Reuniu:nea
meseri~ilor şi economilor de la Alba Iulia, Reuniunea meseriaşilor români din
Bistriţa ş.a. In unele oraşe mai existau asociaţiuni parţiale, pe ramuri, ca ale mă
celarilor, cojocarilor, a croitorilor şi lemnarilor români de la Braşov, a pieptănarilor
de la Galeş 5 •
Aceste asociaţii se ocupau ou plasarea copiilor la meseriaşi, supravegheau pc
meşteri şi progresul ucenicilor, îi înscriau la şcolile de ucenici, plătind de multe
ori din fondurile asociaţiunii taxele şcolare cit şi rechizitele trebuincioase, dădeau
ucenicilor haine din fondurile existente sau di,n cole~te. Ele confereau diferi te
ajutoare şi stipendii, înlesnind trimiterea sodalilor în diferite şcoli profesionale în
ţară sau la specializare în străinătate. Cele mai active erau în acest sens Asociaţia
sodalilor români de la Sibiu, cea de ,la Cluj, cit şi Asociaţia pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Braşov, a cărei activitate cuprindea de
fapt întreaga Transilvanie.
Asociaţia de la Braşov în primii 16 ani de existenţă a aşezat 541 copii români
din toată Transilvania la 18 diferite meserii, dintre ei s-au format 189 soclali şi
46 maeştri care s-au stabilit în Braşov şi în împrejurimi, dar şi în România 6 . Asociaţia dădea anual în medie 13 stipendii la calfele meritorii. Dintre cei 388,20
florini cheltuieli ale asociaţiei în anul 1885 de exemp1u, 152,98 au fost alocaţi pe'lltru
haine şi caz de boală, 50 fl. pentru taxe la şcoala de ucenici, 51,72 fl. pentru cărţi
iu-şi

B. Baiulescu, Disertaţiune pentru necesitatea promovării şi protecţionării meseriilor între români, în Transilvania, nr. 21-22, din 1/15 noiembrie 1883, p. 149-156.
~ lstRom, IV (1964), p. 698.
5 Meseriaşul Român, nr. 1, din 15/27 februarie 1886, p. 2 şi Transilvania, nr. 4,
iulie-august Hlll, nr. jubiliar p. 556-588.
6 Meseriaşul Român, nr. 1, din 15/27 februarie 1886, p. 2.
3
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rechizite şcolare şi 16 fl. pentru perfecţionarea sodalilorî. Asociaţia din Bra5ov
era ajutată de Astra, de Societatea tinerilor comercianţi din Braşov, de banca
Albina, de Societatea „Transilvania" din Bucureşti şi de donatori particulari1:l. Asociaţiunea aloca prin concurs - ajutoare mai ales pentru perl'ecţionarea în anumite meserii slab reprezentate printre români, din fundaţiuni lăsate în acest scop.
cum au fost fW1daţiunea Andronic şi fundaţiunea Stroesco. Aceasta din urmă era
de 20.000 fl. şi stipula să se înfiinţeze un convict împreună cu atelier, pentru copiii
săraci ucenici sau un institut care s-ar găsi necesar pentru promovarea şi perfecţionarea meseriilor între români. Din procentele anuale ale fundaţiei se sprijineau
ucenicii săraci cu vestminte şi cărţi şcolare, se plăteau taxe şcolare, cheltuieli ele
boală, taxe de ţinere la meseriaşi. Se prevedea ca ucenicii talentaţi să fie aşezaţi
în ateliere mai renumite, plătindu-li-se taxele, iar sodalii fruntaşi să intre în şcoli
speciale în ţară sau străinătate şi să se premieze meşterii români care formează
ucenici şi sodaff1•
Asociaţiunea din Br~ov a acordat anual patru ajutoare de cite 50 fl. pentru
ucenicii din cadrul unor anumite meserii, patru ajutoare de cite 10 fl. pentru sodali
care doreau să plece în străinătate pentru perfecţionare şi patru ajutoare de cîte
100 fl. pentru sodali care voiau să deschidă atelier propriu şi erau garta să primească la rîndul lor uoenicit 0 •
Grija pentru ucenici era deseori lăsată complet în seama Asociaţiei; astfel mulţi
părinţi din regiuni mai îndepărtate, mai ales din Munţii Apuseni, nu veneau să-şi
plaseze ci copiii la meserii, ci îi ,trimiteau singuri la Comitetul Asociaţiunii, acesta
trebuia de cele mai multe ori să-i îmbrace şi să plătească pentru ei toate taxele ele
intreţinerell.
Noua Asociaţiune

de credit şi depuneri „Meseriaşul Român", înfiinţată la Braşov,
prevedea prin statutele ei ca 600/o din profit să revină Asociaţiei pentru sprijinirea
învăţăceilor şi sodalilor români meseriaşi din Bra5ovt 2•
O activitate merituoasă în sprijinul pregătirii meseriaşilor români a avut-o şi
Reuniunea sodalilor români din Sibiu, întemeiată in 1867. Contribuind la sporirea
numărului de meseria5i şi sodali români şi cultivî,nd simţul lor de solidaritate,
Reuniunea le dădea şi ocazia de a se perfecţiona în meseriile lor prin împărtăşiri
rPciproce de cunoştinţe şi experienţă, prin întemeieri de fonduri în scopul înlesnirii
progresului în meserii, prin întemeierea unei biblioteci, organizări de expoziţii,
cursuri şi alte manifestări cultural-instructive13•
Re1narcabilă a fost activitatea depusă de Reuniunea sodalilor români din Cluj,
care prevedea în statutele ei ca scop „înaintarea membrilor săi în cultură, nutrirea
spiritului social între ei şi propăşirea lor în dştigarea cunoştinţelor reale", şi mai
departe, ,,spre ajungerea scopului său - î,n întruniri ~ăptămînale - sodalii vor
conversa, vor asculta prelegeri privitoare la industria, comerţul, agricultura, economia, matematica. peste tot ştiinţele reale ... ""'· Reuniunea sodalilor români din
Cluj a activat susţinut pentru realizarea obiectivelor propUISe, fiind ajutată şi de
Astra, de Liga Culturală, de Societatea „Transilvania" din Bucureşti, de Societatea
,,Carpaţi" din Bucureşti.
Reuniunea sodalilor români din Cluj a aşezat copii de la sate Ia diferite meserii
în Cluj; din cei 600 fl. alocaţi de Societatea „Transilvania" din Bucureşti s-au sus7 Raportul Adunării Generale a Asociaţiunii pentru
sprijinirea învăţăceilor şi
sodalilor români meseriaşi din Braşov, în Meseriaşul Român, nr. 1, din 15/27 februarie 1886, p. 5.
" Jbid.em.
1
' Meseriaşul Român, nr. 1, din 1/13 ianuarie 1887, p. 1.
10 idem, nr. 2, din 15/27 ianuarie 1887, p. 12.
11 Raportul Comitetului Asociaţiei pentru anii 1887, în Meseriaşul Român, nr. 4,
din 15/27 februarie 1888, p. 25.
12 Idem, p. 27.
1:1 Anuarul „Reuniunii sodalilor români" din Sibiu, 1900, în Foaia Pedagogică,
nr. 10, din 1 octombrie 1900, p. 311.
1" Ioan Lupaş, Comemorarea prof. dr. Grigore Silaşi, Oluj, 1937, p. 19-21.
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tinut anual în medie cca 35 de ucenici la diferite 1meserii, cu bani şi îmbrăcăminte.
Duminica li se ţineau în mod regulat cursuri de gramatică, matema,tică, canto15•
O activitate prodigioasă pe ,tărimul promovării industriei şi meseriilor, a calificării de lucrători, a desfăşurat şi Societatea meseriaşilor din Blaj, înfiinţată în
anul 1889 (statutele fiind aprobate în 1902). Aceasta s-a îngrijit de plasarea copiilor
din localitate şi de la ţară - deseori din regiuni îndepărtate - la ateliere bune,
de frecventarea şcolii de ucenici, î,ndrumarea patronilor pentru buna educaţie a
ucenicilor. S-a urmărit şi ,progresul şcolar al acestora. împărţindu-se premii. Ucenicuor li s-au dat ajutoare în bani şi haine în număr mare. Şi sodalii şi meşterii
găseau în societate prilej de cultivare şi instruire, biblioteca societăţii conţinînd
numeroase cărţi de specialitaite, ţinindu--se şi numeroase conferinţe. Societatea a
plasat tineri la şcoli profesionale la Cluj şi Budapesta sau la ateliere de frunte di,n
Viena unde au beneficiat şi de azilul pentru creşterea ucenicilor. ln zece ani de
existenţă societatea a ajutat 359 de ucenici şi a organizat 66 conferinţe 16 •
In anul 1906 s-a ridicat problema înfiinţării unei societăţi - cu centrala ia Sibiu - care să aibă ca obieotiv plasarea învăţăceilor la diferite meserii şi la comerţ
şi care să se îngrijească de soarta lor. Copiii apţi să fie plasaţi la patroni buni,
să fie ajutaţi materialiceşte. Societatea să se îngrijească şi de perfecţionarea şi de
posibilită~ile de muncă al•e sodalilor. Se prevedea oa această societate să deschidă
în locuri potrivite filialel 7•
Preocupări deosebit de vii în a•cest domeniu a .manifestat Asociaţiunea transilvană pentru literatură română şi cultura poporului român (Astra), care timp de
decenii a desfăşurat o activitate neobosită şi pentru răspîndirea meseriilor printre
români, pentru ajutorarea şi instruirea învăţăceilor şi sodalilor români. Adunarea
constituantă din 1861 a adoptat imediat după alegerile statutare, în vederea preocupărilor viitoare cîteva teze sau probleme din diverse ramuri ale 5tiinţelor, artelor
~i economiei, teze forimulate de George Bariţiu. Printre acestea era starea economiei
la românii transilvăneni, în cadrul căreia să se cenceteze mijloacele pentru răspîn
direa în popor şi dezvoltarea unor ramuri variate şi metode raţionale ştiinţifice
precum şi compunerea unor cărţi şcolare corespunzătoare18 •
însăşi Statutele Astrei înscriu ţelurile propuse de Asociaţiune în domeniul economic, astfel paragraful 2 defiineşte scopul Asociaţiunii: ,,înaintarea culturii poporul-ui român prin iniţiere de studii şi edi,tare de ,publicaţiuni literare, ştiinţifice
:;;i artistice, înfiinţarea de biblioteci poporale, muzee şi alte ,colecţiuni, acordarea
de premii şi stipendii pentru diferitele specialităţi de ştiinţă, artă şi industrie;
expoziţii, producţii şi conferinţe publice, înfiinţare, eventual ajutorare de şcoli
şi internate; organizarea de secţiuni ştiinţifice şi designare de referenţi literari în
acesie secţiuni şi în fine, prin orice al.te ÎIIltreprinderi legale care vor putea contribui la prosperarea culturii atît spirituale oit şi economice a românilor din
patrie.
Chemarea despărţămirntelor este de a conlucra la ajungerea scopului Asociaţiunii,
intrînd în mai de aproape atingere cu poporul şi răspindind la acesta învăţătura în
toate direcţiile; a) prin colecţiuni de producte literare de tot felul; b) prin stăruinţa
ca pe lîngă şcoalele populare să se înfiinţeze şi susţină şcoale de pomărit şi vierit,
de grădini şi alte economii de model etc., în măsura mijloacelor disponibile;
c) prin disertaţiuni poporale şi învăţături despre economie, industrie şi comerciu;
d) prin îngrijirea ca să se îndemne poporul a îmbrăţişa deosebitele ramuri de
industrie şi comericiu; e) prin îndemnarea poporului la înfiinţarea de însoţiri folositoare pentru membrii lor, prevăzute cu staitute speciale".
Astra a avurf preocupări variate şi susţinute în acest domeniu, de la popularizarea
meseriilor şi a şcolilor profesionale, de la origanizare de pr~legeri, concursuri şi
expoziţii, pînă la conferirea ,unui număr considerabil de ajutoare şi burse ucenicilor
15 Meseriaşul (Lugoj), nr. 21, di111 8/21 oct01ITibrie 1906, p. 2.
16 Anuarul Societăţii Meseriaşilor din Blaj, 1909, p. 8-13;

p. 7-33; 1914, p. 8-10.
17 Meseriaşul (Lugoj),
18 Transilvania, nr. 3,

nr. 6, din 12-25 martie 1906, p. 3.
dm 1 februarie 1876, p. 23.
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calfelor de meserii, cit şi elevilor şi studenţilor de la diferitele şcoli şi instituţii
învăţămînt profesional şi economic.
In anul 1882 subcomitetul despărţămîntului IV al Astrei a elaborat un regulament privitor la îndemnarea tilllerimii române spre îmbrăţişarea meseriilor şi a
comerţului. Acest regulament prevede că ,,scopul întreprinderii pe lingă cel general
desemnat în paragraful 2 din statutele generale ale asociaţiunii transilvane, este
special înaintarea comerţului şi a industriei pr~n conferirea de stipendii şi alte
ajutoare pentru tinerii români care vor a se aplica la vreuna meserie sau la c0merciu peste tot"t 9•
In anul 1900, pe lingă secţia literară, istorică şi ştiinţifică s-a mai organizat conform trebuinţelor speciale ale Astrei - secţia şcolară şi cea economică. Aoeasta
din urmă trebuia să sprijine dezvoltarea economică prin publicaţii, conferinţe, asocieri, organizarea de şcoli profesionale şi expoziţiuni, să se ocupe cu statistica ~i
literatura economică şi să sprijine activitatea sodetăţilor economice. Secţia a studiat problema înfiinţării unei şcoli de agricultură şi a şcolilor economice de rept'tiţie precum şi problema calificării învăţătorilor pentru şcolile economice de rede

petiţie.
La adunările Astrei se ţineau conferinţe pe tema îmbrăţişării meseriilor şi a
instrucţiei practice profesionale. Astfel, importanţa învăţămîntului profesional este
subliniată în adunarea generală a Asociaţiunii transilvănene pentru literatura
română şi cultura poporului român din 8 august 1871, în disertaţiunea ţinută de
Ioan Dima Petraşcu şi publicată în revista „Transilvania" (rnr. 23 din 1 decembrie
1871, Braşov, an. IV, p. 269-270). După trecerea în revistă a învăţămîntului elementar şi mediu, se constată că românii din Austro-Ungaria nu au şcoli pentru
instruirea viitorilor agricultori oare formează grosul populaţiei şi nici pentru
clasa de mijloc de la oraşe. ,,Şcoli de meserii, şcoli de agricultură, şcoli unde să
se înveţe ştiinţele reale, şcoli anume pentru montanistică trebuie să ne înfiinţăm,
pentru că dacă vrem să ţinem cont de progresele re le face omenirea pe fiecare
minut, la fiecare ceas, atunci ca să nu rămînem îndereptu în cultură şi civilizaţiune, trebuie să ne facem şcoli de toate facturile în care românii să primească.

educaţiunea necesară şi suficientă de a putea exista ::a naţiune ... Dacă noi nu
vom avea oameni de factu, ne vor exploata străinii, care vor veni o dată cu drumul de fier în părţile noastre, să se folosească de neştiinţa noa5tră, ducîndu-ne
afară ·din patrie imensele bogăţii ce ascund pămînturile noastre în sinul lor ... "
La adunarea Astrei ţinută la Deva în 23 iunie 1873, profesorul Teodor Petrişor
în conferinţa „Disertaţiune pentru necesit.a,tea instrucţiunii" arată că pentru o
naţiune ca să fie fericită şi îndestulată nu este îndeajuns să fie acttvă şi lucră
toare. ,,Poate avea pămîntul orice putere productivă, căci dacă nu cunoaştem
această putere, dacă nu ştim economisa, nu vom avea seceriş bun. Un meşter poat,,
şedea tot lingă tarabă, ,căci dacă nu cunoaşte invenţiunile mai noi de a lucra, lucrul
lui nu va avea nici llil1 progres. Omul neînvăţat, oricît va lucra nu va progresa
alături de cei învăţaţi, de cel expert în invenţiunile moderne; o singură cale este
pentru a satisface aceste cerinţe: şcoala". Se propun mijloace, fonduri pentru ajutorarea şcolilor, începînd cu cele de la sate20 •
In conferinţa intitulată „Situaţia noastră economică şi mijloacele pentru îndreptarea ei", ţinută de Romul Simu, membru al secţiei e-..---onomice a Astrei, în 190!J,
se arată că vor trebui făcute încă mult.e în diferitele ramuri ale economiei naţionale
cit şi pe tărîmul meseriilor, indU5triei şi comerţului pe care tot mai mulţi tineri
le îmbrăţişează. Vor trebui ţinute şi mai multe prelegeri şi cursuri economice, vor
trebui înfiinţate şcoli economice de repetiţie, ferme-model, şcoli agricole inferioare.
vor trebui date stipendii studenţilor de la institutele economice. O atenţie sporită
trebuie acordată industriei casnice textile, industriei agricole, adică prelucrării
materiilor prime ce se află la dispoziţia sătenilor şi în această direcţie ar trebui
crescuţi şi angajaţi specialişti şi organizate mai ales iarna - cursuri de industrie
c.asnică. Pentru crearea unei clase de meseriaşi şi industriaşi se propune organizarea unor ajutoare din partea comunelor, a despărţămintelor Astrei şi a băncilor·
19
20

Arhivele Statului, Sibiu, Fondul ASTRA, cutia 54; din 1882.
Transilvania, nr. 18, din 15 septembrie 1873, p. 207-211.
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româneşti pentru stipendierea şi oailifircarea u,nui număr cit mai mare de tineri în
şcolile şi atelierele de industrie inferioară, in curnuriJe de desen şi în şcolile de
artă industrială. Să se facă fundaţiu,ni pentru ajutorarea elevilor de meserii, a
reuniunilor de sodali şi meseriaşi. Pentru formarea unei pături de comercianţi
români -trebuie îndreptat tineretul spre această carieră şi -sprijinit cu toate mij-

loace:e11.
Asociaţiunea a organizat /llumeroase prelegeri în popor, pe teme practice, instruotive. Conform concluziilor cu nr. prot. XXX al Adunării generale din 1875,
s-au emis provocări ,către direcţiunile desipărţărrnintelor ceI"culare ale Asociaţiunii,
să ceară conferenţiarilor respectivi ca la disertaţiunile pe teme practice ţinute cu
ocazia adunărilor generale circuale ale ,despărţămintelor să folosească un limbaj
popular şi totodată ele să fie tipărite şi răspîndirte Îill popor. S-au prelucrat şi
.conferat teme folositoare din domeniul agrO/llomiei, economiei şi industriei etc. 22•
La adunarea generală a despărţărnintului Orăştie di:n anul 1895, de la Vinerea,
:S-a ţinut o amplă prelegere de Ioan Moţa, ,,De.spre îmbrăţişarea meseriilor şi a
comerţului", subliniindu-se importanţa şi avantajele pen-tru rornâll1.i a acestora şi
inJ.emnind poporul ţărain să-şi deie copiii la învăţătură în aceste ramurf!.1 .
Intre numeroasele conferinţe şi prelegeri ţirnute de Astra cu ocazia adunărilor
-ccrcuale, pe temele diferi.telor ramuri agricole sau de îmbrăţişare a meseriilor,
amintim prelegerea „Despre îmbrăţişarea invenţilllllilor noi, folositoare la economie", ,,Despre industrie şi comerţ", ,,Cum s-ar putea imbunătăţi starea poporului
nostru", ,,Insemnătatea meseriilor" şi altele.2".
1n 1906 Astra ia măsuri pentru organizarea •temeinică a acestor prelegeri. Prin
ciixulara 1.499 din 12 rdecembrie 1905 şi circulara 2.044/1912 s-au mobilizat despăr
ţămintele în această ,problemă, rtrimiţîndu-li-se şi cite 100 •coroane pen~u ronfeTenţiar şi cărţi pentru înfiinţarea de agenturi şi biblioteci populare. Se dă un
program de acţiune conform căruia trebuiesc alese comunele cele mai vizate, conferenţiarii trebuiesc să fie specialişti, chiar preoţi şi invăţă-tori care s-au calificat
într-o ramură, cu ocazia prelegerilor se vor ~nfii,nţa bib:lioieci şi agenturi ale Astrei,
prelegerile să se ţină .şi în mod practic, arătîndu-se şi experimentîndu-6e cele
pn.-clate25.
Astra s-a preocupat de calificarea în primul rînd a preoţilor şi învăţătorilor în
-direcţia &."'Onomică, undemnîndu-i să frecventeze diferite cursuri 26 • Prin revista
.:fara noastră" Astra a iniţiat publicarea unor scurte tratate populare despre comCTţ, industrie şi meserii 27 • Ln anul 1909, Asociaţiunea :1 angajat un agronom care
să ţină prelegeri populare şi să dea îndrumări conferenţiarilor 28 • In anii ce au urmat, activitatea conferenţiarului agronom s-a dovedit deosebit de rodnică în împăr
tăşirea cunoştinţelor agricole raţionale în popor. Prelegerile în unii ani au arvut
peste 100.000 de asoUiltători; astfel, în 1912 125.000 persoane au audiat peste 1.100
ele prelegeri 29 •
Astra s-a preocupat şi de organizarea unor cursuri de negustorie pentru ţărani,
-emiţînd în acest sens decizia Comitetului Cerntral 238i1908, pentru a da ţăranilor
unele cunoştinţe folositoare şi necesare, iniţiativa fădndu-se în comi-tatul Bistriţa
Năsăud30.
21

Idem, nr. II, din aprilie-iUIIlie 1909, p. 75-85.
Raportul secretariatului II despre activitatea Comitetului Asociaţiunii transilrănene pe anul· 1874-1815, în Transilvania, nr. 20, din 15 octombrie 1875, p. 222.
21 Transilvania, nr. 3, din 15 martie 1895, p. 69-81.
:v. Idem, nr. III, aprilie 1901, p. 58-59.
25 Idem, nr. IV-VI, din 1906, p. 237-240.
26 Raportul secţiunii economice a Asociaţiei despre activitatea sa în anul de gestiune 1906-7, în Transilvania, nr. III, iulie-septembrie 1907, p. 169.
'l.7 Idem, .p. 162.
28 Idem, nr. IV, octomJbrie-deoernbrie 1909, p. 332.
~ Idem, nr. IV-V, iulie octombriie 1913, anexa IV, p. 250-270.
10
•
Idem, nr. IV, 1908, p. 210.
21
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Multe prelegeri nu au dat însă rezultatele iScontate, deoarece nu au fost însoţite
de demonstraţii practice, oum au avut loc cu succes remarcabil la Gura Rîwlui,
la Sălişte, unde educaţia economieă şi industrială a ţărănimii s-a făcut în cadrul
unui curs practic. S-au confecţionat de către cursanţii î,n,săşi roţi, dricuri, piese de
plug, grape, furci. ln aca;te comune s-au organizat şi cursuri de rotărie, care au
ajutat ca ţăranii să-şi însuşească aceste meserii auxiliare folositoare:i1_
In bibliotecile săteşti propagate şi înfiinţate de Astra sînt prevăzute în primul
rînd cărţi cu conţinut economic-agronomic, care să iniţieze pe ţărani în metodele
noi, ştiinţifice în agricultură şi cărţi cu conţinut industrial-comercial, privitoare'
mai ales la prelucrarea materiilor prime rezultate din agricultură şi creşterea vitelor ca şi la valorificarea acestor produse3 2.
Asociaţia a acordat atenţie di,feritelor cărţi cu conţinut economic pe care le
comanda şi le difuza. S-a ocUJpat şi de redactarea şi îmbunătăţirea unei cărţi speciale pentru şcolile de ucenici, ,,Carte de citire şi ~nvăţătură pentru şcolile învă
ţăceilor industriali", propunînd şi un concurs pentru redactarea unor astfel de cărţ?·:_
In 1881 s-a decis organizarea unui concurs pentru redactarea unui „Manual de
economie".
In cadrul „Bibliotecii populare" a Asociaţiunii cit şi al altor publicaţii editate
de Astra, întîlnim nwneroase publicaţii .cu caracter economic, menite să popularizeze metode raţionale în agricultură, sau care militează pentru îmbrăţişarea
diferitelor meseriPt,.
Astra a împrumutat sau donat mereu cărţi, mai ales cu profil economic, Reuniunilor de meseriaşi şi comercianţi 35 .
In paginile ,,Transilvaniei" pentru popularizare, sînt publicate recenzii despre
cărţile apărute în domeniul economic, comercial: ,,Cartea de învăţătură pentru
şcoalele de repetiţiune economice" de Iuliu Vuia, ,,Curs complect de corespondenţă
comercială cu explicarea terminilor comeI'ciali" de I. C. Panţu:i 0 •
Revista „Transilvania" propovăduieşte cultivarea deprinderilor practice în general în şcoli, astfel în articolul „Lucrul de mină în şcoli" 37 se arată că şcoala estcchemată să cultive plăcerea de lucru, prin lucrul de mină se pot descoperi şi
dezvolta înclinaţiile elevilor şi spre specialităţile tehnice. Educaţiunea pur teoretică
laisă pe majoritatea tinerilor fără o carieră, pe cînd cea practică, le poate asigura
pîinea. Autorul, învăţătorul Gheorghe Maianu, dezvoltă ace-leaş; idei în articolul
,.O chestiune arzătoare" propunind şi înfiinţarea unei reuniuni pentru dezvoltarea
diferitelor lucruri manuale, practice38 .
In articolul „Invăţămîntul la noi privit în rezultatele lui actuale" apărwt in
,,Transilvania" nr. 21-22 din 1-15 mai 1888, p. 182, autorul arată că ţăranii ar avl'a
o altă atitudine faţă de şcoala populară, dacă copiii lor ar învăţa acolo şi ~va
cunoştinţe folositoare de agricultură, pomărit, grădinărit.
Şi I. Pop Reteganu se ocUJpă 1n coloanele revistei „Transilvania" de educaţia
multilaterală în şcolile populare, de înzestrarea lor cu toate -::ele necesare, de îngrijirea grădinilor şcolare39 •
Astra s-a ocupat efectiv ,de rpredarea cultivării pomăritului şi industriei casnice
în şcolile elementare, a economiei de cîmp în general" 0• Asociaţia s-a preocUJpat
şi

31

Idem, nr. 43, 1912, p. 155-156.
Idem, nr. 13-14, din 1-15 iulie 1883, p. 105. Cf. AciaMN, VI, p. 347-360.
idem, 1898, Partea Oficială, p. 2.
:v. Aproape permanent revista Transilvania publică pe copertele ei - lista
32
13
·

public.aţiilor editate de Astra.
35 Idem, nr. IV, octornbrie-de~mbrie
36
37

1908, p. 207.

Idem, nr. VI, noiembrie-decembrie 1904, p. 181 şi 221.
Idem, nr. 2, din 15 februarie 1890, p. 51-54 şi nr. 3, dtn 15 martie 1899,

p. 85-91.
38
Idem, nr. 5-6, din 1/15 martie 1889, p. 40-41.
39 I. Pop Reteganu, Şcoalele noastre populare, în Transilvania, ,nr. 1, din 15 ia-

nuarie 1893, p. 8-12.
~o Raportul general al despărţămîntului XI Salagiu Silvaniei al Astrei din august 1886, î,n Transilvania, ,nr. 23-24, din 1-15 ,decembrie 1886, p. 194.
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totodată de
şcoli,

instruirea practică la şcolile de fete, de cultivarea lucrului manual în
ca o bază pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea industriei casnice tracliţionale a femeilor române.
Asociaţia şi revista ei „Tra.nsilvania" au arătat deochis necesitatea înfiinţării unor
şcoli de meserii. Astfel, în articolul „Şcoli industriale", semnat de Petre Şpan, se
t1:1ec în revistă rezultatele, realizările obţinute în domeni·ul promovării meseriilor
între români, dar se constată că ajUltoarele acordate nu sînt suficiente, deşi ele
ajută materiaUceşte pe ucenici; pentru cultivarea şi instruirea lor corespunză
toare, ele nu servesc destul, pentru aceasta trebuiesc şcoli de meserii. în afara
cîtorva oraşe unde primesc şi ucenicii români o oarecare instrucţie, aceştia nu au
pooibilităţi să se cultive, de aceea foarte puţini se pot menţine apoi ca meşteri.
Pentru înfiinţarea unor şcoli româneşti de ucenki ar trebui folosite toate posibilităţile, cerind ajutorul băncilor române şi utilizînd în acest scop fondurile pentru
aceste

asociaţie" 1 •

O preocupare permanentă a fost pentru Astra înfiinţarea unei şcoli de agricultură, extrem de necesară românilor din Transilvania. Asociaţiunea s-a ocupa.t şi
de importanţa şcolilor ,comerciale, de convingerea ti:nerilor de a îmbrăţişa cariera
comercială şi a fi la înălţime în ea" 2•

Astra şi-a îndreptat atenţia în mod special spre ţinutul Munţilor Apuseni. Ideea
înfiinţării aici a unor şcoli profesionale, o dată ridicată, a fost studiată de Comitetul despărţămîntului Abrud-Cîmpeni care a trimis în această problemă mai multe
rapoarte Comitetului Central Astra. lin unul din acestea se analizează în primul
rînd starea actuală a meseriilor, cauzele stagnării lor, izvoarele şi felurile materiilor
prime, de ce şcoală este nevoie şi ce unităţi productive se pot crea ca urmare
firea.scă a şcolii de meserii. OcupaţilllI1ile principale din această zonă datorită
condiţiilor nefavorabile pentru agricultură au fost diferitele meserii tradiţionale,
exercitate din tată în fiu, între care primul loc îl ocupa prelucrarea lemnului. Industria de ca.să nu poate concura ~nsă cu produsele meseriaşilor sau cu cele industriale, numai dacă prin metode şi unelte perfecţionate vor putea da muncii lor mai
mult spor şi mai multă rentabilitate. Pentru a scăpa de nimicire industria casnică.
pentru a ridica bunăstarea locuitorilor şi a îlfillpiedica emigrările, este necesară
înfiinţarea şcolilor de meserii şi a unor cursuri suplimentare ambulante. Materiile
prime iefti,ne sînt diferite sortimente de lemne, de piatră, piei, lină şi fibre textile
vegetale, ceară, răşini. Aceste materii trebuiesc luate în considerare la înfiinţarea
şcolii de meserii, iar meseriaşii mai tîrziu se pot grupa în societăţi, înfiinţînd
stabilimente industriale, fabrici, de exemplu o fabrică de mobilă, de ciment, de
sticlărie şi produse de olărit. După meseriile cele mai rentabile, şcoala, cu cel puţin
150 locuri, ar trebui profilată pe urmăbarele secţii: de butnărit, rotărit, de confecţionare a uneltelor economice, de tîmplărit, de s,trungărit şi sculptură în lemn
şi fabricarea jucăriilor, pentru împletitul corfelor de nuiele, pentru sculptatul pietrei, cojocărit, croitorie şi lumînărit. Să se organizeze şi cursuri suplimentare, la
institut, iar vara cursuri ambulante, prin comune. Şcoala să fie de trei ani, pentru
îm2letit de doi ,ani. Să fie trimişi tineri între 14-17 ani cu cel puţin patru clase
eiementare, iar pe lingă profesori specialişti din diferite discipline, între care şi
desen şi tehnologie, să :Euncţioneze şi meşteri ca instructori practici şi conducători
de ateUere şi un econom, vînzător al produselor atelierelor. Se prevăd amănunţit
planul de învăţămînt şi organizarea şi înzestrarea atelierelor în fiecare specialitate.
Şcoala va da certificate legale care să îndreptăţească la exercitarea meseriei, aceasta
şi pentru cursurile ·complimentare. Sînt J)TevăZUJtc şi planul de construcţie şi fondurile necesare" 3•
Un alt proiect este cel al unei şcoli de agricultură în Munţii Ap\.IISeni, după
modelU'l celei de la Mediaş. Ac.easta fiiilld însă J)Tea costisitoare, s-a optat pentru
organizarea unei fernne-model, specializată mai ales în creşterea animalelor şi
~1

Transilvania, nr. IX-X, noiembrie-decembrie 1897, p. 165-166.
Comerţul şi codicile comercial, in Transilvania, nr. 11, din 1 iunie 1874, p.
125-126.
" 3 Transilvania, nr. III, diin 1913, p. 166-177.
"2
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pomicultură""· In procesul verbal încheiat în şedinţa din 30 decembrie 1912 al
despărţămîntului Abrud-Cimpeni al Astrei, se hotărăşte înfiinţarea unei şcoli de
agricultură cu durata de şcolarizare de un an, cu doi ,profesori, 20 elevi şi 8000
coroane cheltuieli de susţinere şi a unei şcoli de meserii de trei ani ou trei profesori, 40 de elevi şi 20.000 coroane cheltuieli de susţinere. Astra nu dispunea însă
de mijloacele financiare necesare realizării acestor proiecte, de aceea se adresa
cu un apel i:ntregului public românesc pentru sprijinirea aoestei acţiuni 45•
Intre 1880-1884, secţia din Braşov a Astrei a proiectat înfiinţarea unei şcoli de
ţesut la Săcele, dar nu a reuşit din motive materiale; ,la fel exista proiectul unei

şcoli

de ţesut la Satu-Lunw".
Comitetul oontral al asociaţiei a decis în vara anului 1914 să ţină două cursuri
de danteJărie, la Sălişte şi la Orăştie. S-a ţinut cel de la Sălişte, cu 30 de eleve,
îneheiat c:u o expoziţie, iar altul a avut Joc în comuna Tuştea, despărţămîntul
Haţeg'• 7 •

Asociaţiunea s-a ocupat in continuare de problema unei şcoli economice române.
a c.lezbMut şi studiat în repetate rînduri problema şcolilor economice de repetiţie
<:,i a strîns date referitoare la învăţătorii care au participat la cursurile economice
organizate de Ministerul Agriculrturii'18 •
Astra a alocat fonduri însemnate- pentru ajutoare şi stipendii atît pentru ucenici
-;;i sociali, cit şi pentru elevii şi studenţii din ramurile economice.
Pînă in anul 1875, deci în 14 ani de existenţă a asociaţiei au existat 74 stipendişti Astra, dintre care cinci studenţi în studiile tehnice cu o bursă de 300, apoi
de 400 florini anual, doi studenţi în agronomie cu 350 florini, un student în silvic·ultură cu 400 florini, 10 elevi la şcolile reale cu 50 apoi 60 de florini'tlJ. Din
rapoartele Astrei rezultă că în primii 20 de ani de existenţă, intre 1861-1882, au
fost alocate cite 8 stipendii pentru studii în agronomie, 11 pentru ·studii reale,
5 pentru tehnică, 4 pentru industrie şi 7 pentru comerţ. In număr mai mare au
fost ajutoarele pentru ucenicii şi sodalii de meserii şi anume 278 de ajutoare în
\'aloare de 10-15 fl., unul de 100 fl., in sumă totală de 4.910 fl. 50 • Cu toate că
bursele din diforitele fundaţii erau considerabile, ele nu acopereau decît o mică
part(' a neC'CSităţilor. Prin 1888 de exemplu, la stipendiile în valoare de 12,25-50 fi.
concurau şi cite 100 de tineri meseriaşi;, 1 • O parte din stipendiile şi ajutoarele
pentru meseriaşi Astra le avea din fondul Dimitrie Andronic, înfiinţat de fondatorul sibian în scopul de a crea meseriaşi români5 2, altele din fundaţiunea Stroesco.
ln anu.I 1882 Adunarea generală a Astrei a hotărit acordarea unor burse pentru
cei ce vor să înveţe la vreun institut sau corporaţiune industrială următoarele
meserii: ţesutul de pînze, covoare şi stofe rpe războaie mai perfecţionate, cusătura
de albituri, broderia, croitoria fină, giuvaergeria, argintăria şi prelucrarea fină a
metalelor şi farmacia5: 1•
S-au înfiinţat şi două stipendii pentru tinerii din M-ţii Apuseni care vor să se

,,,, Ibidem, p. 177.
1,.-, Ibidem, p. 178.
,,,; Arhivele Statului din Sibiu, Fondul ASTRA, cutia nr. 54, din 1882. (Raportul
comisiei de 3 emis în şedinţa din 31 decembrie 1881 pentru înfiinţarea unei şooale
de ţesut în Satu-Lung).
" 7 Transilvania, nr. 10-12, din 1 decembrie 1914, p. 509.
'• 8 Raportul secţiunii economice a Asociaţiei despre activitatea sa în anul 1907-8,
in Transilvania, nr. II, aprilie-iulie 1908, p. 143.
t,!J Transilvania, nr. 20, din 15 octombrie 1875, p. 224.
1
"
Arhivele Statului Sibiu, Fondul ASTRA, cutia 50, nr. 170, din 1882. Mulţumim
colegei Eugenia Glodariu pentru indicaţiile preţioase.
~1 Cincisprezece ani din activitatea Asociaţiei Transilvania pentru literatura română şi cultura poporului român, în Transilvania, nr. 21-22, din 1-15 noiembrie
l!:l88, p. 174.
62 Transilvania, nr. 15, din 15 decembrie 1895, p. 396-397.
r,3 Transilvania, nr. 19-20, din 1-15 octombrie 1882, p. 167.
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perfecţioneze în
practicanţi

prelucrarea lemnului 5". In anul 1882 şi 1883 s-au acordat stipendii
tn arta fotografică, farmacie, ,,maşinărie" şi „industrie" 55• In anul
1900 se sistează ajutoarele pentru învăţăceii de meserii. După 1900 se votează
însă mai multe burse pentru specializare în anumite ramuri de prelucrare a lemnului, a metalelor, in şcoli profesionale de specialitate, şcoli de meserii sau agricultură şi altele. Astfel de burse s-au ar.oridat de exemplu pentru şcolile indlliStriale
din Praga, Budapesta, Innsbruck şi pentru politehnica din Mi.inchen56•
Analizînd activitatea Astrei în decurs de 50 de ani se constată în acest domeniu
următoarea situaţie: Asociaţiunea a acordat stipendii şi ajutoare:
unor

-

I. Stipendii între 1871-1883 la opt elevi din fondul Asociaţiunii
între 1887-89: 6 elevi
740 fr.

-

din fundaţiuni

-

din fondul

intre 1889-90: 1 elev

-

-

2i40 fr.

20 fr.

Asociaţiunii

~ntre 1891-1899: 5 elevi . . 720 fr.
II. Ajutoare pentru sodali şi învăţăceii de meserii
între 1864-1882 la 303 elevi
de la Societatea „Transilvania" din Bucureşti
între 1886-1890 la 69 elevi . . . 3.155 coroane
din donaţiunea societăţii „Transilvania"
între 1891-1892 la 36 elevi
Total: 16.160 coroane57 •

Intr-o jumătate de secol de existenţă Asociaţiunea a dat sodalilor şi învăţă
cei,lor de meserii ajutoare în suma de 27.460 coroane şi a organizat 21.480 prelegeri
populare, majoritatea pe teme economice58•
In Astra şi-au găsit reazim mulţi din tinerii meseriaşi transilvăneni penlru
introducerea şi perfecţionarea lor în diferite meserii. Adăugind şi ajutorul societăţii
„Transilvania", Astra şi comitetele meseriaşilor .din Braşov, Cluj şi Bistriţa-Năsăud
au putut întreţine pînă în anul 1918 peste 1.000 de elevi meseriaşi ardeleni care
s-au calificat în Transilvania sau în străinătate5 9 •

Problema creşterii rde specialişti în diferitele remuri economice şi a
ovganizării învăţămîntului profesional la r,omânii din Transilvania a preocupat şi diferite cercuri din Romândia. Cea mai rodnică activitate pentru
ajutorairea ~omânilor triainsilvăneni în aces,t serus a depus-o societaitea
,,Tran:.si1vania" din Bucureşti. De la înfiinţarea ei, societatea „Transilvania" a acordat ajutor elevilor şi s;tiuidenţilor în ştiinţele exa1cte. ln 1871
~·-vcietatc-a elabor.ează un reg,ulamenrt; de aoncurs pentru stipendii în ştiin
ţele exoote, regulament publicat de Asocilaţiunea Transilvania în foaia L'i
„Transilvania" şi dat spre publicare şi altor foi româneşti 60 • Conf,orm
acestui rc,gulament se crează treri burse de 150-200 galbeni pentru stUJdii
la universităţi din Franţa, Italia sau Belgia, concurenţii adres-îndu-şi cererile prin Comit~tele Astrei, înaintînd prin ele 1actele personale, de şcop. 153 şi nr. 21-22, din 1-15 noiembrie 1883, p. 164.
Idem, nr. 15-16, din 1-15 august 1884, p. 123-124.
r,c; Transilvania, 1913, p. 390.
G? Idem, nr. jubiliar, 1861-1911, p. 364-384.
r,s Ce-a făcut „Asociaţiunea" pînă acum, în Transilvania, din 1920, p. 58-59.
r.o Idem, 1911, p. 364-384 şi V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, Bucureşti, 1969, p. 128.
r~ Idem, nr. 13, din 1 iulie 1871, p. 159.
r,r. Idem,
55
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larizare şi paupertate, Astra făoind 01bse:r,vaţiile şi recomandările ei. Unul
din sitripendişti trebuia trimis de Comitetul Societăţii Transilvania la studii montaniJStice, unul 11a şcoala de poduri şi şosele, iiar arl treilea La studii
în domeniul unei alte ştiinţe exaicte. Cei .ale1Şi au oblig,aţia de a trimite în
mod regulat certificatele de studii, în ,caz de necorespundcre rctrăgîn:du
li-sc bursa.
în 1877 devine necesară modificarea statutelor societăţii, iar adunarea
din 12 februarie 1878 a hotăriît modificarea art. 3 al statute-lor, stabilind
ca „ajutoarele societăţii să se extindă şi asupra junilor aplecaţi ta arte,
industrie, comerţ şi meserii" 61 •
1n scopul ajutorării meseriaşilor, societatea a stabilit un plan de măsuri
şi s-a pus în legătură cu Astm din Sibiu, cu Reuniunea sodalilor români
din Cluj şi cu Societatea pentru sprijiniirea în:văţăceitor şi sodalHior români din Braşov, organizînd şi un comitet pentru districtul Bistriţa
Năsăud.

Comitetul Societăţii Transilvania a decis crearea :a 32 de ,ajutoare pentru meseriaşi şi anume cite 4 din U["Jilăftoarele meserii: dulgherie, fierărie,
cojocărie, cizmărie, ceaprăzărie, curelărie, rotărie, deci mai ales meseriile
necesare la sate. Fiecare elev avea destinată o bursă de 40 fl. valoare
austriacă. Comitetele din Transilvania urmau să publice concurs pentru
a-i selecţiona pe tineri şi a-i aşe:w. la meşterii cei mai buni pentru o perioadă de 3-4 ani. Totodată trebuiau să urmărească moduJ de comportare al elevilor şi însuşirea meseriilor. Aveau şi obligaţia de ,a îndatora
pe meşteri să înzestreze pe elevi cu cunoştinţele teoretice şi practice
trebuincioase în meseriile pe care le 1.IDl1lau.
Societatea „Transilvania" ,a decis 1a 12 noiembrie 1878 să pumă anual
la dispoziţia fiecărui oomitet cite 400 de fl. cu car;e să întreţină cel puţin
8 elevi, iar celui din Braşov 480 florini 62 • În 1887 se iau măsuri pentru
extinderea acestor ,ajutoare şi in părţile bănăţene şi apu~ene, l,a Lugoj,
Timişoara, Arad, Oradea 63 •
în anul 1895, în urma inspecţiei întreprinse de Comitetele societăţii s-a
constatat că elevii răspîndiţi prin ora.şele şi saitele Tra.nsi,lvianiei au crescut
ca număr, şi „este de dorit să sporească peste toată suprafaţa păm~ntu1ui
românesc, pentru extinderea şi întemeierea in.dUJstriei ramânie" 64 • În amtl
1897 Societatea ,a alocat suma cea mai mare: 5.771,95 lei unui număr de
101 elevi meseriaşi români, pentru învăţarea unei meserii 65 •
Societatea Transilrvan1a ia acordat mai multe burse unor studenţi oare
studiau ingineria, ştiinţele tehnice şi comerţul la fiaicultăţi şi şcoli supe1

r.,

V.

Curticăpeanu,

sl uclenţilor şi

elevilor

Societatea „Transilvania" din Bucureşti pentru sprijinirea
români din Austro-Ungaria, in Studii, nr. 1, 1966,

meseriaşi

p. 105.
1
'~ Idem, p. 106.
m Idem, p. 107.
1''• Ibidem.
li6 Idem, p. 110.
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rioare 1a Bruxelles, Liege, Viena, Gand, Anvers 66 , pînă în anul 18?7_,
cînd în unma pre:siuni.lor Ministerutui de Interne, Astra -s-a văzut ncvmtă
~ ă renunţe La ele.
Din docUlIIlentele citate reies ,cu pregnanţă preocupările diferitelor personalităţi înaintate din Transilviania ,şi ale Asociaţiilor .şi Reuniunilor
româneşti privind dezvo1tiarea învăţăimîntului profesional. Aceste preocupări progr,esLste concondau cu legea obiecltiivă a dezvoltării 1societăţii.
Dezvoltare,a f,orţelor de pr,oducţie .şi a reiJ.Jaţiilor oapitaUste im:punea societăţii acordarea unei atenţii deosebite problemei asigurării forţei de muncă
-calificate. Totodată aceste preocupări au con'tribuit practic '1a organizarea
:.şi dezvoltarea instituţiilor îrnvăţămîntului prof esiona<l din Transilvania în
a doua jumătate a sec. XIX şi începutul sec. XX.
MARIA MIREL -

AN_4 MA.RL4. ARDOS

BEMVHUNGEN DER TRANSSILVANISCHEN RUMANEN FllR DIE
ORGANISIERUNG DES GEWERBEUNTERRICHTS NACH 1848

In der vorliegenden Arbeit wird die Bedeutung des Gewerbeu,ntC:'rrichts untcr
den Bedingungen der kapitalistischen Wirtsohafitsentwicklung in der zweiten Hălite
des XIX-ten und am A.nfange des XX-ten Jh. untersucht und die Bemiihu1I1gen
hervorragender rumănischer Personlichkeiten auf diesem Gebiete, sowie die Tătig
keit verschiedener wirtschaftlicher und kultureller Vereine beleuchtet. Unter diesen
·sind besonders die Bemiihungen der ASTRA (T~amsilvanischer Verein fiir ruimă
nische Literatur und Kultur des rumănischen Volkes), des Vereins fiir die Untcrstiitzung der rumănischen Gewerbelehrlinge und Gehilfen aus Braşov und der
Gesellschaft TRANSILVANIA aus Bukarest hervogehoben.
Diese Vereine militierten in ihren Presseorganen, in Konferenzen und Vortrage,n
fiir die Einschlagung gewerblicher Laufbahnen und fiir die Organisierung des
Gewebeunterrichts, wiesen Jugendliche - besonders vom Dorfe - auf Handwerk
und in Lehrlingsschulen, sorgtEm fiir ihre fachliche AusbiLdung, uniterhielten sie
wăhrend der Lehrlingsjahre und der Schulzeit und verliehen ihnen zahlreichc
Unterstiitzt.mgen und Stipendien. Ln dieser Weise spielten sie ei,ne wkhtige Rolle
in der Organisierung des Gewerbeunterrichts unid der Ausbildung rumănischer
Handwerker in der zweiten Hălfte des XIX-ten und zu Beginn des XX-ten Jahrhunderts.

00

1reşti,

V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din 1918, Bucu1969, p. 205-207.
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LUPTA P.C.R. IMPOTRIVA PERICOLULUI FASCIST,
PENTRU APĂRAREA INDEPENDENŢEI NAŢIONALE,
OGLINDITA lN MANIFESTE ŞI MATERIALE (1934-1938)

După

instaurarea dictaturii fasciste fo Germania, penrtru popoarele Europei a înJCeput ,o perioaldă de luptă e:rioică in vederea apărării dreptuLui
lor legitim 1a existenţă şi independenţă naţiionruă, .grav ameninţat de forţf'le cele mai roacţionare pe ioare le-ia icunosicut vreodată iJStoria forţe
lor hi,t1er1smului g.ern11an.
Poporul român a privit pericolul hitlerismului german şi al aliaţilor săi,
revizioniştii horthyşti maghiari care urmăreau dezmembrarea naţio
nală şi invadarea României -- prin prisma suferinţelor îndurate de-a
lung.ul veacurilor datorită cotropitorilor de tot felul care i-au I"Îvnit bogă
ţitl1e, l-au asupri.t, au căutat să-i înălbuşe fiinţa naţională. 1n mintea 1poporului român erau deosebit de vii mai ales uriaşele jertfe date în primul
război mondi:al în eroicele lupte duse Lmpotrivia Germaniei şi Austro-Ungariei, aJ.e căror tr.upe ii cot11opiseră icea mai mare parte din teritoriul ţă
rii. Relevîn:d c•roismul de care au fost animiaţi românii în luptele din vara
anu.lui 1917 pentru apărarea pămîntului ţării, Nicolae Ceauşescu, secretar
[_{en.cml ,al Partidului Comrunist Român, în cuvJntarca rostită la 12 august
1967 cu ocazia aniversării a 50 de iani de la bătăliile de la Mărăşti, Mără
şeşti şi Oituz, arărta următoarele: ,,Ostaşii şi ofiţerii români muncitori,
ţărani şi intelectuali au apărat cu preţul vieţii fiecare palmă din pă
minrtul piatriei invadate de duşman, aidă.uigînd 0Stfel o nouă şi măreaţă pial{ină de glorie şi de vitejie Ia hronicul nieoonului nost,ru, 1a tDadiţiile eroict~
ale luptei pr.ntru neatirnare, pentru libertate naţională şi socială" 1 .
In lupta cu cotropitorii străini poporul român a învins însă de fiecare'
dartă, pentru că avea de partea sa diiepbatea istork:ă, tradiţ~a sfîntă a eroicelor lupte desfăşurate din cele mai vechi timpuri pentru libertatea neamului, pentru apărarea fiinţei sale naţionale. ,,ln decursul veacurilor arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R. în cUNintarea rostită cu ooazia vizitei din septembrie 1966 la Alba Iulia - peste
pămînturile patriei noastre de astăzi au trecut multe năvăliri. Dar urmaşii lui Deoeba'l şi Traian au ştiut permanent să-şi păstreze fiinţia -naţională,
1 Nicolae Ceauşescu, Cuvîntare rostită la 12 august 1967 cu. ocazia aniversării
a 50 de o.ni de la bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în Scinteia, nr. î43l

din 13 august 1907.
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să-şi creeze o cultură şi o civilizaţie pI!oprie în strînsă legătură cu civilizaţia şi cultura mondială şi să asigure dezvoltarea şi înaintarea 1 contin.uă
a poporului nostru spre o viiaţă demnă şi independentă" 2 •
Tot astfel s-a întîmplat ş,j în cazuil. pericolului hitlerismului german, şi

a aliaţilor săi revizionişti. Poporul român, toaite forţele sa,le sociale progresiste în frunte cu clasa muncitoare condusă de P.C.R., s-au ridicat cu
aceeaşi hotărîre c.are i-a animat pe înaintaşi, la lupta împotriva pericolului fascist, pentru apărarea independenţei şi unită~ii naţionale grav periclitate de Germania hitleristă şi Ungaria horthystă, pornite să revizuiască
pe orioe cale, inclusiv agresd.un.ea arimată, tratatele de pace de la Versailles şi Trianon încheiate după primul război mondial.
Această hotărîre de luptă a poporului român, a clasei muncitoare, a
fost exprimată cu toată tăria încă in luptele din 1933 organizate şi conduse de P.C.R. Prin aceste lupte a fost dată o puternică lovitură nu numai reacţiunii interne care voia să orienteze ţara spre fascism, ci şi hitlerismului instaurat cu puţin timp înainte în Germania şi ale cărui pLanruri
înrobitoare afectau independenţa şi integritatea naţională a RamânieL
Lupta clasei muncitoare şi a velorlalte forţe democratice ale poporului,
hotărîte să apere ţara de pericolul fascismului intern şi extern, a crescut
în amploare în perioada anilor 1934-1938.
în calitate de conducător al luptei antifosciste a poporului, partidul comunist a desfăşurat o vastă adiViitaite politică, organizatorică şi pr:opaigandistică în vederea mobilizării maselor la luptă. O oglindă vie a acestei
lupte neobosite, pline de răspundere şi abnegaţie, desfăşurată de P.C.R.
pentru apărarea intereselor supreme ale patriei îl constituie şi uriaşul
material propagandistic răspîndit de comunişti în rîndul maselor în anii
1934-1938. Studiul de faţă se va ocupa mai ales de unele manifeste şi
materiale ale partidului ce demască pericolul fascismului intern, al hitlerismului german şi al aliaţilor săi revizionişti, pentru libertatea, independenţa şi integritatea naţională a României.
In cadrul materialelor propagandistice răspindite de P.C.R. în rîndul maselor
în anii 1934-1938 în vederea mobilizării lor la lupta antifascistă, la apărarea independenţei patriei, \.lJil rol de seamă îl aveau manifestele. Tipărite şi difuzate cu
cele mai mari greutăţi datorită condiţiilor aspre ale ilegalităţii, teroarei poliţienieşti.
atacurilor organizaţiilor fasciste asupra mişcării revoluţionare şi antifasciste, manifestele răspîndite de comunişti, de activiştii organizaţiilor de masă, de alte persoane
devotate cauzei antifasciste transmiteau în mase cuvîntul de ordine al partidului.
Prin ele era chemat poporul la luptă unită împotriva pericolului fascist, pentru
apărarea ţării împotriva expansiunii hitleriştilor gennani şi a aliaţilor săi. Im 1
preună cu presa ilegală şi democratică antifascistă, manifestele constituiau o veri•
tabilă armă propagandistică, fără de care ar fi fost de neconceput făurirea unei
largi opinii şi mişcări de masă ostile fascismului, hitlerismului. în perioada de după
luptele din 1933 par,tidul a făcut o adevărată cotitură în ceea ce priveşte legătura
sa cu masele, atragerea acestora la lupta antifascistă tocmai datorită muncii sale
propagandistice fecunde. felului cum a ştiut să facă cunoscute maselor obiectivele
majore pentru oare luptă: apărarea ţării de ,pericolul fascist spre care căutau să
împin_gă ţara cele mai reacţionare vîrfuri ale claselor dominante în frunte cu orgunizaţiile fasciste, apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii naţionale a:
României împotriva hitlerismului german şi a aliaţilor săi revizionişti.
2

Scînteia, nr. 7126 din 9 octombrie 1966.
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Manifestele ,partidului au adus o contribuţie de seamă la înţelegerea acestor
obiective de luptă ce stăteau în faţa poporului. Din cercetarea vastului material
arhivistic al manifestelor care, deşi îngălbenit de vreme, de condiţiile grele în care
a cir,culat, constituie şi azi o mărturie vie a luptei grele şi neobosite a partidului
pentru apărarea ţării de pericolul fascist - rezultă că una din coordonatele principale ale tematicii manifestelor din aceşti ani era lupta antifascistă, antihitleristă.
O atenţie deosebită a acordat partidul, în manifestele răspîndite între anii
1934-1938, demascării pericolului fascismului i111term ce venea din partea organizaţiilor fasciste în frunte cu „Garda de fier", a hitlerismului germ:m şi a aliaţilor
săi revizionişti care periclitau libertatea, independenţa şi integritatea naţională a
României.
Consi.derînd în mod just că ,pericolul fascist intern vine din partea organizaţiilor
fasciste create de oligarhie, P.C.R. a răsp~ndit în mase un mare număr de manifeste demascatoare la adresa „Gărzii de fier", a organizaţiei „Grupul etnic g:erman•' 3
şi a altor organizaţii teroriste de tip fascist pe care vîrfurile cele mai reacţionare
ale claselor dominante şi hitleriştii germani oăutau să le impună în viaţa politică
a ţării. ,,Mişcarea legionară, agentura hitlerismului în România, aservită integral imperialismului german - arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu în expunerea la a 45-a
aniversare a P.C.R. - a dus o politică profUJnd antinaţională, prejudiciind grav
interesele poporului român. a subordonat ţara dominaţiei Germaniei hitleriste, punînd în pericol însăşi existen~a României ca stat independent şi suveran"".
Cu sprijinul politic şi material primit după 1933 dinafară de la hitleriştii germani, ,,Garda de fier" a desfăşurat o activitate diversionistă Îlndreptată împotriva
mişcării revoluţionare, antifasciste şi democratice, urmărind instaurarea în ţara
noastră a dictaturii fasciste şi subordonarea ei Germaniei hitleriste . .,Garda de fier"
desfăşura o deşămţată activitate anticomunistă, şovină şi antisemită, folosind totodată cu abilitate în drumul ei spre putere prejudecăţile mistke ale maselor, nemulţumirile lor reale de pe urma politicii guvernelor P.N.Ţ. şi P.N.L. Pentru a induce î:n eroare masele, legionarii lansau tot felul de lozinci diversioniste, avansau
promisiuni demagogi,ae, organizau procesiuni zgomotoase, adoptau titulaturi amăgi
toare etc.
întrucît activltatea acestei agenturi a hitlerismului în România periclita grav interesele naţionale ale ţării, pentru dizolvarea ei s-au ridicat în repetate rînduri comuniştii, antifasciştii, toţi democraţii cinstiţi, cărora le erau scumpe idealurile de
libertate naţională cucerite cu atîtea sacrificii de poporul român în trecut. Pentru
dizolvarea „Gărzi de fier" s-au pronunţat şi o serie de personalităţi politice burgheze marcante cu vederi antihitleriste. Astfel, Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor străine, îl avertiza pe I. G. Duca, şeful guvernului liberal, că această grupare
teroristă „e în serviciul hitlerismului" şi că succesul ei ,,ar fi egal cu împlîntarea
influenţei" germano-naziste în România 5• La îndemnul lui Nicolae Titulescu şi a1
altor personalităţi politice cu vederi antihitleriste, I. G. Duc-a a dizolvat la 9 decembrie 1933 „Garda de fier". în urma măsurilor luate de guvern împotriva acestei
organizaţii, legionarii s-au răzbunat crunt, cu mijloaaele de luptă tipic fasciste, împotriva lui I. G. Duca. După o ameninţare prin care i se comunica: ,,D-ta şi Titulescu v-aţi iscălit moartea" 6, primul ministru liberal a fost asasinat mişeleşte pe
peronul gării Sinaia la 9 decembrie 1933, spre indignarea opiniei publice progresiste
din ţară şi străinătate. Dar „Garda de fier" şi-a continuat activitatea sa criminală
şi după aceste măsuri luate împotriva ei, adoptînd însă ulterior o nouă titulatură
şi anume „Partidul Totul pG?ntru ţară", în scopul inducerii în eroare a opiniei publice asupra adevăratului său caracter.
3
4

România în războiul antihitlerist, Bucureşti, 1966, p. 10.
Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român - continuator al luptei revo-

luţionare şi democratice a poporului român, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi
socialiste în România, Bucureşti, 1966, p. 41.
5
Gheorghe Matei, Cum a fost asasinat I. G. Duca, în Magazin istoric. anul I,

nr. 3, iunie 1967, p. 13.
6

Ibidem.
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masele că scopurile şi conţinutul activităţii aceslei
au rămas la :fel de periculoase şi sub învelişul noii titulaturi pseudopatriotice prin care încerca să-şi mascheze adevărata faţă, cerind totodată guvernului o poziţie mai hotărîtă împotriva ei. Intr-un manifest al Comitetului Judeţean
Roman al P.C.R. din 1935, adresat Către Muncitori, Muncitoare, Ţărani, Meseriaşi.
Intelectuali, Către minoritarii asupriţi! se scria că: ,,Starea de asediu care a fost
introdusă după asasinarea lui Duca azi e menţinută pentru a împiedeca clasa muncitoare de a se organiza; pe cînd bandele fasciste au toată libertatea de a se organiza, ,,Garda de fier" care a fost desfiinţată, azi s-a reî,nfiinţat sub numele de «Partidul Totul pentru ţară»" 7 •
Indignat de faptul că noul guvern instaurat după omorîrea lui I. G. Duca nu a
trecut în continuare la măsuri eficiente pentru zădărnicirea cu desăvîrşire a activităţii criminale, antinaţionale a „Gărzii de fier", P.C.R. a răspîndit o serie de m:1nifeste prin care chema masele să ceară guvernului măsuri hotărîte împotriva organizaţiilor fasciste. In aceste manifeste se arăta că în timp ce guvernul tolerează
şi chiar sprijină organizaţiile fasciste trădătoare de ţară, miş<:area revoluţionară ~i
antifascistă care luptă pentru apărarea libertăţii şi independenţei naţionale a ţării
este ţinută sub cea mai neagră teroare, iar conducătorii ei, în frunte cu eroicii luptători din 1933 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Gh. Vasilichi, C. Doncea.
D. Petrescu ş.a.s - sînt osîndiţi la ani grei de temniţă. ,,Doncea, Gheorghiu, Petrescu sînt ţinuţi în ghiarele călăilor în timp ce fasciştii Codreanu etc. se plimbă
liberi şi lucrează pentru distrugerea mişcării revoluţionare" - se arăta în manifestul din mai 1934 intitulat: Salvaţi pe comuniştii căzuţi în ghiarele călăilor siguP.C.R. a

căutat să lămurească

organizaţii

ranţei! lntăriţi

lupta de eliberare a conducătorilor ceferiştiJ"'J.

cercurilor guvernante reacţionare de încurajare pe de o parte a organizaţiilor fasciste şi de reprimare pe de altă parte a organizaţiilor antifasciste s-a vă
zut şi mai clar în toamna anului 1934. In timp ce guvernul instaurat după asasinarea lui I. G. Duca nu a luat măsuri eficiente de reprimare a organizaţiilor fasciste şi mai ales a „Gărzii de fier", ci a căutat doar să atenue:ze activitatea acestora
şi să şi le subordoneze, acordindu-le subvenţii, înlesniri pentru organizarea unor
congrese etc. 10 , împotriva organizaţiilor democratice antifasciste s-a trecut la represiune deschisă. Prirntr-o ordonanţă militară sint desfiinţate la 25 noiembrie 1934
32 de organizaţii democratice antifasciste şi presa acestora sub pretextul că periclitează „siguranţa statului", iar militanţii lor au fost arestaţi şi judecaţi. Evenimentul a stîrnit indignarea opiniei publice din ţară şi din străinătate. P.C.R. a cău
tat printr-o serie de materiale propagandistice să edifice masele asupra semnificaţiei măsurilor luate de guvern, chemindu-le la apărarea organizaţiilor democraticl'
antifasciste. într-un manifest al C.C. al P.C.R. din noiembrie 1934, adresat Către
întregul popor muncitor! Către toţi cetăţenii şi cetăţencele ţării!, se scria: .,Toate
organizaţiile de masă ale poporului muncitor din România au fost interzise. Toate
ziarele de stînga, orice drept de cuvîntare şi de scriere a poporului a fost suspendat. Toate sălile de întrunire au fost închise. Militanţii curajoşi pentru libertăţile
cetăţeneşti au fost arestaţi, ori în cel mai bun caz percheziţionaţi, bătuţi, batjocoriţi. Casele lor au fost în multe locuri vandaliceşte devastate"tt. Jn continuare manifestul cere maselor să se ridice pentru apărarea organizaţiilor democratice de
atacul fascist şi să elibereze pe conducătorii acestora ~nchişi sau tîrîţi în fata justiţiei de clasă burghezo-moşiereşti pentru „vina" de a-şi fi ridkat glasul în apărarea
libertăţilor democratice, în apărarea independenţei ţării de pericolul fascist, hitlerist. ,,Toţi ca unul sculaţi fără şovăire contra asasinilor politici ai organiz:1ţiilor
Poziţia

7

Arhiva Institutului de studii istorice

şi

social-politice de pe

l~ngă

C.C. al P.C.R.

(în continuare: I.S.I.S.P.) Cota A XIX-24, nr. inv. 813.
8

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-2, nr. inv. 685; Cota A XVIII-44, nr. inv. 727.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-12, nr inv. 695.
10 Şt. Voicu, Pagini de luptă a Partidului Comunist Român, împotriva fascismului, pentru independenţă şi suveranitate naţională, în Lupta de clasă, nr. 6 clin
~

Hl66, p. 61.
11

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-21, nr. inv. 704.
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voastre! Nu toleraţi reducerea voastră •la sdavia hitleristă! Opriţi mîna satrapilor!
Respingeţi atacul celei mai negre reacţiuni! Nu lăsaţi să înainteze hidra fascistă,
sîngeroasă şi războinică ... Trăiască lupta pentru eliberarea ceferiştilor, pentru eliberarea profesorului Constantinescu-Iru;;i, pentru eliberarea tuturor antifasciştilor şi
revoluţionarilor

din ocnele României"1 2•
zi internaţională de luptă împotriva războiului
- Comitetul Teritorial Ar,deal şi Banat al P.C.R. se adresa Către conducerea regională din Ardeal şi Banat a P.S.D. ca împreună să ia poziţie comună împotriva terorii pe care o exercita guvernul contra organimţiilor democratice antifasciste, in
timp ce organizaţiile fasciste şi conducătorii lor activau nestingherit sub ochii poliţiei şi sub oblăduirea partidelor burgheze: ,,Dizolvarea de către autorităţile militare
din Cluj a Ocrotirii mamei şi a copilului ,care servea intereselor mucitoreşti, precum şi a Ligilor îndreptate împotriva prejudecăţilor şi brutalităţilor este semnalul
de atac împotriva sindicatelor muncitorimii . . . Cămi,nele muncitore5ti răpite de la
sindicatele lllilitare sînt date pe mina sindicatelor galbene. Asasinii tovarăşului nostru Ludovic Minski se plimbă liberi, ,profesorii Bugnariu şi Constantinescu-Iaşi sînt
chemaţi în faţa justiţiei. Muncitorii din Valea Jiului, care la adunarea sindicală au
luptat pentru drepturile mlliildtorimii sint tîriţi de la post la post (de jandarmi,
n.n.) şi bătuţi"t3_
P.C.R. s-a adresat în repetate rînduri P.S.D., P.S.I., P.S.U. etc. pentru adoptarea
unor platforme care să stea la baza luptei comune pentru închegarea frontului
popular antifascist. Printre punctele acestor platforme figura cu insistenţă punctul
care cerea: dizolvarea organiz,aţiilor fasciste, arestarea şi pedepsirea conducătorilor
lor trădători de ţară care urmăreau instaurarea fascismului, îrnfeudarea ţării Germaniei hitleriste. Manifestul din septembrie 1935 adresat Către toată muncitorimea

ln manifestul de 1 august 1935 -

organizată şi neorganizată. Către ţărănimea muncitoare. Către funcţionarii statului
şi întreprinderilor particulare, pensionari, invalizi, văduve de război. Către mici
meseriaşi şi mici comercianţi, muncitori intelectuali. Către toţi cetăţenii! arăta că
în faţa creşterii rapide a pericolului fascismului im România, C.C. al P.C.R. s-a
adresat P.S.D. şi P.S.U. cu o nouă propunere pentru realizarea frontului unic de

luptă antifascistă

pe baza unei platforme cu următoarele revendicări: ,,1. Împotriva
de asediu şi a cenzurii. Pentru respectarea şi lărgirea drepturilor cetăţeneşti.
2. Amnistie politică deţinuţilor antifasdşti. Regim politic în închisori. 3. Împotriva
scumpetei. Desfiinţarea taxelor puse asupra articolelor de consum. 4. Îrmpotriva
execuţiilor silite. Introducerea impozitului progresiv pe venit. 5. Ajutorarea efectivă
c1 populaţiei din regiunile înfometate. 6. Împotriva pericolului de război, pentru
par0. 7. Combaterea şovinismului şi a organizaţiilor fasciste"'"·
Un alt manifest, din martie 1935, adresat de P.C.R. Către Comitetul Executiv

stării

al Partidului Social-Democrat, al Comitetului Central al Partidului Socialist Unitar! Către membrii Partidului Social-Democrat. Partidului Socialist Unitar si Sindicatelor afiliate la Confederaţia Generală a Muncii!, după ce demască legile /şi
măsurile represive ale guvernului împotriva mişcării revoluţionare şi antifasciste se
pronunţă, printre alte revendicări, ,,Pentru desfiinţarea organizaţiilor şi si,ndicatelor
fasciste ... Contra stării de asediu şi a cenzurii. Contra dizolvării organizaţiilor antifasciste şi a sindicatelor muncitoreşti. Pentru libertatea de organizare. întrunire, de
presă şi de cuvînt; pentru eliberarea ceferiştilor şi a tuturor antifasciştilor şi a deţinuţilor revoluţionari "1 5.

Datorită faptu~ui că şi în cadrul partidelor burgheze exista o puternică aversiune
faţă de fascism şi organizaţiile fasciste, că tot mai multe personalităţi politice
burgheze pătrunse de simţul răspunderii faţă de soarta ţării se pronunţau împotriva agenturii hitleriştilor în România, P.C.R., de pe o platformă lar~ă de luptă,

s-a adresat în repetate rînduri conducerii acestor partide pentru a colabora în lupta
comună antifascistă, pentru desfiinţarea organizaţiilor fasciste şi pedepsirea şefilor
acestora.
12

Ibidem.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-34, nr. inv. 823.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-44, nr. inv. 833.
15 Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-8, nr. inv. 797.
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deschisă din 12 aprilie 1936 a C.C. al P.C.R. adresată Către Biroul
Naţional-Ţărănesc. după ce sînt demascate măsurile represive ale guvernului, printre care dizolvarea organizaţiilor antifasciste, organizarea
în întreaga ţară a unor procese intentate antifasciştilor, sprijinirea organizării Congresului „Gărzii de fier" etc.., se arată pericolul organizaţiei teroriste „Garda de
fier" nu numai pentru ,partidul comunist şi organizaţiile sale de masă, ci şi pentru
partidele burgheze - naţional-ţărănesc şi naţional-liberal. ,.S-a dovedit existenţa
unei mîini negre, organizatoare de asasinate ordinare, ofidnă de terorizare a exponenţilor politici dLn România şi a partidelor politice neafiliate făţiş fascismului.
De acolo au pornit gloanţele ucigătoare contra lui Duca, de acolo comploturi contra
altor oameni politici ... Mîna neagră a Gărzii de fier urzeşte planuri criminale de

In scrisoarea

Executiv al Partidului

vindere a ţării către hitlerismul imperialist. Mina neagră a Gărzii de fier pune la
cale lovituri de stat contra libertăţii poporului" 16• Se arată apoi că măsurile represive luate de către guvernul liberal au desfiinţat doar formal „Garda de fier", în
schimb lovesc în mişcarea revoluţionară, antifascistă şi i::hiar în partidele burr,ghezc.
,,Starea de asediu şi cenzura militară îndreptate la început contra celui mai democratic partid din România, Partidul Comunist, loveşte acum pe rînd tot ce este organizaţie democratică, ba chiar tot ce este exponent recunoscut al cetăţenilor ţării.
loveşte toate partidele politice, inclusiv partidul liberal ... "17 .
Scrisoarea atrage atenţia masei largi a membrilor partidului liberal şi armatei
- în mare majoritate pătrunsă de o opinie antihitleristă - asupra rolului de agentură jucat de „Garda de fier", a activităţii ei criminale în folosul Germaniei hitleriste, care putea avea drept rezultat pierderea independenţei naţionale a ţării:
.. Această grupare fascistă operează în ciuda voi,nţei părţii politiceşte treze a însuşi
Partidul Liberal şi a imensei majorităţi a armatei, care îşi vede rolul în apărarea
independenţei ameninţate a poporului ... "1 8•
Măsurile propuse de P.C.R. împotriva „Gărzii de fier" erau astfel formulate în
scrisoarea adresată P.N.Ţ.: ,,Pentru dizolvarea organizaţiilor fasciste şi arestarea
şefilor criminali, complotişti, mînjiţi de sînge şi profanatori ai mormintelor victimelor lor. Pentru formarea gărzilor cetăţeneşti de autoapărare contra zbirilor şi
asasinilor reacţionari şi fascişti. Pentru alegeri libere din care iasă un guvern care
să elibereze poporul de legiuirile de ,teroare şi imfometare, să garanteze libertăţile
publice şi să ţie ferm cursul politicii externe spre organizarea apărării colective
contra provocatorilor de război"l!l_
Folosind o tactică largă de luptă. P.C.R. a reuşit să stabilească legături cu diferite organizaţii şi fracţiuni politice burgheze, cu dizidenţe şi organizaţii locale şi cu
organizaţii de tineret ale P.N.Ţ., cu Partidul radical-ţărănesc (lunian), Partidul Conservator (Gr. Filipescu), cu care a dus tratative în vederea organizării de acţiuni comune contra pericolului fa~cist; sub influenţa partidului comunist o serie de organizaţii de masă ca de exemplu „Comitetele Oetăţeneşti" conduse de Dem. Dobrescu din dizidenţa naţional-ţărănistă de .stînga - desfăşoară o susţinută activitate
politică, militînd pentru apărarea libertăţilor democratice, pentru combaterea fascismului20.
P.C.R. a demascat în materialele propagandistice răs.pîndite în aceşti ani dema~10gia organizaţiilor fasciste cu care - speculînd greutăţile în care se zbăteau masele datorită politicii claselor c0nducătoare - căutau să înşele masele, să le distragă
de la lupta revoluţionară adevărată condusă de P.C.R. Astfel, un manifest din 1934.
al Comitetului Regional al P.C.R. din Valea Jiului, Către întreaga muncitorime din
Valea Jiului şi Reşiţa! chema pe muncitori - ~ndiferent de naţionalitate, convi,ngerile şi partidul politic căreia îi aparţin - să lupte pentru obţinerea adevăratelor
lfi
17

,s

l!J

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-1, nr. inv. 926.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

20 I. lacoş, 30 de ani de la marile manifestaţii din Capitală. Un remarcabil episod al luptei antifasciste a poporului, î·n Momente din istoria Partidului Comunist
Român, Bucureşti, 1966, p. 114-116.
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lor revendicări economice şi politice. ,,Jos ofensiva burgheziei! Jos scăderile de salarii! Jos concedierile! Jos ră2Jboiul imperialist! ... Cerem muncă şi pîine, ajutor de
stat şomerilor ... Jos conducătorii fascişti!" 2t.
Intr~un manifest al C.C. al P.C.R. din ianuarie 1934 adresat ţărănimii şi intitulat
Pentru

alianţa revoluţionară

de

luptă

a

ţărănimii şi

proletariatului contra foametei!

partidul, militînd pentru revendkările juste ale ţărănimii - împroprietărirea cu
pămînt, anularea datoriilor, ajutorarea din partea statului, înlăturarea terorii fiscale şi jandarmereşti etc. - cerea totodată ţărăni.rmii 1.5ă lupte ,, ... contra orga,nizatiilor fasdste" 22
· Demascarea ·organizaţiilor fasciste, lupta ]mpotriva activităţii lor crim1nale s-a
făcut de către P.C.R. paralel cu demascarea fascismului însăşi ca ideologie şi regim
politic, arătîndu-se prejudiciile imense ce le va aduce el pentru popor. Pentru mai
multă eficienţă, partidul se folosea în demascarea fascismului de exemplul dictaturilor fasciste din Austria, Germania, Italia, care au înl.5emnat o experienţă tragică
pentru popoarele respective. Pornind de la evenimentele sîngeroase ce au avut loc
în AUJStria ]n februarie 1934, partidul a arătat maselor care este adevărata faţă a
fascismului, a demascat ororile săvîrşite de el, rolul mîrşav jucat de organizaţiile
sale în reprimarea poporului, perntru instaurarea dictaturii fasciste. Astfel, într-un
manifest din februarie 1934, Către toţi muncitorii, ţăranii, funcţionarii şi soldaţii!,
P.C.R. scria, printre altele: ,,Luptele din Austria vă arată faţa criminală a fascismului! In loc de o pîine şi muncă celor fără lucru, cum promiteau fasciştii - măcelă
rirea în grămadă împreună cu copiii şi femeile. In loc de îmbunătăţirea situaţiei
celor nevoiaşi, locuinţe pentru cei fără adăpost - distrugerea cu tunuri a tot ce
le vine în cale ... Fascismul s-a arătat -că nu este apărătorul maselor nevoia5e, ci
duşmanul lor de moarte! El este ,sluga celor bogaţi ... Iată faţa adevărată a fascismului! Iată ce au de aşteptat masele muncitoare din România de la dictatura fascistă ... Iată care este programul «Gărzii de fier»" 23 •
Intr-un alt manifest din iulie 1935, intitulat Către întregul popor muncitor de la
oraşe şi sate. Către naţionalităţile asuprite din România. Către
tînără asuprită şi exploatată!, P.C.R. arăta din nou maselor la ce

întreaga generaţie

se puteau al?tepta
de la fascism: ,,în primul rîrud ca şi în Germania lui Hitler şi în Italia lui Mussolini condiţiile voastre de viaţă se vor î,nrăutăţi. Salariile şi aşa de foame vor fi
scăzute, în timp ce alimentele de primă necesitate se scumpesc şi se vor scumpi din
ce în ce. Orele de muncă se vor urca în fiecare fabrică, atelier, birou, va fi introdus un regim de cazarmă. Şomajul va creşte, iar femeilor m:uincitoare li se vor impune ,condiţii de muncă şi mai mizerabile ... Ultimele crîrnpeie de drepturi de organizare a muncitorilor au fost luate. Sindicatele şi organizaţiile politice, culturale
şi sportive muncitoreşti sî-nt dizolvate, localurile î,nchise, ... Conducătorii neînfricoşaţi care s-au pus în .fruntea luptei maselor populare sînt arestaţi, schingiuiţi, bă
gaţi pe zeci de ani la ocnă, iar acum se pregăteşte asasinarea lor. lată ce avem de
aşteptat de la fascism: foame, şomaj, război!"v.. 1n încheiere, manifestul face o înflăcărată chemare maselor de la oraşe şi sate, femeilor. tineretului, întregii populaţii a ţării să se încadreze în lupta antifascistă, pentru distrugerea organizaţiilor
fasciste: ,,Dacă nu vreţi o completă distrugere a voastră şi a copiilor voştri, treceţi
imediat la organizarea luptei contra fascismului. Formaţi Comitete de acţiune în
toate fabricile, birourile, satele. Organizaţi întruniri ,şi demonstraţii de stradă şi
cereţi libertate de întrunire, de organizare, pentru presa muncitorească şi ţără
nească, arestarea conducătorilor fascişti şi dizolvarea tuturor organizaţiilor fasciste"25.
Numeroase sînt manifestele în oare P.C.R. 'dezvăluie în faţa maselor politica externă antinaţională promovată de organizaţiile fasciste cu scopul subordonării ţării
Gennaniei hitleriste şi împingerii ei în războiul antisovietic pregătit de Hitlcr.
21
2~

Zl
21

25

Arhiva I.S.I.S.P.,
Arhiva I.S.I.S.P.,
Arhiva I.S.I.S.P ..
Arhiva I.S.I.S.P.,
Ibidem.

Cota
Cota
Cota
Cota

A XVIII-50.
A XVIII-6, inv. nr. 689.
A XVIII-8, nr. inv. 691.
A XIX-12, inv. 801.
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Această politică ce punea în mare pericol integritatea şi fiinţa naţională a statului
român a fost înfierată in numeroase documente de partidul comunist. Un manifest
al C.C. al P.C.R. din 1935, adresat Către poporul muncitor din judeţul Hunedoara!
arăta ~ă „Garda de Iier", celelalte organizaţii fasciste şi conducătorii lor ., ... nu se
mulţumesc să pregătească jug greu şi jaf poporului român ... Fasciştii mai promit
fără ruşine că vor vinde ţara lui Hitler şi Horthy. Anunţă că vor pune oasele soldatului român la dispoziţia imperialismului fascist german pentru a face războiul
Iraţilor noştri muncitori şi ţărani liberi din Uniunea Sovietică. Fasciştii sint vinză
tori de ţară şi de popor" 26•
1n materialele propagandistice din aceşti ani, P.C.R. sublinia insistent perkolul
activităţii organizaţiilor fasciste ca agenturi ale lui Hitler, care subminau independenţa şi integritatea naţională a României. .,In ura lor contra oricărei mişcări de
eliberare a poporului, organizaţiile fasciste dau mina cu cei mai înverşunaţi duş
mani ai poporului muncitor, cu fasciştii germani. Fasciştii sint agenţii deschişi ai
hitlerismului în România, ai hitlerismului singeros imperialist care pregăteşte răz
boiul ... Dindu-şi mina cu hitlerismul, devenind agenţii săi, fasciştii români p1.m
in pericol însăşi libertatea naţională a poporului român"i'.
P.C.R. şi-a exprimat în numeroase materiale îngrijorarea în legătură cu activitatea antinaţională a organizaţiilor fasciste, cu rolul lor de ,coloană a V-a a hitlerismului in România. Intr-o scrisoare din 1936 a C.C. al P.C.R. Către Comitetul Exe-

cutiv al Partidului Social-Democrat! Către Comitetul Executiv al Partidului Socialist Unitar!, după ce salută primii paşi în colaborarea cu aceste partide pe linia
unităţii de acţiune in vederea asigurării succesului frontului popular a1I1tifascist,
se insista din nou asupra punctului - subliniat cu atita pregnanţă în toate platformele de colaborare a forţelor democratice: desfiinţarea organizaţiilor fasciste
care periditează independenţa naţională a statului român . .,Partidul Comunist care
luptă pentru apărarea libertăţilor democratice ale maselor populare şi apărarea
libertăţii naţionale a poporului român ... în faţa agresiunii fascismului dinăuntru
şi dir.afară socoteşte că unul din punctele de importanţă capitală, care să stea
la baza încheierii unităţii de acţiune a proletariatului şi a frontului popular antifascist, trebuie să fie lupta pentru combaterea şi desfiinţarea organizaţiilor fasciste,
a căror existenţă şi atitudine ameninţă însăşi libertatea şi independenţa naţională
a poporului român„21'.
Cu ocazia înţelegerilor de Front Democratic încheiate în anii 1935-1936 între
Partidul Comunist Român, Partidul Socialist, Partidul Socialist Unitar, Frontul
Plugarilor, Uniunea oamenilor muncii maghiari din România, unele organizaţii locale ale Partidului Social-Democrat, Partidului Naţional Ţărănesc, Partidului Radical-Ţărănesc şi Partidului Ţărănesc al doctorului N. Lupu29 , s-a stabilit de asemenea
o platformă comună de luptă în care figura punctul despre desfiinţarea organizaţiilor
fasciste şi pedepsirea conducătorilor lor. In timpul alegerilor parlamentare parţiale
din judeţele Hunedoara şi Mehedin\i şi în alegerile pentru Consiliile judeţene din
1937 de la Ploieşti, Cluj, Iaşi, Bihor ş.a., forţele democratice coalizate au obţinut
sucoese însemnate asupra forţelor reacţionare. Poporul român s-.a pronunţat şi cu
această ocazie împotriva fascismului şi a pericolului nazist, pentru apărarea democraţiei şi a independenţei naţionale.
In timpul confruntărilor electorale din aceşti ani, P.C.R. a chemat masele prin
numeroase manifeste să lupte împotriva atacurilor bandelor fasciste care desfăşu
rau o adevărată teroare împotriva cetăţenilor •care votau pentru candidaţii frontului
popular antifascist, atacau secţiile de votare, săvîrşeau crime împotriva luptătorilor
pentru democraţie şi independenţă naţională. ,,Bandele fasciste se arăta în
manifestul din 1935 intitulat Către poporul muncitor din judeţul Hunedoara! - vor
avea răspunsul poporului. Puternice organizaţii şi-au dat mî.na. Partidul Comunist
s-a înţeles cu Frontul Plugarilor pentru lupta comună. S-au înţeles Blocul pentru
26
~

7

28
2

g

Arhiva I.S.I.S.P, Cota A XIX-19, nr. inv. 808.
Arhiva 1.S.I.S.P., Cota A XIX-44, nr. inv. 833.
Arhivo. I.S.I.S.P., Cota A XX-20, nr. inv. 945.
Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 43.
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apărarea libertăţilor democratice, Partidul Socialist (Popovici) şi Uniunea mw1citoşi ţăranilor maghiari ... Formaţi gărzi de apărare contra bandiţilor huligani_ci

rilor

fascişti şi respingeţi

cum se cuvine orice încercare de organizare şi atac ale lor":io_
ln manifestele Comitetelor judeţene Hunedoara şi Mehedinţi ale P.C.R., adresate în 1935 către Muncitori, ţărani, intelectuali, mici meseriaşi!, se cerea coalizarea
tuturor forţelor democratice pentru respingerea candidaţilor naţional-creştini în alegeri, pedepsirea conducătorilor organizaţiilor fasciste: ,,La închisoare cu fasciştii
trădători de neam cari vînd ţ;ara lui Hitler! . . . împiedecaţi alegerea reacţio
narului şi fascistului cu mască creştină! Alegeţi ca,ndidatul frontului popular antifascist!"31.
Un mare număr de manifeste ale P.C.R. au demascat acţiunile teroriste ale organizaţiilor fasciste împotriva populaţiei paşnice, împotriva ziariştilor care luau
atitudine antifascistă. Intr~un manifest din iulie 1936, intitulat Contra barbariei
fasciste! Pentru pace şi libertate!, adresat tuturor cetăţenilor ţării, se arată că „Cete
de asasini fasci"?ti, în solda hitlerismului, au tras, au rănit şi au ucis muncitori şi
cetăţeni cari apără libertatea presei, libertatea şi siguranţa individuală a redactorilor presei democratice burgheze «Dimineaţa», «Adevărul», .-zorile» etc. Trecători
paşnici cad victimă dezordinelor dezlănţuite de criminalii Gărzii de fier. Bandele
fasciste provoacă războiul civil ,contra maselor populare în clipa cînd imperialismul
hitlerist german unelteşte 1n ţările balcanice ofensiva sa pregătitoare de război":;~_
Insistînd asupra pericolului Gărzii de fier pentru orientarea pe o linie periculoasă
a politicii externe a României, manifestul arată că ceocurile guvernante reacţionare
" ... patronează bandele ucigaşe cu strigăte de «Jos Franţa», «Trăiască Hitler» ...
îi ajută la sugrumarea rezistenţei populare şi ,la pregătirea instituirii sîngeroasei
dictaturi fasciste, pentru stoarcerea şi 1nfometarea maselor şi mai ales pentru a
arunca România în braţele Germaniei provocatoare de război" 33 •
Activitatea diversionistă a „Gărzii de fier" a fost îndreptată şi împotriva personalităţilor politice burgheze animate de adevărate sentimente patriotice, de grija
pentru soarta ţării. Unul din aceşti eminenţi oameni politici şi diplomaţi străluci ţ1
ai ţării noastre a fost Nicolae Titulescu, adeptul unei politici externe de pace şi
securitate colectivă, de respectare a tratatelor de pace, de alianţă cu Franţa, Anglia,
Cehoslovacia, ţările baloonice, de stabilire a relaţiilor diplomatice şi a unui tratat
de asistenţă mutuală cu U.R.S.S., bazat pe respectarea reciprocă a independenţei
şi integrităţii naţionale în faţa agresiunii fasciste. Dar politica externă a lui Titulescu, de apărare a păcii şi independenţei naţionale a poporului român., de condamnare a hitlerismului şi a aliaţilor săi ,politici, care obţinuse unele succese îrn anii
193~1936, inu era pe placul forţelor fasciste din ţară şi străinătate care au urzit
un adevărat complot împotriva lui Titulescu34 • După ce a fost ameninţat de 5 ori
cu moartea de către fascişti~\ Titulescu este înlăturat din guvern în 1936, fapt cure
a stîrnit indignarea opiniei publice progresiste din ţară şi străinătate.
Intr-o serie de materiale ale sale, P.C.R. a demascat rolul jucat de Hitler şi
organizaţiile fasciste din România în frunte cu „Garda de fier" în î,nlăturarea lui
Titulescu, faptul că înlăturarea sa din guvern va avea consecinţe grave pentru politica externă a României. In referatul C.C. al P.C.R. din 2 septembrie 1936 intitulat
Pentru frontul păcii, pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare. Pentru frontul popular antifascist se arată: ,,Astăzi d-l Titulescu este debarcat pentru că Hitler
şi aliaţii săi

din România vor să demonstreze în faţa lumii întregi că sunt hotăriţi
de a rupe cu politica ... de apărare a păcii făcută şi expusă de Dl. Titulescu şi să
accelereze cursul. de orientare spre Germania fascistă, să intensifice în stil marc
ofensiva contra nivelului de trai al maselor şi grăbirea fascizării ţării, să prcgăArhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-l!J, nr. inv. 808.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-35, nr. inv. 824; Cota A XIX-58, nr. 1454.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-37, nr. inv. 1735.
J:J Ibidem.
34
1n acest sens vezi pe larg lucrarea lui Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Bucureşti, 1967, p. 341-361.
3.5 Tempo, anul II, nr. 428, 22 noiembrie 1934.
JO
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tească

i,nstaurarea dictaturii militaro-fasciste şi pregătirea războiului, alături de
Ge:rimania fascistă. Această demonstraţie de trecere la o politică mai hotărîtă de
fascizare era necesară lui Hitler şi aliaţilor săi din România pentru a funpiedeca
organizarea şi dezvoltarea luptei forţelor democratice antifasciste populare din
ţară" 3 G.

Intr-un articol publicat ~n Scinteia la 1 octombrie 1936, se scria pe a,cee~i linie
că „Forţele feudalo-mo:iarhiste şi contrarevoluţionare fasciste din România . . . au
reuşit prin manevrele interne să dea o lovitură politicii externe de alianţă a Româmei cu Franţa, Mica Antantă, de strîngere a relaţiilor cu U.R.S.S. prin debarcarea

d-lui Titulescu" 37 •
In anul 1937 P.C.R. a răspîndit - în pas cu evenimentele politice din ţară şi
străinătate noi materiale de propagandă, prin care cheamă poporul la vigilenţă,
la apărarea democraţiei, la luptă împotriva organizaţiilor fasciste. I,n manifestul
din 3 martie HJ37 către Popor! se s·cria: ,,In gardă! Regimul democratic e grav ameninţat. Libertăţile publice sunt în pericol... Faptele vin să confirme una după
alta justeţea spuselor Partidului Comunist. Bandele fasciste 8JIIleninţă pe oamenii
politici cu moartea, formează tribunale de inchiziţie medievală, asasinează şefi
politici, fac procesiuni zgomotoase, iau jurăminte publice tineretului aţîţîndu-1 la
asasinat. . . E măcelărit profesorul Bratu iar guvernul Tătărăscu se năpusteşte pe
studenţi, făcînd o -manevră de acoperire a lui Zelea Oodreanu, Zizi Cantacuzino şi
Cuza, ferindu-i de orice răspundere pentru victimele lor" 38 .
Printre măsurile pe care P.C.R. le cere în acest manifest să fie luate pentru ap:':lrarea democraţiei, păcii şi independenţei naţionale a ţării revenea ca un leitmotiv
dizolvarea organizaţiilor fasciste şi pedepsirea conducătorilor lor trădători de ţară.
,,Să fie dizolvat Partidul ◄◄Totul pentru ţară» sub care se ascunde ◄◄ Garda de fier»,
cuib de asasini şi trădători de neâm. Să fie dizolvat Partidul Naţional-Creştin şi
toate organizaţiile fasciste pe cuprinsul României! Să fie arestaţi conducătorii acestor partide în frunte cu Zelea Codreanu, asasin de rind, fanariotul Zizi Cantacuzino, asasinul ţăranilor din Salonta şi răscoala din 1907 şi ... A. C. Cuza - simbriaşii lui Hiiler în România. La închisoare cu asasinii imorali şi trădători de
neam": 1~. Al'elaşi manifest se ridică î,mpotriva presei fasciste care căuta să otră
vească conştiinţa populaţiei cu ideologia fascistă: ,.Presa fascistă să fie suprimată.
Să se astupe nceste canaluri spurcate ca Porunca Vremii, Apărarea Naţională, Buna
Vestire, Frontul. Ţara Noastră, Univensul şi toate suratele lor prin care se scuipă
în sufletul curat al cetăţenilor otrava mufidară a trădării şi a dezbinării poporului "1,o_
ln condiţiile creşterii pericolului agresiunii statelor fasciste, în frunte cu Germania hitleristă. asupra ţării noastre, a primejdiei ce o reprezenta „Garda de fier",
organizaţie fascistă, teroristă, agresivă, şovină care în decembrie 1937 îşi manifestase făţiş intenţiile de a obţine puterea, a instaura dictatura fascistă şi a
subordona ţara Germaniei naziste, P.C.R. a chemat din nou forţele naţiunii, pe toţi
patrioţii să impună desfiinţarea organizaţiilor fasciste şi arestarea şefilor lor11.
P.C.R. a demascat în faţa maselor politica conducerii P.N.Ţ. în frunte cu Iuliu
Maniu atunci cînd a încheiat convenţia electorală cu „Garda de fier" în alegerile
parlamentare din decembrie 1937 - importantă confruntare dintre forţele democraţiei şi forţele fasci-smului. ,,Primul act politic al d-lui Iuliu Maniu se arăta
în manifestul P.C.R. din decembrie 1937 intitulat Tovarăşi! Cetăţeni! - a fost încheierea unui pact de neagresiune cu sluga lui Hitler, Codreanu, pentru «asigurarea
libertăţii alegerilor». Aceasta a fost o imensă greşeală. Greşeala de a te alia cu cel
~G

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XX-28, nr. inv. 953.

37

Scînteia din 1 octombrie 1936.

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXI-2, nr. inv. 977.
Ibidem.
Ibidem.
lot Gh. Zaharia, A. Petri, Partidul Comunist Român în fruntea luptei popOrului
pentru apărarea independenţei naţionale a ţării împotriva fascismului, în AISISP,
nr. 2-3 din 1966, p. 142.
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mai înverşunat duşman al poporului, în loc să te sprijini pe forţa poporului în contra <:ălăilor lui. Partidul Comunist cere tuturor membrilor Partidului Naţional Ţă
rănesc de a lupta pentru ruperea pactului încheiat cu mercenarii lui Hitler şi
Mussolini, înlesnind astfel strîngerea tuturor forţelor care stau sub steagul libertăţilor constituţionale, al păcii şi al progresului"" 2•
Se ştie că toomai în condiţiile absenţei unei coaliţii a tuturor forţelor democratice în alegerile din decembrie 1937, ale campaniei sîngeroase declanşate de bandele
fasciste înarmate pretendente la putere, a fost adus la cîrma ţării un guvern format de Partidul fascist Goga-Cuza, orientat spre Germania nazistă" 3 şi care
obţinuse în alegeri doar 9 la sută din voturi 44 • Această guverinare instabilă a fost
înlăturată la 10 februarie 1938 cind, cu ajutorul marilor industriaşi şi bancheri
N. Malaxa, I. Gigurtu, M. Auschnitt, N. Mociorniţa etc., s-a instaurat dictatura regală personală a lui Carol al II-lea car•e reprezenta un regim de mină forte, concretizat prin adoptarea unei constituţii prin care puterea de stat era trecută asupra
regelui, prevedea restrîngerea driepturilor şi libertăţilor democratice, extindea starea de asediu, interzicea partidele politice45 •
Demascarea şi lupta împotriva fascismului intern s-a făcut de către P.C.R. paralel cu demascarea şi lupta împotriva hitlerismului german şi a aliaţilor săi care
inspirau şi sprijineau politic şi material activitatea organizaţiilor fasciste din Romania. Planurile politice şi întreaga activitate a Germarniei hitleriste, Italiei fasciste, Ungariei horthyste etc. primejduiau în mod vădit libertatea, independenţa şi
integritatea naţională a României.
In numeroase manifeste şi alte materiale propagandistice răspîndite de partid se
arăta maselor că fascismul german va duce la înrobirea popoarelor, la războiul cel
mai crîncen, la pierderea independenţei ţărilor europene, ~n special a celor mici.
Intr-un manifest al C.C. al P.C.R. din octombrie 1935, Către poporul român! Către
clasele muncitoare din întreaga ţară!, se arăta că „Fascismul înseamnă război!
Războiul este singura reţetă a fascismului, durpă cum a arătat fascismul italian ...
La fel fascismul german, care prin inarmările sale nebuneşti şi prin agresivitatea
sa şovinistă ame-ninţă toate popoarele Europei. FascismuJ ameninţă existenta micilor state, a micilor neamuri. Fascismul ameninţă existenţa şi neatîrnarea neamului românesc, supunerea lui sub un jug străin" 46•
Dind dovadă de patriotismul cel mai fierbinte, de grijă şi răspundere pentru
soarta naţiunii româ.ne ameninţate de expansiunea guvernelor fasciste, P.C.R. adresează în acest manifest o înflăcărată chemare poporului român să lupte cu arma
în mină pentru neatîrnarea ţării, arătînd că comuniştii vor fi în fruntea acestei
lupte. ,,Noi, comuniştii care iubim fierbinte poporul nostru, pentru a cărui pîine,
pentru a cărui libertate, pentru a cărui cultură luptăm fără preget şi pentru care
ştim să dăm jertfele cele mai grele. ştim să înfruntăm temniţa, ştim să cădem sub
gloanţele stăpînirii ... noi comuniştii ştim să stăm în fruntea mişcării pentru apă
rarea neatîrnării poporului nostru. Noi comuniştii chemăm la lurptă toate forţele
vii ale neamului împotriva forţelor distructive ale fascismului asasin""7.
In scrisoarea C.C. al P.C.R. din 1 noiembrie 1935 Către Comitetul Executiv al
Partidului Social-Democrat! se atrage atenţia asupra situaţiei periculoase create
pentru România în urma formării blocului fascist central-european la care au aderat Germania hitleristă, Italia fascistă, Ungaria horthystă etc. şi care a pornit deja
la cotropirea prin război a unor popoare - cum era cazul Abisiniei cotropite de
fasciştii italieni in 1935. ,,Deşi ţinta mărturisită a planurilor războinice ale blocului
fascist este Uniurnm Sovietică, totuşi obiect imediat de atac vor fi ţările mici,
popoarele slabe înv-ecinate. Semnalul l-a dat fascismul italian, atacînd independenţa
2
"
1,:i Şt.

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXI-3, nr. inv. 978.
Voicu, op. cit., p. 70.
"" Arhiva I.S.I S.P., Cota A XXII-I, nr. inv. 986.
5
" Ion Popescu-Puţuri, România în timpul celui de-al doilea război mondial, în
AISISP, nr. 5 din 1966, p. 39.
liG Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-13, nr. inv. 802.
47 Ibidem.
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Abisiniei. Vai de lituanieni, vai de cehi, vai de români, dacă nu vor şti să se
garanteze din vreme contra fascismului cotropitor. Nu numai soarta proletariatuiui
şi a ţărănimii dar existenţa şi neatîrnarea întregului popor român sunt ameninţate•t.8.

Acest document de o excepţională însemnătate pentru definirea poziţiei juste,
pline de patriotism, de grija pentru soarta ţării - pe care se situa P.C.R. - cuprindea formulată cit se poate de clar chemarea adresată poporului încă în 1935
de a lupta cu arma în mină pentru apărarea independenţei şi a graniţelor naţionale
ale României împotriva blocului agresor al statelor fasciste: ,,Noi, comuniştii, sîntern
gala să apărăm cu arma în mină independenţa României, dacă ţara noastră ar fi
silită să ducă un război naţional de apărare contra imperialismului fascist"t, 9•
Intr-un alt document al P.C.R. din august 1936 se arăta că Hitler „pregăteşle
războiul contra ţărilor baltice, Cehoslovaciei şi ţărilor din sud-estul Europei spre
a putea folosi teritoriile şi resursele acestora în războiul contra U .R.S.S. Genrurnia
hitleristă este înconjurată în această politică războinică de acoliţii săi, clica militaristă din Japonia, Ungaria şi Bulgaria fascistă ... Fasciştii germani nu mai ascund că vor să pună mina pe România ... "c0 • P.C.R. a demascat politica Germanici
şi Italiei fasciste de sprijinire şi încurajare a pretenţiilor teritoriale ale Ungariei
horthyste pe seama Transilvaniei - străvechi teritoriu românesc, locuit în majoritate covîrşitoare de români - chernînd poporul la lupta hotărită pentru apăra
rea independenţei şi integrităţii naţionale în faţa oricăror tendinţe de revizuire 8
graniţelor consfinţite prin tratatele de pace în vigoare.
Ocupîndu-se de situaţia internaţională, documentele P.C.R. arătau curba periculoasă pe care apucaseră evenimentele datorită politicii agresorilor fascişti. Ilustrind
cu exemplul Abisiniei care căzuse victimă agresorilor fascişti italieni, o Chemare
a Comitetului Regional Prahova al P.C.R. către Comitetul Executiv al Partidului
Naţional-Ţărănesc din Prahova scria: ,,Fiecare zi aduce agravarea pericolului ce
ameninţă ţara noastră. Pe planul internaţional succesul războiului sî.ngeros din
Abisinia a adus apă la moară pentru provocatorii de război cari conduc azi Germania şi cari urmăresc transformarea ţării noastre cu imensele ei bogăţii de petrol.
lemn etc. într-o colonie a capitalismului hitleristo-horthyst"fi1.
P.C.R. s-a ridicat cu hotărîre împotriva tendinţelor Je orientare prohitleristă în
politica externă a României susţinute de unele cercuri reacţionare în frunte cu
organizaţiile fasciste şi cerea cu insistenţă continuarea pe mai departe a politicii
externe a lui Nicolae Titulescu care era în asentimentul marii majorităţi a poporului, al cercurilor burgheze patriotice, antihitleriste. ,,Soarta poporului român şi a
tuturor naţionalităţilor din România sînt puse in mare pericol. Ele îşi vor asigura
o soartă mai bună luptînd pentru apărarea păcii în strînsă alianţă cu Franţa democratică, cu U.R.S.S., Anglia, Mica Antantă şi Inţelegerea Balcanică şi pentru întărirea Ligii Naţiunilor ca factor de pace. Politica de pace al cărei ex;ponent era
d-l Titulescu trebuie făcută şi mai departe şi în mod consecvent şi mai hotărît" 52 •
P.C.R. a demascat pericolul hitlerismului german pentru independenţa României,
exemplificind cu intervenţia Germaniei şi Italiei fasciste în Spania republicană.
In manifestul C.C. al P.C.R. din 3 iulie 1937 către Popor! - după ce arată că regimul constituţional e ameninţat de organizaţiile fasciste, subliniază că independenţa
naţională a ţării era grav ameninţată de Hitler. Manifestul face vin()IVat pentru
acest lucru organizaţiile fasciste, guvernul, regele şi celelalte forţe reacţionare, ară
tind că ,, ... mîine Hitler va interveni direct în România cum face azi în Spania.
Unde e mîndria independenţei naţionale a poporului? Guvernul Tătărăscu împreună
cu regele se grăbesc s-o vîndă lui Hitler ... "53•
"8
"9
50
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favoarea unei politici de apărare a independenţei
manifestul arată că „Poporul vrea un guvern al
său, un guvern care să stirpească buruiana fascistă din ţară, să lupte pentru pace
şi să-i apere independenţa ameninţată de ţările :11asciste alături de Franţa democratică, Unilliilea Sovietică liberă, Mica Inţelegere şi Inţelegerea Balcanică" 54 .
In perioada alegerilor parlamentare din decembrie 1937 - eveniment politic important pentru orientarea viitoare a politicii interne şi externe a României P.C.R. a popularizat din nou programul său de politică externă afirmat cu consecvenţă în toţi anii anteriori. Intr-un manifest al Comitetului Teritorial Ardeal şi
Banat al P.C.R. din decembrie 1937, intitulat Fraţi muncitori şi ţărani! Cetăţeni!,
se propunea o platfol"mă de revendicări pentru ,concentrarea tuturor forţelor democratice pe o listă unică în alegerile din decembrie 1937. In această platformă figura
printre alte revendicări şi cea privitoare la politica externă susţinută de P.C.R.
„Pentru integritatea teritorială a patriei noastre, în cadrul Ligii Naţiunilor, cu
sprijinul marilor state paşnice, împotriva planurilor de război şi a revizionismului
Cerind o

şi

acţiune hotărîtă Îill

integrităţii

naţionale

a

ţării,

fasciştilor" 55 •

ln manifestul C.C. al P.C.R. din decembrie 1937 intitulat Tovarăşi! Cetăţeni! elaborat cu prilejul alegerilor -, prin care se cerea forţelor democratice să meargă
pe liste unice, era exprimat din 111ou cit se poate de clar întregul program al politicii externe a P.C.R. privitor la apărarea independenţei şi integrităţii naţionale a
României, sprijinul intemaţionalist acordat popoarelor abisinian, spaniol, chinez
etc. care au căzut victime agr,esorilor fascişti, militarişti: ,,Jos fascismul!... Jos
războiul imperialist! Jos mîinile fascismului german, italian şi japonez de pe grumazul poporului spaniol şi chinez! Trăiască Uniunea Sovietică, cetatea neînvinsă
a Socialismului, păcii şi democraţiei! Trăiască lupta pentru apărarea şi lărgirea
libertăţilor democrati,ce! Trăias.că lupta pentru indepen:denţa naţională a poporului
român, ameninţată de fascismul revizionist" 56•

*

A fost prezentat în studiul de faţă - ţinind cont de spaţiul de care
diJS.punem - doar o inlfimă parte din bogatu[ material arhivistic ,al manif,estelor răispîndite de P.C.R. în anii 1934-1938 pe tema luptei antifasciste, antihitleriste. Din analiza lui sie poate desprinde conclu:ZJi·a majoră privitoare la atitudinea plină de paltriotii~m a P.C.R., La lupta sa plină
de abnegaţie desfăşurată în fruntea poporului pentru apărarea ţării împotriva pericolului intern, pentru apărarea independenţei, unităţii şi integrităţii naţionale ,a României în foţa atacurilor hitlerismului german şi
a aliaţilor săi revizionişti. Ace.aistă luptă ,grea ,a ieşit vidorioasă la 23 Augu:st 1944 odată cu Eliberarea ţării de sUJb jugul fasdst, deS!chizîndu-se
astfel epoca marilor transformări democratice şi socialiste de mai tîrziu,
care iaru schimbat întregul 1curs al istoriei patriei noastre.
IOAN
5!i
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Ibidem.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXI-8, nr. inv. 983.
Ibidem.
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LA LUTTE DU PARTI COMMUNISTE ROUMAIN CONTRE LE PERIL
FASCISTE, POUR LA DEFENSE DE L'INDEPENDANCE NATIONALE,
LUTTE REFLETEE DANS LES MANIFESTES ET MATERIAUX
(1934-1938)
(Resume)
Certe etude presente de !fa!;Qn sy,nthetique la contribution que representerent lcs
manifestes - en tani que materiei de propagande - pour l'activite du parti deployee
en vue de la lutte antifasciste et antihitlerienne.
Dans l'introduclion on cremontre que la lutte que le peuple roumain, conduit
par le communistes, mena contre le peril fasciste, Ies agresseurs hitleriens et leurs
allies, les revisionnistes de Horthy, ne fut que le prolongement de la lutte dirigee
par ce peuple depuis des dizaines d'annees contre toutes sortes d'oppresseurs etrangers convoitant ou volant ses richesses, en cherchant a etouffer son existence nationale. Mais le peuple roumain est to11jours sorti vai,nqueur de sa lutte contre
les oppresseurs, car la verite historique, Ies glorieuses traditions de lutte des generations passees ainsi que la vitalite de son organisme national etaienrt toujours de
son cote. Cette longue lutte atteignit son comble dans l'accomplissement de l'unitc
nationale de la Roumanie, de 1-er decembre HJ18, ce qui fut un proces historique
necessaire, realis~ par le peuple roumain.
Se fondant sur un riche materiei d'archive, cette etude presente de fac;on ample
l'activite du P.C.R. visant la denonciation du peril fasc-iste interne venant de la
part de.s organisations fascistes, tels la „Garde de fer", le „Groupe ethnique allemand" etc., veritables agences de l'hitlerisme en Roumanie, deployant une activite
terroriste systematique contre tous Ies patriotes antifasci stes.
On presente et analyse un grand nombre de tracts denonc;ant la dangereuse politique etrangere expansionniste et agressive de l'Allemagne hitlerienne, de l'Italie·
fasciste, de la Hongrie de Horthy etc., dirigee contre l'iniClependance, l'unite et
l'integrite nationales de la Roumanie.
Parallelement a la mise en evidence du peril du fascisme tant interieur qu'intcrnational, on presente Ies mesures proposees par le P.C.R. pour assurer la collaboration de toutes Ies forces democratiques, en vue de la dissolution des orgainisalions
fascistes, pour encourager une politique etrangere de paix, â cote de la France,
de la Grande Breiagne, de la Tchecoslovaquie, des ;pays balkarniques, de !'URSS.
politique dont Nicolae Titulescu, homme politique et diplomate ă renommec- mondiale, fut le representant.
On reproduit Ies manifestes par lesquels le P.C.R., faisant ainsi preuve d'un
patriotisme de haut degre, fait savoir que Ies commll/llistes lutteront Ies armes a
la main pour la defense de l'integrite nationale de la Roumanie, contre l'agression
fasciste.
1
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LUPTA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN PENTRU
INFAPTUIREA FRONTULUI POPULAR ANTIFASCIST

Dezvoltarea econiomică-1Socială şi politică ia României burghezo-moşie
ia avut l'Oc în cadruil si,stemu'lui ,dle oontradiicţii economi.ce-sociale izvotlte din diviziunea ine:gail.ă a proprietăţii asupra forţelor de prodUICţie.
Contradiicţiile tot mai prolfunde -dinfu"e forţele şi relaţiile de producţie şi-au
găsit expresia directă in raporturile oontradktorii între diferitele clase,
pături şi grupări sociale. Puterea economică şi politică era concentrată
în mîinile marii bur,ghezii şi ale moşierimii (boierimii), ialiate cu oapitalul
monopolist internaţional. ln fruntea S11:1aiWlui monarhi,c cu ca:riadcr de
clasă burghezo-m~ieresc se afla ,Jmoşierul nr. 1" 1al ţării - regele 1 . Împotriva acestei „monst:r,u,oose caia[iţii" s-au riidkat şi au pornit la luptă
hotărită masele lacr:-gi ale oamenilor muncii asupriţi şi exploataţi. Viiaţia
social-politică a României din perioada premergătoare revo'luţiei populiare
a fost determinată de procesul ascuţirii contraidicţii1or de clasă.

reşti

*
Determinată

în ultimă instanţă de ascuţirea contradicţiilor economice, social,! şi
politice, atitudinea diferitelor clase sociale, a partidelor politice exponente ale acestora, precum şi scopul şi direcţia adivităţii, a tacticii Jor pot fi elucidate numai
pe baza clarificării contradicţiilor celor mai importante ale societăţii date, a forţelor ei motrice. ,,Ceea ce î,n genere pune i,n mişcare lumea este contradicţia ... "
- formula Hegel, primul în istoria filozofiei, legitatea generală a dezvoltării 2 •
Dezvoltarea este „lupta contrariilor" - sublinia Lenin în vestitele sale „Caiete filozofice"3. Cauza fundamentală, forţa motrke a oricărei dezvoltări, deci şi a dezvoltării sociale, o constituie lupta contrariilor. Mişcarea însăşi este contradidorie,
respectiv poartă în sine o anumită contradicţie (un anumit corp se află şi totodată
nu se află î,n acelaşi moment în acelaşi loc şi în aceeaşi stare!). Diferitele forme
ale m~cării (mecanică, fizică, chimică, biologică, socială) implică diferite forme de
contrarietate. Sub raport filozofic, în aboridarea ,sau aprecierea dezvoltării, elementul esenţial îl constituie mi~carea mediatoare, ale cărei momente sau determinări caracteristice conform dialecticii sînt: identitatea, deosebirea, diversitatea, opoziţia, contradicţia. Aceste categorii reale indică raporturi fundamentale de determinare aflate într-o ondine succesivă de ldesfăşurare treptată. Astfel. deosebirea
include deja contradicţia, dar nu sub o formă dezvoltată, ci numai ca germene.
Deosebirea, opoziţia, oontra.idi,cţia nu sînt deci date o dată pentru totdeauna, nu
1
2

Familia regală deţinea 150.000 ha terenuri.
Hegel, Enciclopedia ştiinţelor filozofice, partea întîia. Logica, Edit. Arad. R.P.R.,

1962, p. 230.
3 V. I. Lenin, Caiete jilozofice, Edit. politică, Bucureşti, 1956, p. 322.
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constituie raporturi rigide, ci indică corelaţii care în procesul contrarietăţii se află
într-o permanentă transformare, dezvoltare, şi care în anumite condiţii bine determinate se transformă reciproc una în cealaltă, schimbîndu-şi locul 4•
Cheia dezvoltării sociale - după oum a demonstrat K. Marx - se află în caracterul contradictoriu al modului de producţie din perioada istorică dată. Această
esenţă contradictorie se afirmă sub forma raporturilor sociale concrete dintre oameni, grupuri şi clase sociale, a corelaţiilor lor reciproce5• In societatea divizată în
clase antagoniste deosebirea, opoziţia şi contradicţia dintre forţele şi relaţiile de
producţie se exprimă sub forma opoziţiei, contradicţiei dintre clase. Această idee
C'St.e subliniată în Manifestul Partidului Comunist, arătîndu-se: ,,Istoria societăţi
lor de pînă acum este istoria luptelor de clasă".
Societatea, îndeosebi societatea divizată în clase, constituie o unitate multiplă şi
complexă, o unitate a diverselor grupuri, pături, clase sociale. Grupările, păturile,
clasele sociale dintr-o anumită formaţiune social-istorică se deosebesc intre ele prin
interesele lor diverse, corelate între ele în chip diferit şi multiplu, determinate
de relaţiile sociale şi în primul rînd de relaţiile de producţie date. Interesele claselor, păturilor şi grupurilor sociale di,n diferitele formaţiuni istorice alcătuiesc o
ţesătură complexă in care aceste interese, deosebindu-se între ele prin semnificaţie
şi greutate specifică, fie că se intersectează şi se întrepătrund. fie că, urrnînd linii
paralele, se interacţionează, se formează reciproc.
Cu toată complexitatea şi multiplicitatea lor, în societăţile de clasă de diferite
tipuri cunoscute pînă acum, s-au reliefat întotdeauna mai mult sau mai puţin dar
contururile claselor fundamentale, principale ale formaţiunii sociale date. Unitatea
dialectică (identitatea şi lupta) dintre clasele fundamentale constituie esenţa oricărei societăţi scindate în clase antagoniste.
Raportul oricărei clase faţă de toate celelalte clase ale societăţii date se defineşte în funcţie de interesele sale proprii de clasă determinate de poziţia sa
în cadrul producţiei, de raportul faţă de mijloacele de producţie, de participarea
sa la repartiţia bunurilor produse, de locul specific pe care îl ocupă în cadrul eta,. Opoziţia şi contradicţia, ca raporturi, reprezintă determinări de acelaşi tip.
Hegel însuşi le întrebuinţa deseori ca sinonime, tot aşa cum făceau şi Marx. Engels
de cele mai multe ori. Deosebirea dintre ele trebuie înţeleasă în sensul că în mă
sura în care opoziţia constituie o unitate determinantă dintre pozitiv şi negativ,
contradicţia va apare ca rezultatul acelui proces în care negativul a devenit factor
notărîtor. Acest negativ, însă, nu mai constituie o simplă negaţie, ca o determinare
originară, c1 un factor ce reclamă depăşirea opoziţiei, în care pozitivul şi negativul
vor rărnîne în fond independente. Prin urmare, contra.dicţia reprezintă o opoziţie
dezvoltată, desăvîrşită.
5 Oricărei entităţi ii corespunde o altă entitate, după cum afirmă Hegel foarte
sugestiv: altul său propriu sau negativul său propriu. ,,In opoziţie, diferitul nu
are în genere în faţa lui doar pe altul, ci pe altul său. Conştiinţa obişnuită consideră lucrurile d('()sebite ca fiind indiferente unul faţă de celălalt. Se spune astfel:
sînt un om şi în jurul meu este aer, apă, sînt animale şi alte lucruri în genere.
Totul cade aici unul în afara altuia. Scopul filozofiei este dimpotrivă, să îndepăr
teze indiferenţa şi să recunoască necesitatea lucrurilor; astfel încît altul apare ca
stînd în faţa propriului său altul. Astfel de pildă, natura anorganică nu trebuie
să fie socotită numai ca altceva decît organicul, ci ca altul necesar al acestuia".
(Hegel, Enciclopedia ştiinţelor filozofice, partea întiia. Logica, p. 229). Aşadar, potrivit lui Hegel, negativul este o determinare de raport, care exprimă trecerea
reciprocă a momentelor existenţei de la unul la celălalt. In conformitate cu concepţia dialectică în cadrul contrarietăţii pozitivul este în acelaşi timp 5i negativ,
tot aşa cum şi negativul este în acelaşi timp pozitiv. Negativul reprezintă un element necesar al mişcării realităţii. Relativitate, coraportare, trecere reciprocă una
în cealaltă - iată relaţiile pe care Hegel le subsumează noţiunilor de „negativ",
„altul", ,,altul său propriu", ca determinări ale esenţei. Aceste corelaţii co~tituie
nu determinări subiective, incidentale, arbitrare, ci determinări necesare ale procesului inevitabil de afirmare a contrarietăţii.
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pei de dezvoltare socială ~toriceşte determinate -, ~nterese care se deosebesc fundamental de interesele celorlalte clase ale societăţii. Pe lingă interesele de clasă
specifi.ce fundamentale, fiecare clasă socială mai ar,e în acelaşi timp şi alte interese, nefundamentale, de ordin secundar, temporar, derivat. în anumite condiţii,
interesele nefundamentale ale unei anumite clase sociale se pot îndepărta şi, vremelnic, chiar contrapune intereselor ei fundamentale. Mai mult încă, este chiar
posibilă apariţia vremelnică a unor situaţii care în mod trecător să împingă pe
planul al doilea interesele fundamentale ale clasei sau grupului social dat. Această
precizare are o importanţă .deosebită sub aspectul elaborării strategiei şi tacticii
ştiinţifice a luptei de clasă, căci din situaţia semnalată rezultă în mod necc'sar
posiL,ilitat2~ ca în anumite perioade tactice a1e dezvoltării luptei de dasă interesele fundamentale ale unei anumite clase să treacă tem.porar pe planul al doilea,
iar caracterul contradicţiilor de clasă să fie determinat în mod trecător de interesele nefundamentale ajunse pe prim plan. Mai precis: uneori, în lupta împotrivn
duşmanului principal comun se pot alia clase sociale cu interese fundamentale
opuse. O atare situaţie se poate crea, desigur, numai datorită faptului că în asemenea contradicţii îşi fac apariţia cu o deosebită pregnanţă interesele nefundamentale, comune, ajunse vremelnic pe prim plan.

Examinarea raporturilor de clasă, a contradicţiilor sociaLe în România
definirea, pe baza acestora, a temeliilor strategice
şi tactice ale partidului comunist a stat în ·centrul preocupărilor CongreSJUlui al V-lea al P.C.R., ţinut în zilele de 3-24 decembrie 1931 6 • Acest
congres, care a pus capăt luptelor fracţioniste, a făcut o analiză profundă
a situaţiei economice şi sociale a ţării, a :r:e1aţiilor dintre diferiterle clase
şi partide politroe, ,ajungînd La importante concluzii în ce priveşte caracterul, forţele motriice şi perspectivele apropiatei revoluţii în România.
Congresul al V-lea al P.C.R. ia avut loc într-o perioadă în care doi
factori istodci fundamentali dete11minau evoluţia situaţiei internaţionale:
a) adîncirea crizei generale a sistemului mondial capitalist; b) sU1ccesde
construcţiei socialismului în primul stat s·ocialist din lume: Uniunea Sovietică. Acest din urmă faictor a accentuat în mod deosebit criza economi-că generală a capitalismului, in1tensificînd-o şi pun1înd şi mai mult faţă
în faţă cele două sisteme mondiale, sociialfomml aflat într-o vertiginoasă
ascensiune şi oapitalismul în putrefacţie.
România, ţară angrenată pe atunci în sistemul mondial ,al oaipitalismului, era dUJSă, fireşte, de torEntul crizei economice gencra le. Dezlănţuin
du-se cu o putere neobişnuită în toate sectoarele economiei naţio
nale, criza a dus rapid La o reistrîngere masivă a producţiei, la falimcntui
unui mare număr de întreprinderi mici şi mijlocii, la restrîngerea operaţiilor bancare şi de credit, fa reducerea volunnului schimburilor comerciale. Criza agrară, începută mai î111ainte, ,s-a împletit ou cea industrială,
preţurile produselor agricole scă21ind la peste jumătate, reduoînd şi mai
mult capacitatea de cumpărare a ţărănimii. Agr,avarea crizei economice a
avut consecinţe dezastruoase asuprr-a stării materiale a oamenilor muncii.
Pentru a-şi menţine profiturile ridicate, capitali~tii din ţară, în clridăşie
cu monopolurile străine, au trecut la 'Scăderea sistematică ia salariilor.
burghezo-moşierească,

1

î,nsemnătatea Congresului vezi arti,oolul: Congresul al V-lea, etapă imîn istoria Partidului Comunist Român, de Nicolae Petreanu, Nicolae Popescu, în Lupta de clasă, nr. 12 din 1966.
6

Despre

portantă
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aplicîrud aşa-zisele „curbe de sa crificiu", ,la reducerea masiva a numă
rului de salariaţi, înrăutăţind o0111diţiile de muncă şi mărind poverile
fiscale asupra maselor.
în urima tuturor acestor factori s-au ascuţit în mare măsură contradicţiile fundamentale ale societăţii burghezo-moşiereşti. România a intrat într-o perioadă de avint revoluţi011Jair, caracterizată prin creşterea concomitentă a luptei de clasă a pro1etariatului, ,a !ruptei ţărănimii, a micii burghezii de la oraşe şi ,a intelectualităţii, precum şi prin dominaţia spontaneităţii acestei lupte.
1

Un loc important în lucrările Congresului al V-lea l-a ocupat problema caracterului şi a perspectivelor revoluţiei în ţara noastră. A,nalizînd în mod ştiinţific
realitatea social-economică română, precum şi locul şi rolul ţării în sistemul mondial capitalist, Congresul a subliniat că în România existau toate contradicţiile
sistemului capitalist înăsprite ca urmare a înapoierii economice a ţării, a împletirii
formelor celor mai înalte ale proprietăţii şi exploatării capitaliste (-carteluri, trusturi) cu formele precapitaliste şi cu resturile feudale din agricultură, situaţie dato1·ită căreia România era unul dintre inelele slabe ale lanţului statelor imperialiste.
Congresul al V-lea al P.C.R., combătînd teoriile de dreapta şi de stînga care
aveau circulaţie în partidi, a arătat că din contradicţiile societăţii burghezo~moşie
reşti rezultă sarcinile revoluţiei din România, care constau în „doborîrea cu forţa
a puterii de stat burghezo-moşiereşti şi a monarhiei semifeudale imperialiste şi în
stabilirea dictaturii revoluţionare-democratice a proletariatului şi a ţărănimii, adică
a guvernului revoluţionar muncitoresc-ţărănesc ... "8 •
Pornind de la învăţătura leninistă conform căreia, în faza imperialistă a sistemului mondial capitalist, intre revoluţia burghezo-democratică şi cea socialistă ..în
genere nu există zid chinezesc", Congresul, analizind temeinic contradicţiile regimului burghezo-moşieresc, a ajuns la concluzia că „atit condiţiile obiective socialeconomioe ale revoluţiei române şi particularitatea forţelor ei m0trice, cit şi situaţia internaţională ... crează condiţiile unei treceri rapide a rPvoluţiei burghezodemocratice în revoluţie proletară socialistă"D.
Pe lingă definirea caracterului revoluţiei, Congresul al V-lea al P.C.R. a clarificat şi importanta problemă a conducerii revoluţiei în România. Analizînd trăsă
turile esenţiale ale dezvoltării regimului burghezo-moşieresc, atitudinea burgheziei
române şi rolul ei în evoluţia socială, Congresul a ajuns la concluzia că revoluţia
trebuie înfăptui tă fără burghezie şi împotriva ei. Una din particularităţile revoluţiei ,,este aceea că burghezia naţiunii dominante este forţa contrarevoluţionară cea
7 Adepţii curentului oportunist de dreapta (Boris Ştefanov şi alţii). subapreciind
dezvo'.tarea capitalistă a ţării, exagerau rolul şi importanţa rămăşiţelor feudale,
trăgînd concluzia că România s-ar afla abia în faţa revoluţiei burghezo-democratice, că burgheziei şi nu proletariatului îi revine sarcina istorică de a fi hegemonul acestei revoluţii. Ca atare, proletariatul şi partidul său trebuie, în această etapă
a dezvoltării sociale a ţării, să sprijine şi să urmeze burghezia, şi în primul rînd
Partidul Naţion:11-Ţărănesc, ca exponent al burgheziei, în lupta ei pentru transformă1i burghezo-democratice. La rindul lor, exponenţii teoriei de „stînga" (Tatarov
şi alţii) supraapreciau dezvoltarea capitalistă a ţării, în special în agricultură, desconsiderînd rămăşiţele relaţiilor de producţie feudale; ei susţineau că Româ,nia se
găsea nemijlocit în faţa revoluţiei socialiste. Legate de aceste aprecieri stîngiste,
se manifestau şi unele tendinţe sectare, opuse folosirii formelor legale de acţiune,
tacticii frontului unic muncitoresc, ca şi unele tendinţe de promovare n aşa-zisului
„eroism individual" şi a rolului „exemplului personal" pentru chemarea maselor
la luptă.
8 Documente din istoria Partidului Comunist din România, Edit. politică, 1953.

p, 125.
9 Idem, p. 126.
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importantă
desăvîrşită fără

... - sublinia Congresul - . Revoluţia burghezo-democratică va fi
burghezie, împotriva ei sub hegemonia proletariatului şi sub conducerea partidului comunist ..... ,o.
Această concluzie a urmat cu necesitate din analiza rolului istoric al „monstruoasei coaliţii" încheiate intre burghezie şi moşierime, precum şi a rolului burgheziei române în cadrul coaliţiei.
In ce priveşte cea de a doua fază a revoluţiei Congresul al V-lea a arătat că
i;he.t.â.şia trecerii la această etapă, anru.me la revoluţia sociaHstă, constă în asigurarea rolului conducător al clasei muncitoare. ,,Conducind masele muncitoare cele
mai largi, româneşti şi ale ,naţionalităţilor asuprite, la lupta revoluţionară pentru
desăvîrşirea transformării burghezo-democratice a ţării, ducînd această luptă pînă
la carpăt, clasa muncitoare sub conducerea Partidul·ui Comunist din România, deschide prin acea,sta porţile in spre revoluţia socialistă ... Ea ajunge la această ţintă
prin faptul că straturile muncitoare ale tuturor naţionalităţilor din România învaţă
din experienţa în luptă că nu este altă cale pentru dezrobirea definitivă de exploatare şi asuprire afară de doborîrea sistemului capitalist şi instituirea dictaturii
proletariatului ... "ll.

mai

OLarificarea problemelor legate de caracterul şi perspectivele revoluţiei
în România a avut un mol deosebit de important în determinarea liniei
generale, a stl'lategiei şi tacticii partidrului. Conform învăţăturii marxis:tlenini.iste, strategi.a şi tactica partildului comUJI1liJ.5t este ştiinţa de a conduce
lupta de clasă .a proletariatullrui. Prin strategia şi t:acti!ca partidului „se
înţelege atitudine1a lui politică sau -caracterul, orientarea, metodele activităţii lui politice'° 2 • Congresele de partid adoptă hotărîri în privinţa strategiei şi tactidi pentru ia clarifica cu precizie atitudinea po'litkă a partidului ca un tot organizatoric un1t,ar, în faţa unor noi sarcini sau a unei
sitllJaţii politice noi. Strategia .şi tactica piartLdului 1comunist sint strîns
legate de latura slllbiectivă a mişcării mundtoreşti 13 . Cu ajutorul teoriei
ce se ocupă .de Latura obiecitivă ia mişcării muncitoreşti, strategia trece în
revistă forţeile revoluţiei :şi cele 1ale reacţiunii; pe baza analizei situaţiei
interne şi internaţionale a ţării în cauză, ea del1imitează calea generală a
mişcării rievoluţionare, jaloneiază idirecţ1a ce trebuie urmată .şi, în scopul
1abînzii mişcării revo:Luţi10nare (siau a rev,aluţiei), stabileşte direcţia loviturii principale, precum şi planul general de repartizare a forţelor şi
1·ezervelor (direicte şi indirecte) a!le revoluţiei. Planllll practic, concret de
repartizare, mobilizare şi regrupare 1a forţelor revoluţionare, plan ce urmează cu precizie mersul revolUJţiei, este stabilit, pe baza planului
1° Idem, p. 125-126.
11 Idem, p. 127.
12 V. I. Lenin, Opere, vol. IX, Edit. politică, 1955, p. 8.
13 După cum se ştie mişcarea muncitorească are două 'laturi: latura obiectivă şi
cea subiectivă. Prin latura obiectivă înţelegem acel proces de dezvoltare a mişcării

muncitoreşti care se desfăşoară independent de voinţa clasei muncitoare şi a partidului său, fiind determinat de legile obiective ale societăţii (cresterc-a numerică c1.
muncitorilor, concentrarea forţei de muncă, intensificarea pauperizării clasei muncitoare etc.). Prin latura subiectivă ,se înţelege procesul lăuntric al dezvoltării miscării muncitoreşti, reflectarea laturii obiective în conştiinţa clasei muncitoare, mai
exact, formarea conştiinţei de luptă şi dezivolta[·ea organizării ei. Cele două laturi
ale mişcării muncitoreşti alcătuiesc o unitate dialectică, ceea ce înseamnă că se
află în interdependenţă. La.tura obiectivă determină latura subiectivă, iar latura
subiectivă acţionează asupra laturii obiective, accelerează sau încetineşte, dar nu
în mod determinant, dezvol•tarea acesteia.

https://biblioteca-digitala.ro

P. BUNTA

394

strategic, de plamtl ta ctic al paritiidului. Tactica partidului se bazează pe
indicaţiile strategiei; ea se transformă oores,punzăitor evio1uţiei mişcării
revoluţionare, pe baza exiperi,enţei ei, luînd în 1consiJderare situaţia din
tabăra adversă, evoluţia acestei situaţii şi, în scopul victoriei revoluţiei,
caută să stia;bilească întotdeauna conform situaţiei concrete date forma
oflganizatorică a partidului, cele mai corespunzătoare meitode, forme şi
lozinci pentru activi~area maselor. ,,Tactica este determinarea liniei de
conduită a proletariatului pentru o perioadă relativ scurtă de f1ux sau
reflux al mişcării, de av:înt sau declin al :revoluţiei, este lupta pentru
realizarea aicestei linii prin .înlocuirea vechi.ilor forme de luptă şi de organizare cu altele noi, prin schimbarea vechHor lozinci cu altele noi, prin
combinarea acestor forme etc." 14 . Pe dnid strategia partidului şi planul
strategic se referă la o întreagă perioadă istorică a mişcării revoluţionare,
tactica se schimbă în repetate rînduri, în perioadele strategrce. Tactica
este o parte a strategiei, fiindu-i -subordonată, iaflîndu-se în serviciul ci.
Elementele tadicii se raportează la cele strategice generale aidoma felului în ,care partea se raportc,ază La •intrt:g, partea nefiind însă mecanic
subor:donată întregului. Intre parte şi într,e;g, deci între tactică şi strategie există o unitate dialectică, ceea cc înseamnă că între ele se pot ivi
un întreg şir de contradicţii dialectice. În anumi tc cazuri, partea se poate
contrapune întregului. Tactica partidului este schimbătoare în funcţie de
flu..xul şi refluxul mişcării revoluţionare, de locul ei, de ritmu[ şi condiţiile concrete ii1 care se desfăşoară, pe cind obiectivele fundamentale ak
strategiei rămin neschimbate în decuf!sul întregii perioade istorice ,a revoluţiei. Strategia partidului suferă schimbări fundamentale numai cu
ocazia unor 'Cotituri istorice. Acr:.'asta însă nu înseamnă că unele evenimente istmice de seamă nu pot duce la anumite schimbări, n0fundnmentale, în planul strategic. Elementele p1anului strategic aflate în strîn:să
legătură cu tactica (direcţia loviturii prindpa:le, :rezervele indirecte ale
rcv,oluţiei etc.), care depind deci indirc:ct de _c:chimbările surv-2nite în desfăşurarea evenimentelor istorice, pot suferi aşadar anumite s,c'himbări
sub influenţa unor evenimente mai 1de seamă ce apar în procesul istoric.
Această concluzie rezultă din însăşi concepţia dialectică despre contr.a<dicţiile dintre clasele sociale (unitatea dia:lectică între interesele fundamentale şi cele nefundamentale).
1

1

Cel de al V-lea Congres al P.C.R. a jalonat planul strategic al partidului conform
caracterului şi pPrspecti ·1elor revoluţiei în România. Acest plan strategic
a luat în considerare posibilitatea a două eta,pe în desfăşurarea revoluţiei, stabilind
planul strategic al desăvirşirii revoluţiei burghezo...,democratice după cum urmează:
scopul il constituie răsturnarea puterii de stat burghezo-moşiereşti şi înfăptuirea
dictaturii revoluţionar-democratice a clasei muncitoare şi a ţărănimii. Forţa principală şi conducător al revoluţiei este proletariatul. Pentru a asigura hegemonia
clasei muncitoare, direcţia loviturii principale trebuie îndreptată asupra socialdemocraţiei şi în special a aşa-zisei „aripi de stînga" (ghelerteriştii), ,,ca principal
sprijin social al burgheziei în sinul clasei muncitoare", asupra partidului naţional
ţărănesc, ca cel mai puternic şi cel mai pericul05 duşman al satului „şi anume asudefiniţiei

H
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aşa-zisei «aripi de stînga►► (steriştii, lupiştii)" a acestui partid, precum şi asupra
organizaţiilor fasciste (cuziştii, garda de fier) ce pătrund din ce în ce mai mult la
sate. In acelaşi timp, Congresul arată că desfăşurarea mişcării revoluţionare naţio
nale, consolidarea hegemoniei proletariatului reclamă izolarea de masele muncitoare ale naţionalităţilor conlocuitoare a partidelor burgheze şi muncitoreşti din
sinul minorităţilor conlocuitoare asuprite (partidul maghiar, partidul minoritar bulgar etc.), partide care îşi maschează printr-o demagogie naţionalistă mincinoasă,
otrăvitoare a conştiinţei de clasă a maselor, politica servilă şi oportunistă pe care
o duc faţă de clasa dominantă română. In faza desăvîrşirii revoluţiei burghezo-

pra

democratice. Congresul arată că principalul aliat al proletariatului îl constituie
ţărănimea muncitoare. In jurul alianţei muncitoreşti-ţărăneşti trebuie grupate
forţele auxiliare şi virtuale ale revoluţiei: co:isiderabila masă a micii burghezii de>
la oraşe, o anumită parte din ţărănimea înstărită a minorităţilor naţionale, eventual
pături mai îngust€ sau mai largi ale burgheziei acestor minorităţi etc. Referitor la
forţele motrice ale revoluţiei socialiste, cea de-a doua etapă a revoluţiei, Congresul
al V-lea stabileşte: .,Clasa muncitoare ... se organizează sub conducerea partidului
său comunist în lupta împotriva contrarevoluţiei, atrage la luptă revoluţionară
activă sărăcimea de la sate, paralizează şovăielile mijlocaşilor şi ale micii burghezii orăşeneşti"15.
După clarificare<i problemelor fundamentale ale revoluţiei, precum şi a bazelor
strategice ale partidului, Congresul a stabilit corespunzător situaţiei istorice din
acel moment principiile tactice ale partidului, eşalonînd sarcinile imediate ale or,ganizaţiilor de partid. Congresul al V-lea a îndrumat partidul comunist să-şi înteţească eforturile pentru înfăptuirea frontului unic muncitoresc, consolidarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare, indicind noi forme de lUJptă pentru organi-•
zarea maselor largi muncitoare. Analizînd intensificarea luptelor muncitoreşti din
primii ani ai crizei economice, care ilustrau creşterea conştiinţei politice şi a combativităţii, îm binînd tot mai strîns revendicările economice ::u cele politice şi folosind unele noi miiloace şi metode de luptă mai eficiente, Congresul a sesizat şi c1
criticat pe bună dreptate rămînerea în urmă a activităţii partidului pentru cucerirea şi on:ranizarea maselor principale ale clasei muncitoare. ,.Partidului Comunist
di.n România îi revine răspunderea istoriră pentru ca el, prin experienţa luotei
zilnice, să dovedească nu numai majorităţii clasei muncitoal'e, ci şi ma_ioritJţii
celor ce munces-c. că ei în interesele lor pronrii trebuie să lupte şi să se organigeze" sub lozincile principale ale partidului1 6 • Activitatea partidului trebuia concentrată spre detaşamentele principale ale proletariatului muncitorimea C.F.Ristă, din industria petrolieră, minieră -, ,spre întărirea or_ganizaţiilor de partid din
întreprinderi. In rezoluţia „Sarcinile organizatorice şi politica organizatorică a
partidului", se sublinia că, pentru atragerea majorităţii clasei muncitoare, asi,gurarea rolului de conducător al partidului în mişcarea revoluţionară, se impune „o
muncă sistematică stăruitoare şi energică pentru pătrunderea şi întărirea organiz:-itorică a organizaţiilor de partid, înainte de toate în centrele industriale şi politic0
ale tăriiH (Valea Prahovei, Valea Jiului, porturile, căile ferate. industria de război.
postă. telpgraf, telefon) şi în ramurile şi întreprinderile hotărîtoare din centrele
respectivet7.
Congresul al V-lea al P.C.R. a trasat ca obiectiv imediat, ca punct de plecare
al întregii activităţi a partidului realizarea frontului unic de jos. pe baza cerinţelor
zilnice ale maselor proletare. In frontul unic trebuiau să fie .cuprinşi toţi muncitorii, indiferent .de apartenenţa lor politică şi indiferent dacă erau organizaţi în
sindicate sau nu. Potrivit acestui obiectiv, Congresul a indicat folosirea unor forme
organizatorice coresounzătoare şi crearea unor organe ale luptei de masă pe bază
de front unic în fabrici, în i•nstituţii, pe moşii, în timpul grevelor, în decursul
desfăşurării diferitelor campanii politice. S-a atras atenţia asupra importanţei comitetelor de grevă, a comitetelor de şomeri, a gărzilor de apărare şi a pichetelor
15
16
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de grevă, alese de mase în cadrul adunărilor generale şi ale ;consfătuirilor bazate
pe frontul unic. Congresul indica organizaţiilor de partid să îmbine activitatea
ilegală cu cea legală şi semilegală ,pentru a putea atrage masele largi muncitoare
in lupta împotriva exploatării capitaliste şi a teroarei antimuncitoreşti exercitate
de statul burghezo-moşieresc.
Hotăririle Congresului ral V-lea privinld strategia şi tactica P.C.R. au
constituit un îndreptar preţios pentru activitatea de mai tîrziu a partidului. Împreună cu celelalte hotăriri ale Congresului, ele au însemnat o
etapă nouă, importantă a a'Ctivităţii partidului. Potrivit acestor hotăriri,
partidul, cu toate slăbiciunik- şi greşelile 'Săvîrşite în această perioadă, a
reuşit să dobîndeas·că o serie de succese impoPtante în munca sa, succese
care :au culminat cu evenimentele istorice din iarnuarie--februarie 1933
(luptele e.voice ale muncitorilor ceferişti şi petrnYlişti).
În lumina orientării principiale a Congresului :al IX-lea al P.C.R. (iulie 1965), analizînd striategia şi ta:ctica P.C.R., elaborată de Congresul a~
V-1-ea, pe Lingă marile merite se constată şi o serie de erori privind linia
poU:tiică generală, problema naţională, rag.rară şi altele. Astfel, Congresul,
preluînd unele teze puse în circulaţie pe scară internaţională de Comintern, a manifestat o atitudine îngustă, nediferenţiată faţă de diferite curente şi tendinţe din mişcarea socialistă, apreciind Partidul Social-Demoarat şi Partidul Socialist Indepen:dent, în a că:ror -activitate într-adevăr
s-au manifestat coI11cepţii reformiste şi 'O serie de practici greşite, ca
agenturi ale claselor dominante. sociaiJ.-democraţia fiind considerată ca o
grupare social-fascistă.
1n privinţa frontului unic muncitoresc şi, în general, în ce priveşte
fo1m1ele şi metodele muncii revoluţionare ide masă vechea orientare sectarist-stîngistă a perisistat şi la acest Congres. Nu s~a ţinut seamă de
faptul că sindi,oatele afiliate Confederaţiei Generale a Muncii, aflate sub
irufluenţă s'Ocial-democrată, ,acţionau legal .şi puteau fi folosite ca un
mijloc însemnat de lărgire a legăturii partidului comunist 'CU masele;
munca în aceste sindicate avea drept scop „ieşirea grupată în masă" a
muncitorilor şi aducerea lOT -în sindicatele revoluţionare ilegale, oare
aveau posibilităţi mult mai restrînse de acţiune.
Congresul al V-lea a vă:drit o atitudine nediferenţiată şi faţă de grupă
rile democratice din unele partide burgheze, pe care ie-a oalificat în mod
nejustificat fasciste sau fa:.scizante. În baza a'cestei aprecieri s-a indicat
direcţia loviiturii princi1palc împotriva partidului naţional-ţărănesc, partid
care avea o anumită inf1lue111ţă în mase, şi „în speciail. contra aşa-zisei sale
aripi de stînga" (grupări conduse de C. Stere, dr. N. Lupu .ş.a.), care au
fost pu<;e pc .ace laşi plan cu o:rganizaţiile fasciste: gaDda de fier, partidul
naţional creştin etc. Aceste aprecieri şi indicaţii g~e.şite au limitat posibilităţile partidu1ui comunist de a lăr,gi frontul de luptă pentru democratizarea ţării.
In ce priveşte problema naţională, Congresul, apreciind în mod eronat
că România ar fi „o ţară colonialistă", ,,un stat tipic cu mai multe naţiuni", a trasat, în rezo'luţiile saile, sa1"cina desfăşurării unei activităţi
inJtense şi perimanente în vederea „el1berării de sub imperialismul român"
1
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a „popoarelor asuprite", pe baza principiului dreptului naţiunilor la autodeterminare pînă la despărţirea lor totală de staltul existent. Această
indicaţie şi lanJSairea lozincii au:todeteI1II1inării, pînă la despărţirea totală
de statrul. exiisitent, ,a naţionalităţilor conlocuitoare, formulată încă la Congresul al III-lea al P.C.R., nu ţinea seama de faptul că România era un
stait naiţi,onal unitar, ,preooni21a ruperea de trupul ţării a unor teritorii
locuite în majoritatea lor de români. Aceasta venea în contradicţie cu
învăţătura marxist-leninistă, care pr,oclamă dreptul popoarelor la aurtodetermirnare nu în vederea destrămării stateror naţionale constituite, ,ci
pentru el,iberiarea popoariel.Jor asuprite .şi constituire.a unor state naţionale
suverane.
În problema ţărănească, Congresul, cu toate că a subliniat însemnătatea
făuririi alianţei de luptă muncitoreşti-ţărăneşti 10a prindpală sarcină strategică a partidului, a dat apr:ecieri eronate în legătură cu caracterul şi
urmările reformei agrare din 1921, formulînd 1conduzii necorespunzătoare
reforitoare La poziţia faţă de difeirite pături şi categorii ale ţărănimii.
Congresul a limitat sfera alianţ,ei clasei muncit.oare cu ţărănimea nurrnai
la „păturile săracl' şi la cele mai de seamă pături miljocii de la sate·',
ignorirrd faptul că întreaga ţărănime era interesată - ce-i drept, de pc
diferite poziţii - în lichidarea propirietăţii moşiereşti şi a tuturor rămă
şiţelor feulale în agriicultură. Apreciind însemnătatea Congresului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în expunerea conJSacr:aită aniversării a 45 de ani
de La crearea P.C.R., a subliniat: ,,Cu toate ilipS1UTile şi greşelile rarătiate,
Congresul al V-lea a gi-ă:bit procesul de maturizare ideologică şi poilitică
a clasei muncitoare, 'de întărire o.I'lganiziatorică a partidului, făc:înd să
c:r,caiscă rolul partidului ·comunisrt în ,organiziarea luptelor sociale viitoare,
împotriva fascismului şi ră2iboiului" 18 •
In procesul pregătirii şi idcsfăşlllI"ării 1uptei1or de clasă în perioada ce
a urmat Congresului a:l V-lea, multe din limitele şi erorile Congresului
au fost corectate sau înlăturate din actimtatea 1partidului 'În anrii următori.
Pmctica revoluţionară a impus adoptarea. şi aipl.i:oarea unor foiimle şi metode noi de organizare şi conducere a luptei de eliberare socială, corespunzătoare realităţilur istorice, forme care au oontr~buit la aecentuairea
p!'ocesului de r,a,dicalizare a maselor mUI11citoare, şi în primul riînd ia proletariatbu1ui, P.C.R. a acumulat o vastă experienţă, organizaţiile sa/le s-au
călit, a crescut forţa lor mobilizatoare şi capacitatea organizatorică, s-au
dezvoltat şi consolidat legături.le partidului ou masele.
1

1

1

După ieşirea din criza economică, cind în economia ţării se accentuează procesul
de concentrare a capitalului şi a producţiei, de formare a monopolurilor, care încep
să joace un rol domi1nant în viaţa economkă şi politică a ţării, în sinul claselor
exploatatoare apar şi devin active noi grlllpări, cu interese deosebite, deosebiri care
se transformă în contradicţii mai mUlt sau mai puţin accentuate în anii ,premergă
tori celui de al doilea război mollldial. In acecIBtă perioadă, în viaţa politică a ţării
se face simţită tot mai pregnant influenţa cercurilor monopoliste reacţionare, ale
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căror interese s-au distanţat tot mai mult de interesele restului burgheziei, venind
contradicţie ascuţită cu interesele vitale ale celor mai largi mase populare (se
accentuează procesul de lichidare a democraţiei burgheze, de restrîngere a dreptu-

in

rilor şi libertăţilor cetăţeneşti).
Instaurarea cu ajutor.ul capitalului monopolist internaţional a dktaturii hitleriste
în Germania (începutul anului 1933), ridicind probleme de importanţă crucială pentru destinele tuturor popoarelor, a contribuit în mod substanţial la adîncirea şi
mai accentuată a contradicţiilor regimului burghezo-moşieresc din România1 9• Fascismul reprezenta principala primejdie pentru independenţa naţională a tuturor
popoarelor, pentru cultura şi civilizaţia umană. Numeroase ţări au cunoscut în
această perioadă a dezvoltării istoriei umane o puternică recrudescenţă a activităţii
cercurilor celor mai reacţionare, o susţinută ofensivă a fascismului. Cercurile cele
mai reacţionare ale oligarhiei române au creat organizaţia fascistă teroristă „Garda
de fier", care ameninţa să lichideze orice libertăţi democratice şi tendinţe de
progres. ,,Mişcarea legionară, agentura hitlerismului în România, aservită în întregime imperialismului german, a dus o politică profund antinaţională, prejudiciind
grav interesele poporului român. In cîrdăşie cu reprezentanţii burgheziei monopoliste, ea a trădat interesele poporului, a subordonat ţara dominaţiei Germaniei
hitleriste, punînd în pericol însăşi existenţa României ca stat independent şi suveran"20. Pe lingă ofensiva fascismului trebuie menţionat şi faptul că claselor
dominante din ţară le era permanent teamă de mişcarea revoluţionară a proletariatului, a maselor muncitoare, şi că ele erau adversarii crînceni ai primului stat
socialist, Uniunea Sovietică situată în vecinătatea geografică nemijlocită a României.
In aceste condiţii istorice complexe, în sinul partidelor şi grupărilor burgheze
se manifestau puternice contradicţii şi oscilaţii 2t. In sinul partidului liberal se formaseră trei grupări, care aveau poziţii oarecum diferite faţă de ofensiva fascistă în
ţara noastră. Astfel, unii membri marcanţi ai grupării „tinerilor liberali", îngrijoraţi de amploarea activităţii teroriste a legionarilor şi de legăturile strînse ale
acestora cu Germania hitleristă, preconizau unele măsuri împotriva Gărzii de fier.
Gruparea „bătrînilor liberali" a schiţat, în decursul anilor şi mai ales începînd din
1937, atitudini de protest împotriva actelor teroriste sâvîrşite de organizaţiile fasciste, s-a pronunţat pentru adoptarea unor măsuri împotriva acestora. O a treia
grupare liberală, desprinsă în 1930 din P.N.L., o forma aşa zisul „partid liberal"
de sub conducerea lui Gheorghe Brătianu, care şi-a pus speranţele în ascensiunea
fascismului, situîndu-se pe linia apropierii de Germania hitleristă. Celălalt partid
,,istoric", Partidul Naţional-Ţărănesc, reprezenta un conglomerat de tendinţe socialpolitice dintre cele mai opuse care se manifestau în divergenţe interne, regrU;Pări
şi disidenţe repetate în această perioadă.
Numeroase elemente din P.N.Ţ., între care şi unii conducători ai unor organizaţii
comunale, orăşeneşti şi judeţene, ai unor circumscripţii şi sectoare din capitală,
chiar şi unii membri ai conducerii centrale (Mihail Halea, Dem. Dobrescu etc.)
precum şi dr. Nicolae Lupu, şeful UlJlei grupări ţărăniste desprinse din partid, se
pronunţau pentru un regim democratic, pentru unirea forţelor democratice în lupta
contra pericolului fascist. Aripa stingă a partidului radical-ţărănesc, partid constituit d~n gruparea condusă de Grigore Iunian, milita, de asemenea, pentru realizarea
Frontului popular antifascist. Un alt grup important de naţional-ţărănişti, între
care Armand Călinescu, cu toate că a înţeles primejdia reprezentată de expansiunea
Germaniei hitleriste şi s-a pronunţat pentru reprimarea agenturii acesteia, Gardu
de fier, se împotrivea luptei comune împotriva fascismului alături de mişcarea
muncitorească, de celelalte forţe democratice. Aripa de dreapta a P.N.Ţ., în frunte
cu Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Al. Vaida Voievod, temîndu-se de activitatea ineleluptă a Partidului Comunist Român împotriva faspentru independenţă şi suveranitate naţională (1934-1940), de Ştefan
Voicu, în Lupta de clasă, nr. 6 din 1966.
20 Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 41.
21 Ştefan Voicu, op. cit., p. 61-62.
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pendentă

a maselor a manifestat un pronunţat antidemocratism şi a mers pe
drumul compromisului cu fascismul.
Cu toate disensiunile •manifestate în problemele politicii interne, principalele ,partide şi grupări politice ale claselor dominante se manifestau în politica externă împotriva expansiunii germane (a f>e vedea activitatea lui Nicolae Titulescu, ministru
de externe al României în acea perioadă, pasionat şi lucid militant pentru politica
de securitate colectivă).

Din complexitatea contradicţiilor ,între diferitele dase şi categorii sociale, între diferitele grupări po[itiice, înitrc marile puteri interesate a
menţine sau ,a atrage România în sfei:a lor de influenţă, se desprinde ca
un fir r:oşu, în perioada anHor următori Congresului al V-lea al P.C.R.,
llllpta forţelor democratiioe patriotice şi, în primul rînd, a clasei muncitoare, a oomuniştilor împotriva pericolului fasdst, lupta poporului român
pentru salvgardarea independenţei naţiona,le. Creşterea pericolului real
al ofensivei fascismului şi poziţia potrivnică a marii majorităţi a poporului faţă de aceaisită ofensivă a creiat o situaţie istorică nouă, care a făcut
posibilă atragerea unor forţe sodale noi alături de masele muncitoare
în lupta pentru apărarea libertăţilor democratioe, ,a inldependenţei şi suveranităţii naţionale a ţării. Noile condiţii 1mpuneau partidului comunist
aplicarea tactkii unei alianţe de luptă, a unui foont popular vast, care
se opune primejdiei întronării fascismului în Rornania. ,,Numai considerarea obiectivă a totalităţii rapo:riturilor dintre toate clasele, fără excepţie,
ale unei societăţi date şi prin urmare considerarea treptei obiective de
dezvoltare a a.cestei soci.etăţi, precum şi considerarea raporturilor dintre'
ea şi alte societăţi, - arăta V. I. Lenin - poate sluji de temelie pentru
o rtacti!că justă a clasei de aviangaridă. ln această analiză, toate clasele şi
toate ţările sînt privite nu din punct de vede:rie static, ci din punct de
vedere dinamic, adică nu în stare de nemişcare, ci în mişcare (ale cărei
legi decUI1g din condiţiile economice de existenţă a fiecărei dase) 21 a.
1

Partidul Comunist Român, analizînd noua situaţie creată în ţară după Congresul al V-lea al partidului, a militat consecvent pentru realizarea tacticii frontului
popular antifascist. Făurirea frontului comun al maselor largi împotriva pericolului
fascist era î,n mod nemijlocit legată de realizarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare. Infăptuirea frontului unic muncitoresc, a unităţii de acţiune cu socialdemocraţii era o premisă pentru unirea tuturor păturilor şi categoriilor sociale
interesate în dezvoltarea democratică a ţării, în apărarea indep~ndenţei naţionale.
Eroicele lupte muncitoreşti din ianuarie-februarie 1933, înscriindu-se printre primele mari acţiuni ale proletariatului mondial împotriva fascismului, aiu demonstrat
posibilitatea practică a realizării unităţii de acţiune a clasei muncitoare şi eficienţa
d revoluţionară. Comuniştii şi-au dat seama de faptul că, deşi în conducerea
partidului social-democrat dominau elementele de dreapta (Gh. Grigorovici, I. Flueraş, I. Jumanca etc.), care respingeau orice unitate de acţiune cu P.C.R., numeroşi
membri ai P.S.D., cadre de conducere centrală şi locală erau gata să accepte propunerile partidului comunist cu privire la încheierea Frontului unic muncitoresc
:;;i a Frontului popular antifascist. In acelaşi timp, au avut loc numeroase acţiuni
comune ale partidului comunist şi partidului socialist-unitar, din conducerea căruia
făcea parte Ştefan Voitec, precum şi ale P.C.R. şi grupării socialiste de sub conducerea lui Constantin Popovici desprinsă în 1933 din P.S.D. In anii 1935-1936
numeroase organizaţii locale ale P.C.R. (Bacău, Piatra Neamţ, Tîrgu-Mureş, jude21

a Lenin şi Stalin, Despre sindicate, vol. I, Bucureşti, 1949, p. 11.
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ţele Hunedoara,
P.S.D. în vederea

Mehedinţi
acţiunilor

ş.a.) au încheiat acorduri e:u organizaţiile locale ale
comune pentru cerinţele zilnice ale muncitorilor, pentru
apărarea libertăţilor democratice. In cadrul conferinţelor regionale şi judeţene ale
P.S.D. din toamna anului 1935 şi începutul anului 1936, numeroşi delegaţi s-au
declarat, în mod deschis, pentru unitatea de acţiune cu comuniştii. Conferinţa organizaţiei regionale P.S.D. a hotărît să ,propună viitorUJlui Congres al P.S.D. ca
noua conducere care se va alege să-şi dea acordul la realizarea Fro:-itului Unic
Muncitoresc, în interesul luptei pentru Frontul popular antifascist22 •
Pe de altă parte, în dezvoltarea luptei antifasciste, P.C.R. lărgeşte tot mai mult
colaborarea cu Frontul Plugarilor, organizaţie democratică a ţărănimii, înfiinţată
în 1933 sub conducerea Dr. Petru Groza, care avea să joace un rol important în
realizarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare. Urmărind ,cu consecvenţă închegarea acestei alianţe, partidul îşi intensifica activitatea şi în rîndurile
naţionalităţilor conlocuitoare.
Opoziţia democrată şi antifascistă din partidul maghiar, creată în iunie 1933, s-a
transformat în august 1934 într-o organizaţie de masă cunoscută sub numele de
MADOSZ (Uniunea oamenilor muncii maghiari din România). Această organizaţie
activa în strînsă colaborare ou P.C.R. Partidul comunist, totodată, crează un şir
de organizaţii democratice şi antifasciste de masă: Comitetul Naţional Antifascist
(iunie 1933), Asociaţia tineretului antifascist (iulie 1934), Liga muncii (noiembrie
1933), Comitetul antifascist al femeilor (august 1934), Amicii U.R.S.S. (iulie 1934).
Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice (mai 1935), Frontul studenţesc democrat (1935) etc., şi stabilet;;te contacte cu diferite fracţiuni ale forţelor politiei::'
burgheze şi cu un mare număr de personalităţi politice. Astfel, apărînd tradiţiile
umaniste ale culturii româneşti, partidul comunist şi-a atras simpatia intelectualilor
înaintaţi avînd largi legături cu aceştia. Oameni de cultură de vază ca dr. C. I. Parhon, N. Iorga, l\I. Sadoveanu, G. Enescu, N. D. Cocea, Gala Galaction, Iorgu Iordan.
Petre Constantinescu-Iaşi, A. Oţetea şi aJţii s-au aliniat în rîndurile luptătorilor
antifascişti. Istoricul român de renume mondial prof. N. Iorga a acceptat propunerea unor organizaţii ce acţionau sub îndrumarea P.C.R., ca în cadrul Ligii Culturale, pe care o conducea, să se desfăşoare activităţi cu caracter antihitlerist. 1n
această perioadă, alături de presa ilegală a partidului apar numeroase publicaţii
legale cu caracter democratic, progresist, se desfăşoară o intensă activitate în rindurilc intelectualităţii împotriva fascizării ţării, pentru promovarea unei culturi
progresiste. Poziţia antifascistă, de combatere a activităţii legionarilor şi de :mobilizare a maselor împotriva agresiunii Germaniei hitleriste este adoprtată chiar dl·
unele din cele mai răspîndite ziare şi reviste burgheze d~mocratice, ca „Dimineaţa''.
,,Adevărul", ,.Zorile", ,,Lumea ro1nânească", ,,Cuvîntul liber", ,,Viaţa românească'·.
,,Societatea de mîine" etc.
1n această situaţie, P.C.R., învingînd terndinţele sectariste manifestate

în rîndurile sale, în rezoluţia Comitetului Cent:rial. d1n februarie 1935 ia
un curs hotăritor spre formarea um1i Larg front popular antifas'Cist. 1n
reZJoluţie se arată printre altele: ,,Pentru a împiedica măsurile fasciste·
ale guvernuiui oare Lovesic în toate păturile popuLaţiei muncitoare a
României şi pentru ia tăia drumul dictaiturii militaro-fasciste ce se p:r.egă
teşte, e necesar să se mobilizeze in jurul da:sei muncitoare ~i su1b hegemonia da1Sei muncitoare toţi aliaJţii ei, să se creeze în jurul sîmburelui
proletar - închegat laolaltă prin fmntul unic şi sub conducerea Partidului comunist - un larg front popul.ar ant:ifas'Cist" 23 • Cit priv,eşte componenţa frontului popular antiifa1Scist, rezo1uţia s111bliniază că aceasta trebuiL'
să tindă a îmbrăţişa, în afară de muncitori, toate păturile micii burghezii
22

2:1

Ştefan Voicu, op. cit., p. 64-65.
Documente din istoria Partidului Comunist din România, p. 252.
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de la oraşe şi mai ales populaţia muncitoare de la sate, precum şi naţio
nalităţile asuprite. Evidenţiind importanţa formării frontului popular
antifaisc:i!St, rezo'luţia ·oonchide: ,,In "bootă lupta pentru frontul unic proletar, lozinca luptei ieontria fasciJsmuLui şi neceisiitiatea creării în jurul proletariatului a unui front popu1ar antifascist larg trebuie puse pe planul
întii ... " 24 •
Partidul Comunriist Român, interusificîrud activitatea pentru unitate-a de
acţiune a cl·aisei muncitoarre, pentru unirera într~un larg front antifascist
a tutUTor păturilor şi categoriilor sociale, milita consecverut pentru apăra
rea păcii şi independenţei naţioruaiJ:e. ,,Noi comuniştii, s[ntem gata să
apărăm cu arma în mină independenţa României se afirmă -într-un
document al P.C.R. din 1935 - 1diaică ţaria noastră ar fi silită să ducă un
război naţional de apăra.re contre imperialismului fascis.t" 25 •
Rezultatul acestei 10rientări juste şi al aicti,vităţii poHtice susţinute desfăşurate de comunişti a fost făurirea Frontului Democratic, care înmă
nunchea P,artidul Comunist Român, Partidu.Jl. So cialisit, P,aJ:tidu[ SocialistUruit.ar, Friontul Plugarilor, MADOSZ-ul, unele organizaţii lo'Cale ale
P.S.D., ,ale P.N.Ţ., ale Partidului Radfoal-Ţărănesc şi ale Partidului Ţără
nesc condus de dr. N. Lupu 26 • Forţele democratice coalizate în Frontul
Demacrati,c au obţinut o serie de succese însemnate în viaţa politică a
ţării. Ele au înfrint cericuriile reiacţionare în alegerile par1amentare parţiale ,din februarie 1936 din judeţele Mehedinţi şi Hunedoara, alegeri oare
s-au desfăşurat în condiţiile unei mari şi as,cuţite băitălii politi ce între
1

1

democraţie şi reacţiune.

Crearea frontului popular antifascist constituia în acea perioadă istorică pentru
toate paMidele comuniste sarcina de bază a activităţii lor. După victoria în Germania a fascismului. dictatură teroristă făţişă a celor mai reacţionare, şovine şi
imperialiste elemente ale capitalului financiar, partidele comuniste grupate în Internaţionala Comunistă şi-au dat seama că contradicţia dintre capitalism şi socialism se manifestă într-o formă nouă, c-ea a luptei dintre fascism şi antifascism.
Ca rezultat al recunoaşterii acestei realităţi, în cadriul tacticii partidelor comuniste
a ajuns pe prim plan ideea fontului popular antifascist, care a devenit axa practicii
revoLuţionare a -comuniştilor şi a politicii parti.delor după cel de al Vii-lea Congres
al Cominternului (iulie-august 1935). Noua linie politică 1nsemna pe plan internaţional. alianţă între Uniunea Sovietică şi mai multe state capitaliste, în interesul
menţinerii păcii. Realizarea practică a tacticii Frontului popular necesita crearea
de către partidele comuniste din fiecare ţară a alianţei. pînă atunci necunoscute,
htre clasa muncitoare, ţărănime şi păturile largi ale clasei de mijloc de la oraşe.
In afară de aceasta, tactica frontului popular însemna şi lupta comuniştilor în
cadrul capitalismului, pentru constituirea de guverne democ:ratice, alese în condi24
25

Idem, p. 237.
Documente din istoria
politică, 1957, p. 311.

Partidului

Comunist

din

România

1934-1937,

Edit.

26 Pri.mul succes important în acţiunea coalizării forţelor democratice, în baza
platformei antifasciste, s-a înregistrat la 6 decembrie 1935, prin acordul încheiat
solemn la Ţebea între Blocul democratic, Frontul plugarilor, MADOSZ-ul şi gruparea socialistă de sub ,conducerea lui C. Popovki. Acor,dul a avut un răsunet
11_1are în întreaga ţară, el a stîrnit în ri.ndurile celor mai diferite pături, organizaţii
ş1 personalităţi politice şi culturale o mişcare vie pentru făurirea unităţii democratice, patriotice (Ştefan Voicu, op. cit.).
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Fig. I . -

Manifestaţie antif ascist ă

de

m as ă

1~

Bucur eşti

in anul 1936.

1ii lc de mo cr aţi e i burgheze, guverne î·n componenţa cărora să int r e ş i comuniştii.
Noua linie tacti·că a Com internului cerea ş i r ealizar ea unor fo r m e ale unită ţ ii c u sociald emocraţi i, an a rho-sindi.;caliştii, ,c atolicii ş i alte pături necomuniste din sînul clasei
muncitoa re ş i al mi şc ării sindicale. Aplicarea tadkii frontului popular a făcut să
devină a bsoJ.ut ne c esa ră unitatea sindicală ş i .politi,că a clasei muncitoare, crein d
·ş i cond i ţ ii favorabHe pentru r ealizarea unei asemenea unităţi. Intffnaţionala Comun istă a dat o j ustă apreciere noii s ituaţii is torice ,crea,te prin înaintarea fasd1.mului.
Ea a anali zat posibilităţHe ivite în no ua situaţi e .ş i ,corespun zător acestora a lansat
lozincile tacticii frontului jpopular antifascist. Congresul al VII-lea al Internaţio 
nalei Comuniste a propus Comitetului Executiv „ să mute cen trul de gravitate al
.a ctivităţii sale p e tărî mul elaborării ori entării politice şi tactice fundamentale a
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mişcării

muncitoreşti internaţionale, plecînd bineînţeles de la soluţionarea tuturor
chestiunilor, de la condiţiile concrete şi de la particularităţile fiecărei ţări în partl:',
statornicind ca regulă evitarea amestecului în chestiunile de organizare internă a
diferitelor partide", ,,să sprijine partidele comuniste în folosirea propriei experienţ2
precum şi a experienţei mişcării comuniste internaţionale evitînd transmiterea mecanică a experienţei unei ţări alteia, înlocuirea analizei marxiste prin formule
şablon şi generale"27_

P.C.R., una din secţiile Internaţionalei Comuniste şi organizaţiile democ~atice din România au continuat şi dezvoltat lupta pen'tru apărarea intereselor vitale ale poporuiLui. ln auiglli5t 1936 Comitetul Central al partidului comunist, analizinid activitatea desfăşurată pe tărimul luptei antifasciste, acţiunile pentru făurirea unităţii clasei muncitoare şi a frontului
popular, a camcterizat succesele dobîndi,te ca fiind „elemente ale Frontului Populia:r Antifasdst" 28 • Analizind, totodată, greutăţile şi neajunsurile
oare frînau munca partiduliu:i de unire într-un Larg front antifascist a
maselor largi populare cuprinse [n diferite organi2Jaţii politice, Plenara
C.C. al P.C.R. a elaborat o platforună de front popular antifascist, care
prevedea „desfiinţairea şi interzicerea tuturor organizaţiilor fasciste ...
apărarea regimului constituţiona:l şi a tuturor instituţiilor democratice",
încheierea unui pact de asistenţă mwtu:ală cu Uniunea Sovietkă, stringerea legătiurilor cu Franţa, cu ţările din mica înţelegere şi înţelegerea
ba1canică 29 • Plenara lărgită, apreciind în mod real situaţia internă şi internaţională a României, a intr.odus elemente noi în tactica partidului.
„Ar fi o greşeală - se arată în rezoluţia plenarei - să se considere că
claJSele dominante sînt în întregime fasciste ... o astfel de teză ar duccp:mletiariatul la mari greşeli tactice. Purtătorii planurilor de instaurare
a dictaturii militare fasciste în România sînt virfurile reacţionare agresive .arle capitalului dominarut monopolist :riomân şi ale moşierimii mari
1

1

TI Kommunisticeskii Internaţional, nr. 22 (436), din 1 august 1935, p. 3-4; cf.
Lupta de clasă, nr. 3, din 1969, p. 58.
28 Partidul comunist a condus în această perioadă numeroase greve ale minerilor de la Comăneşti şi de la Anina, ale metalurgiştilor de la „Haug" - Bucureşti şi de la „Schill" Braşov, ale muncitorilor forestieri din Tg. Mureş, ale textiliştilor din Buhuşi, ale muncitorilor de la Fabrica de încălţăminte „Dermata" Clu.i. Uzinele de vagoane „Astm" - Arad, ,,Industria lînii" - Timişoara. Industria
textilă Arad, Fabricile „Nova", ,,Talpa", ,,VenU5" din Bucureşti şi altele -, maniftstaţii, demonstraţii demonstraţia muncitorilor de la Uzinele „Malaxa" şi de
la Fabrkia ,.Titan" in 1934 pe străzile Bucureştiului, manifestaţia organizată de
Blocul democratic la Bucureşti în 13 martie 1936, adunările şi demonstraţiile din
12 iunie 1936 la Bucureşti, Cluj, Br~ov, Arad, Giurgiu, Cîmpina, Tulcea, Piatra
Neamţ. Bacău, Brăila ş.a. -, adunările populare din Deva la 6 decembrie 1935,
din localităţile Folt, Certeju, Buituri, Sarmizegetusa, Cîrneşti, Ţebea ş.a. -, mişcări
ţărăne!;,ti şi acţiuni ale păturilor mijlocii orăşeneşti împotriva ofensivei fasciste răscoala ţăranilor din Valea Ghimeşului, Congresul Frontului Studenţesc Democrat
la 23-24 ianuarie 1936, marea întrunire din sala „Tomis" - Bucureşti la 27 septembrie 1936 etc. - In focul acestor acţiuni, P.C.R. a reu 9it să focă paşi înaintp
spre realizarea Frontului Unic Muncitoresc şi făurirea Fron1Jului Popular AntiIascist.
29
Documente din istoria Partidului Comunist din România, vol. IV, 1934-19::1.
Edit. politică, 1957, p. 454.

https://biblioteca-digitala.ro

P. BUNTA

404

române, care se r.or1centrează în jurul regelui Carol şi al camarilei" 30 .
P.C.R. se declara gata să tr,ateze cu ori'Oare alte partide şi organizaţii pentru
a lupta în comun pe baza platformei adoptate de plenara Comitetului
Central, sau chiar numai a unora dintre punctele ei.
în platforma propusă pentru unitate de acţiune, partidul comunist, manifestind un înflăcărat patriotism, a făcut următoarea ded:araţie: ,,în ca7
că Germania hitleristă, dezlănţuind războiul în Europa şi contra U.R.S.S.,
va ataca 3-omânia cu ajutorul Ungariei horthyste, comuniştii vor considera
necesară apăr,area fiecărei palme de pămînt a ţării noastre ... " 31 .
în baza platformei din august 1936, partidul comunist a obţinut rezultate remarcabile în direcţia coalizării forţelor 8111tifasciste. Astfel, în cursul alegerilor comunalf' din aprilie 1937 şi al alegerilor judeţene din iulie 1937, s-au încheiat noi
acorduri locale de front popular (la Bucureşti - s-a constituit un comitet comun
al organizaţiilor locale ale Blocului Democratic, ale P.N.'f. şi ale partidului conservator de sub preşedinţia lui Grigore Filipescu; la Iaşi - s-a raliat şi organizaţia
Pa,tidul ui Radical-Ţărănist; la Ploieşti, Cluj, Oradea şi în alte localităţi), organizaţiile raliate obţinind importante succese electorale în faţa grupărilor fasciste.
Sub influenţa stării de spirit generale a maselor s-au pronunţat împotriva Gărzii
de fier şi Germaniei hitleriste, pentru apărarea independenţei ţării şi unii oameni
politici burghezi. mai clarvăzători. hstfel, pe lingă Dem. Dobrescu şi Nicolae Lupu
fruntaşi ai P.N.Ţ., Mitiţă Constantinescu, ministrul Finanţelor, C. Băicoianu,
.!..!uvernatorul Băncii Naţionale, ambii liberali brătienişti. Virgil Madgearu, Grigore
Filipescu, Armand Călinescu şi alţii.
înfăptuirea frontului popular, capabil să oprească în ţară ascensiunea fascismului spre putere, a devenit cu deosebire necesară cu ocazia alegerilor parlamentare
generale din decembrie 1937. l,n atmosfera politiică de atunci, cînd toate forţele
democratice, patriotice trebuiau mobilizate împotriva pericolului fascist, P.C.R. s-a
adresat din nou partidelor naţional-ţărănesc şi radical-ţărănesc, ca şi altor organizaţii, chemîndu-le la unire. Liderii acestor partide n-au dat însă curs propunerii
comuniştilor. In legătură cu poziţia P.C.R. faţă de partidele burgheze în cursul
acestor alegeri, trebuie să ne referim şi la un alt aspect al tacticii partidului. Cu
toatc- -că în situaţia respectivă principalul pericol al democraţiei şi asigurării independenţei naţionale îl reprezenta Garda de fier, partidul comunist, în loc să mobilizeze toate forţele democratice, patriotice împotriva acestei agenturi interne a
Germaniei hitleriste, a trasat ca obiectiv principal imediat al luptei forţelor democratice răsturnarea guvernului Tătărăscu. ln acest scop, ~nsiderînd că P.N.Ţ. acţio
nează pentru răsturnarea guvernului şi se prezintă în alegeri ca reprezentant al
tuturor forţelor antiguvernamentale, conducerea P.C.R. a adresat maselor chemarea
dP a vota pentru candidaţii P.N.Ţ. Dar Iuliu Maniu, preşedintele P.N.Ţ., împreună
cu gruparea liberală condusă de Gh. Brătianu, a încheiat aşa-zisul „pact de neagresiune" cu Garda de fier, contribuind astfel la instalarea uinui guvern alcătuit
ele partidul fascist „naţional-creştin", de sub conducerea lui Octavian Goga şi a lui
A. C. Cuza, orientat spre Germania hitleristă. In noul guvern însă au fost încredinţate locuri importante şi unor personalităţi care militau pentru o orientare a
politicii externe opusă expansiunii Germaniei hitleriste (Armand Călinescu şi
al ţii)32.

Lupta intransigentă dusă :in anii ,de după 1933 de P.C.R. în fruntea
maselor muncH:ioare şi a unor largi forţ,e progresiste, patriotice, atitudinea
lucidă a unor grupări politke şi peiisonalităţi burgheze a reuşit să
:o Idem, p. 425.
::1 Idem, p. 440.
32

Ştefan Voicu, op.

cit., p. 70.
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oprească pentru un timp procesul ide f.as!ciziare a vieţii publice, de instaurare a unui regim dictatorial şi ide for.otbire a ţării Gerunaniei hitleriste.
Politica de cedare în faţa pr,etenţiilor agresive ale hitleriştHor dusă de
marile puteri a irufluenţat ,însă negativ desfăşurarea evenimentelor din
ţară, ca şi din alte ţări europene.
Evenimentele interne şi internaţionale oare ,au urmait (instaurarea dictaturii regale 1a 10 februarie 1938, anexarea Austriei de către Germania
nazistă la 13 martie 1938, conferinţa de la Mtinchen, în 28 septembrie
1938, cotropirea şi ,ocuparea de către Germania hitleriiStă a Cehoslovaciei
la 15 martie 1939, ,,acordul" eoonomiic dintre Germania şi România în
martie 1939) au impus partidului comunistt folosirea unor f mune şi metode mai variate în desfăşurarea :luptei anwfiasdste. ,,După acordul de la
Mtinchen, care ,a deschis drum larg GeI'IIDandei spre ţărHe din su:dul şi
estul Europei, -cercurile politice reacţionare din R,omânia - după cum
arart:.ă tovarăşul Nico•lae Ceauşescu păşesc deschis pe cailea trădării intereselor naţionale. Acordul economic româno-german din 1939, urmat de
alte tra·tate oneroase, subordonează economia rmrnîneaiscă intt:ereselor politicii agresive a Germaniei, pun isub controlul ,ace.steia viaţa e·coniQJillică
-şi politică a României, incialică grav suverianitatea poporului nostr:u•;J:J_
În asemenea situ:aţie, conştient de fiap,tuil că !dominaţia imperialismului
german ,constituie o primejdie de moarte penltru poporul român, P.C.R.
s-a ridicat la luptă hotărîtă împotriva planuri·lor Reiich-ului nazist de a
în:mbi România. Comuni.ştii chemau poporul la rezistenţă armată, decla1'în1du-se gata să apere cu arma in •mină independenţa României. ln noiembrie 1938, partidul comunist a adreisat un niou şi căldums apel pentf'u
.. crearea unui guvern democratic: un guvern de apărare în conitra atacurilor lui Hitler şi ale aliaţilor lui, un guvern ,ie.şiit din riîndurile partidelor
~i organizlaţi~J!or nefaisciste, oare să restaib:iioaiscă şi să lărgească libertăţile
de-mocrati.ce, să -îmbUJ11ătăţească situaţia 'C'COI1'omi.că a maselor, să aresteze
pe şefii partidelor şi ai organizaţiilor fasciste" 34 • La 1 decembrie 1938,
P.C.R. s-a adresat din nou pari1Jidn.r1ui 1Soc~a!l-democnat şi partidelor „istorice", cheminidu-le să-şi unească forţele, alătturi de ale ·comunif;itilor, pentru apărarea independenţei naţiona:l,e a ţării. Totodată, comuniştii au
.adoptat o 1atitudine pozitivă f,aiţă de actele ide guve-rnămînt ,potrivnice
organizaiţiilo:r fia1sdste, şi au militat pentru sprijinirea energkă a măsUTi
lor ,de stat vizîn:d contracararea expa'Ills1unii hitler~ste, penitru apărarea
grianiţe~or, salvgardarea indepenidenţei ţării. ln acest sens, la 24 ianuarie
1939, Scînteia, ,organul centnail de presă al C.C. al P.C.R., preciza că „ar
fi o mare greşeală să confundăm regimul actual reacţio[lJar şi antipopular
cu fascismul ... Duşmanul principal este şi rămîne Garda de fier". lntr-un alt document de partid se arăba că faţă de dictatura regală tTebuie
să se adopte „o atitudine critică, fără însă a uita că pentru :lupta împo1
:l
11
:

Nicolae Ceauşcsl:u, op. cit., p. 44.
Ştefan Voicu, op. cit., p. 72.
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triva inamiicului comun - f,aiscismul - , partidul comunist trebuie să se
siitnoz·2 pe aceeaşi platformă cu guv:ernul" 35 •
în marfa, 193!'.l, ctnd CPhoslovaicia a fost ocurpată de către Germania
hitlcric;tă. P.C.R a dat cuvînt de ordine membrilor şi c;;impatizanţilnr săi
să se prezinte la oonrentrări şi să lupte „pentru întărirea forţei politice
şi ry-n or.r1l e a armatei. contr.a Germaniei hirtl riste şi ,a statelor revizioniste",
subliniind că ,.războiul ,poporului ;român pentru apărarea in:depenldenţei
şi granitelor ţării cont:ra 2,g-r~siunii fasci!-tP P'-te un război drept" 36 . Adfocu: patriotism al comuni~tilor s-a manifestat şi în apelul vibrant al
P.C.R. din 17 martie 1939, adresat întregului popor pentru apărarea patfr:-i: .. Trun-e-]P de a1<=alt c1le lui Hitler au invadat Cehois~ovada şi se g~.s~c
la ,e-ranita ţării rnoastre. Întreg poporul să se pună în stare de ,aLa!'mă ...
comuniştii vor lupta cu arima în mină în primele I'linduri. Uni1;i-vă cu
toţii într-im singur front puternic contra Lui Hitler şi aliaţilor săi re0

vizionişti ,m.

Poziţia fermă a P.C.R. împotriva ofensi~i fasciste se întîlnea cu starea
de spirit anitifas'Cistă a întregului p~por, oglinldită în valul acţiunilor deluptă care aveau loc în această perioadă în întreaga ţară. Hăspunzînd cu
mare însufleţire chemării partidului oomunist şi a celorlalte or.ganizaţii
democratice, patriotice, la 1 mai 1939 în Oapitail.ă peste 20.000 de cetăţeni
au manifestat în stradă împotriva Germaniei hitleriste pentru apărarea
independenţei ţării şi pentru libertăţi democratiice. Manifestări asemănă
toare au avut loc iJ.a Cluj ~i Ja4;,i. 1n toate oraşele si centrele mai imnortante ale ţării întrunirile şi demonstraţiile convocate de guvern în ziua
de 1 mai s-.au transformat în puternice manifestaţii .antifasdsk. Estl'
important a sublinia că uri1a'Şa mişcare de protest antihitlerist a cuprin'nu numai 'Clasa muncitcare, masele largi ale ţărănimii, păturile mijlocii
ale popu:l,aţiei şi marea majoritate a intelectualităţii, dar şi o mare partedin păturile marii burghezii. -întreaga armată inclusiv o mare parte a
ofiţerilor superiori şi genera,Ii1or.
În aceste condiţii de creştere a avintui1u~ mişcării antifasciste, 'În luna
mai 1939 P.C.R. s-a adresat îl1!Că o dată partidelor naţional-ţărănesc şi
naţional-liberal cu propunerea de a se încheia un larg front patriotic pe
baz,a unui program care :cuorindea: apărarea hotarelor Romfmiei şi ,a indc-pendenţci ei, demascarea şi combaterea energică a undtirilor hitleriste Garda ele fier. organizaţiile cuziste - , alianţa cu Franţa, Anglia şi
U.RS.S. 38 . Unii membri ai P.N.Ţ. au şi răspuns pozitiv, acceptind să
constituie un „comitet de coordonare" comun cu comuniştii, iar reprezcntal"'tii grupării „H" din P.N.J ,. s-au declarat principial de acord cu propunerile partidului comunist; dar liderii reacţionari ai acestor partide s-au
opus din nou înfăptuirii Frontului Popular Antifascist.

~" Arhiva C.C. al P.C.R., fond 6, dos. nr. 1202. filele 189-HJ0: cf. România în
antihitlerist, 23 august 1944 9 mai 1945, Edit. militară, 1966, · p. 16.
Lupta de clasă, nr. 6 din 1939.
Y1 Documente din istoria Partidului Comunist din România, ed. a
II-a, 1953.
p. 319-320.
38 Ştefan Voic,u, op. cit., p. 75.
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Nereuşita înfăptuirii F'r,ontului comun democratic antifascist se mai
.şi refuzului aripii de dreapta a P.S.D. de a realiza unitatea de
acţiune cu comuniştii, precum .şi activităţii dăunătoare a unor elemente

dator.a

oportuniste. rupte de •mase, sectare, pătrunse în rînduTile P.C.R. 1n asemenea condiţii Directive1'e Cominternului din 8 mai 1940 adresate P.C.R.,
în care - pornind de la aprecierea er,onată a situaţiei internaţionale Sl' aduceau critici comunişti.ilar români pentru activitatea desfăşurată împortriva agresiunii Germaniei hitleriste şi pentru politica de apărare a
independenţei naţionale a ţării, au frînat pentru un timp activitate,a
partidului şi au creat pericolul îndepărtării de partidul comunist a unor
largi categorii sociale, ,a numeroase ,grupări politice 89 .
Declanşarea celui de al doilea război mondial, prin atacarea Poloniei la 1 septembrie 1939, a creat o nouă situaţie pe continent. Ca urmare a luptei pentru dominaţia lumii, presiunea Germaniei hitleriste asupra statelor sud-est europene devenea
tot mai puternică. Cercurile conducătoare din România, mergînd pe calea unor
n•petate şi importante concesii faţă de Germania au încercat din nou să-şi apropie_,
Garda de fier. Pentru acEasta au pus în libertate, începind din februarie 1940, un
mare număr de legionari. Totodată, Frontul renaşterii naţionale - partid organizat
dr' rege s-a transformat în „Partidul naţiunii" cu participarea legionarilor eliberaţi din închisori sau întorşi din Germania. La 29 mai 1940 fu instalat ca ministru
de externe al României Ion Gigurbu, cunoscut pentru orientarea sa prohitleristă,
iar la 4 iulie 1940 a fost instaurat, sub preşedinţia sa, un guvern net prohitlerist,
l'are a declarat deschis că pe plan extern se va integra „în sistemul creat de axa
Berlin-Roma". La 30 august 1940 României i-a fost impus dictatul de ia Viena, prin
care partea de nord a Transilvaniei e-ra r-ăpită şi predată Ungariei horthyste. Scurt
timp după a,ceasta, la 6 septembrie 1940, a fost instaurată dictatura militaro-fascistă.
au intrat trupele germane în ţară, iar după mai puţin de un an România a fost
tîrîtă în războiul antisovietic. ,,Perioada dictaturii militaro-fasciste şi a războiului
dus alături de Germania hitleristă - arată Nicolae Ceauşescu - constituie cea
mai neagră pagină din istoria modernă a României. Dictatura militaro-fascistă, exeeutînd ordinele Germaniei, a dus o politică de exploatare prădal,nică a resurselor
naturale, a bogăţiilor ţării, a pu.s industria, agricultura şi transporturile în slujba
războiului agresiv hitlerist. In anii războiului economia românească a fost ruinată,
resursele ţării au fost secătuite ... " 40 •
Accentuarea agresiunii hitlerismului, activizarea elementelor fasciste din ţară.
odiosul dictat de la Viena au intensificat la culme ura poporului român împotriva
(;.ermaniei hitleriste şi împotriva glliVernanţilor din ţară. Partidul comunist, nume1•oase cercuri politice, MADOSZ-ul şi alte organizaţii democratice şi patriotice,
inclusiv grupuri ale armatei, s-au ridiicat împotriva dictatului. Io aproape toate
oraşele ţării, zeci şi sute de mii de cetăţeni, aparţinînd tuturor categoriilor sociale,
:i 9 ln „Directivele pentru Partidul Comunist din România", contrar realităţilor
t·vidente, se spunea că „Germania şi Italia nu doresc, în etapa actuală, ca ţărill'
balcanice să fie atrase în război. Ele ,:or să dezvolte producţia necesară loi· ,L·
L'creale, petrol şi diferite materii prime. Numai incendiatorii războiului imperialiştii englezi şi francezi în etapa actuală doresc, caută să împiedice
<ll'zvoltarea producţiei din aceste ţări şi comerţul lor cu Germania". Io continuare
se arăta că în faţa poporului, a clasei muncitoare şi a P.C.R. stătea „sarcina de a
na admite atragerea României într-un război împotriva Germaniei şi împotriva
U.R.S.S.", se cerea partidului să înlocuiască lozinca „apărării g:-aniţelor" cu lozinca
.. ,iutodeterminare pină la despărţire de stat" a unor teritorii locuite în majoritate
t ,~drşitoare de români, afirmîndu-se că „toate acestea nu reprezintă nici un perico:
pentru poporul romftn". (Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 1G7, filele 15-'.!2;

r:f. România în războiul antihitlerist, 23 august 1944 r,o Nicolne Ceauşescu, op. cit., p. 48.
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tuturor partidelor şi organizaţiilor nefasciste, ofiţeri, soldaţi dădeau glas în şiruri
de adunări indignării populare, cereau să fie apărată cu armele integritatea şi suveranitatea patriei. Sub lozincile „Jos dictatul de la Viena!", ,,Nici un petec de
pămînt", ,.Vrem dreptate", masele populare îşi exprimau protestul hotărît împotriva
dictatului şi minia contra celor care l-au impus şi acceptat.
In acel moment de mare tensiune politică, instaurarea, cu sprijinul direct al Germaniei, a dictaturii militaro-fasciste şi aruncarea României în războiul antisovietic
a ascuţit şi mai mult rontradicţia dintre masele populare şi clica fascistă susţinută
de către Germania hitleristă şi vîrfurile ultrareacţionare ale claselor dominante
din ţară. Dictatura militaro-fascistă, prin lichidarea oricăror drepturi şi libertăţi
democratice, prin metode teroriste de guvernare, răspîndirea ideologiei fasciste şi
ofensiva contra nivelului de trai al maselor populare, prin subordonarea ţării faţă
de interesele Reichului german şi împingerea ei în ră21boiul antisovietic, era îndreptată nu numai împotriva proletariatului şi ţărănimii. Ea era îndreptată şi împotriva
majorităţii micii burghezii, a intelectualităţii şi împotriva acelei părţi a burgheziei
care era ostilă dictaturii vîrfurilor capitalului financiar şi planurilor de transformare a ţării într-un hinterland agrar pentru Germania.
Împotriva acestei dictaturi manifesta rezistenţă în primul rînd clasa muncitoare.
clasa cea mai înaintată din Româ·nia burghezo-moşierească. Interesele proletariatului
care suferea cel mai mult ,de pe urma dictaturii militaro-fasciste şi a războiului
antisovietic îl situau în fruntea forţelor antifasciste, polarizînd în jurul lui acele
pături şi grupări sociale ale căror năzuinţe erau eliberarea României de sub jugul
fascist, cucerirea independenţei şi suveranităţii naţionale. Interesele vitale ale ţără
nimii, crunt lovită de consecinţele războiului, o îndreptau alături de clas::1. muncitoare în lupta împotriva dictaturii militaro-fasciste şi a războiului hitlerist. In
prima parte a războiului, datorită propagandei naţionaliste, antisovietice şi iluziilor
cu privire la obţinerea unei prosperităţi economice prin fascism şi război, anumite
pături ale micii burghezii orăşeneşti negustorimea mijlocie, micii întreprinzători,
meseriaşii mai înstăriţi - , unele categorii de ofiţeri, o parte a intelectualităţii au
fost induse în eroare. Aceste pături sociale şi-au schimbat însă şi ele poziţia în
urma greutăţilor ivite în situaţia materială proprie şi a desfăşurării operaţiilor
militare, manifestînd o nemulţumire di,n ce în ce mai accentuată faţă de urmăril0
dezastruoase ale războiului antisovietic. Aceste nemulţumiri îşi făceau lo(: chiar şi
în ziarele burgheze, care î,n iarna anilor 1942-1943 publicau unele articole prin
care se cerea rechemarea unităţilor militare române de pe frontul antisovietic.
Atitudinea burgheziei faţă de dictatura militaro-fascistă şi faţă de războiul hitlerist
nu era unitară. Acea parte a burgheziei - îndeosebi virfurile capitalului financiar
şi marii industriaşi legaţi direct de concernele germane' -. care cîştigase în urma
agriesiunii şi a războiului a sprijinit dictatura fascistă şi planurile Germaniei hitleriste. Altă parte însemnată, văzînd lipsa de perspectivă a războiului hitlerist. viitorul CC'-1 rezerva economiei ţării dictatura militaro-fascistă şi cotropirea hitleristă.
s-a situat pe poziţii ostile faţă de continuarea războiului şi faţă de politica fasdstă
antonesciană. Acesteia i s-au alăturat şi unele cercuri ale burgheziei strîns legate
de interesele imperialismului englez, francez şi american.
Incă de la început, masele largi populare şi-au manifestat ostilitatea faţă dP
trupele hitleriste, în care vedeau instrumentul principal de impunere a pretenţiilor
Germaniei naziste asupra României. Rezistenţa faţă de dictatura militaro-fascistă şi
C'rermania hitleristă cuprinde cercuri largi. Personalităţi ale culturii româneşti, lideri
politici, inclusiv ai partidelor burgheze, cit şi cercuri]Q politice _grupate în jurul
palatului regal manifestau, - din diverse puncte de vedere>. de pe poziţii şi cu scopuri diferite - adversitate faţă de ocupaţia germană, protestau împotriva jefuirii
ţiirii de către hitlerişti. Starea de spirit antifascistă se manifesta şi se accentua
si în rîndurile soldaţilor şi ofiţerilor. Cadre de comandă, ofiţeri S'.lperiori, patrioţi
îşi manifestau deschis împotrivirea faţă de hitlerişti şi de dictatura antonescian[1.
.. Toate acestea arată că în rîndul mas0lor largi ale poporului, al tuturor oercuriloipolitice se dezvolta o puternică stare de spirit antifascistă, dorinţa arzătoare de a
răsturna dictatura militară şi dominaţia Germaniei hitleriste""t.
"1

Idem, p. 51.
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nescian şi a ocupanţilor hitlerişti, pentru scoaterea României clin războiul
antisovietic. Documentele de partid din anii 1940-1944 reflectă maturitatea P.C.R. manifestaită în analiza şi interpretarea ştiinţifică a sitUJaţiei
economice, sociale şi politice a României, a raporturilor dintre diferiteleclase sociale.
Obiectivele mişcării de rezistenţă a m81.5elor popu~are au fost formulate
în documentele elaborate de partidul comuniist in anii 1941-1942 şi mai
ales in 1943-1944, şi au fost larg popularizate prin presa ilegală, manifestele P.C.R. şi ale a.l:tor orga.ruzaţu patriotice. lncă de la începutul
războiului, într-un document din 8 iulie 1941, P.C.R. a demascat a,gn'siunea. împotriva U.R.S.S. şi a chemat la organizarea luptei pentru z,cirobirea. fascismului. Circulara C.C. al P.C.R. lansează totodată, lozinca:
Front Unic Naţional împotriva ocupanţilor fascişti şi a clicii militaro-fasciste în frunte cu trădătorul Antonescu 42 • La 6 septembrie 1941, partidul
comunist a elaborat o Platformă-program adecvată noilor condiţii, sta.biiind obiective şi metode de luptă dintre care cele mai importante erau:
încetarea răziboiului împotriva Uniunii Sovietice şi lupta alături de toate
popoarele iubitoare de lLbertate [mpotriva Germaniei hitleriste, alungarea
hitleriştilor din ţară, recucerirea libertăţii şi independenţei naţionale a
României, răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, formarea unui guvern
din reprezentanţii tuturor forţelor patriotice, eliberarea părţii de nord a
Transilvame1, arestarea şi pedepsirea criminalilor de război şi altele.
Platforma-program, totodată, adresa întregului popor chema.rea de a
lupta pentru împiedecarea producţiei de război, a transportului de muniţii, arme şi armate pentru războiul hitlerist. ,,Lupta cu arma în mînă împotriva armatei lui Hitler - se sublinia în platfol'lmă - e datoria fiecă
rui patriot român care iubeşte libertatea şi independenţa poporului român"43. Pe baza ia.cestor prevederi, P.C.R., revenind asupra lozincii de
bază lansate în documentul din 8 iulie 1941, s-a adresat tuturor partidelor, grupărilor şi personalităţilor politice, tuh1Tor patrioţilor, propunîndu-le crearea unui front unic naţional. în Platforma-program se declara:
,,Partidul Comunist din România e gata să colaboreze cu toate partidele>
grupările, persoanele politice şi cu toţi patrioţii români pentru realiz,area
oricărei revendicări din Platformă, punînd ca singurul. criteriu al colaiborării: atitudinea faţă de ocupanţii hitlerişti, de slugile lor trădătoare de
ţară şi de războiul criminal contra Uniunii Sovietice" 44 •
Sarcinile prevăzute în Platforma-progl'iam iau fost reafirmate in documentul C.C. al P.C.R. ,,Pieirea sau salvarea. poporului român", din ianuarie 1942 şi în alte materiale de partid.
ln anii 1941-1942, P.C.R. s--a adresart: de mai multe ori conducerii
P.S.D., organizaţiilor locale ale acestui partid, pentru a acţiona împreună.
pe baza Frontului unic. ,,Dragi tovarăşi - se menţiona în scrisoarea C.C.
al P.C.R. adresată conducerii P.S.D. la 5 ianuarie 1943 - , vă propunem
1,

2

43
4
"

Documente din istoria Partidului Comunist din România, p. 346.
Idem, p. 349.
Idem, p. 347.
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încheierea unui acorid de front unic pentriu acţiuni comune ale partidelor
noastre . . . penrtru lupta ,comună [n vederea unirii tuturor forţelor progresiste şi patriotice" 4 :;.
ln primăvara anului 1943, Comitetul Centrail. 1al P.C.R., dezibătînd necesitatea de a intensifica munca de masă, în rezoluţia sa din iunie s-a adresat din nou partidelor politice, chemîndu-le La înfiinţarea unui Comitet
Naţional de luptă penrtru eliberarea ţării. Rezoluţia, atrăgînd atenţia asupra pierderilor suferite pună în vara ,anului 1943 (800.000 de morţi, răniţi
.şi invalizi), sublinia: ,,A sosit oeasul al 11-lea, poporul român trebuie să-şi
ia soartia în mîinile sale proprii şi să se ridice la luptă hotărîtă pentru
salvarea sa de la catastrofa naţională i,minentă ... Conştient de gravitatea istorică a momenitului, Corn:iJtetul Central all. P1artidului Comunist propunie tuturor parUde1or şi organiz;aţiilor patriotiice formarea unui Comitet
Naţional de luptă pentru eliberiarea ţării. Comitetul Naţional are ca sarcină să mobilizeze şi să unească toate forţele naţionale ale ţării, fără deosebire de· partid şi relig,ie, în frontul urne patriotic ,antihitlerist al poporului ... " 46 • Noua pLatformă, menţinînid ideile principale ale Platformeiprogram din 6 septembrie 1941, avea un caracter mai larg, enunţînd următoarele: salvarea a.rimatei şi atragerea o.staşilor şi ofiţerilor de partea
Frontului patriotic antihitlerist, coI1Jst:iJtuirea de grupe de partiziani, oprirea imediată a livrării de produse, cereale etc. :pentru hitlerişti. şi sabotarea producţiei de război, ieşirea imediată din războiul lui Hitler şi încheierea păcii cu U.R.S.S., Anglia şi S.U.A., răsturnarea guvernului şi regimului fascist, ooill5tiituirea unui guvern din reprezentanţii tuturor partidelor şi organizaţiilor politke ,antihitleriste, dobîndirea independenţei şi
aderarea României la b1ocul antifascist, el.iiberarea imediată a tuturor victimelor teraarei fasciste, arf1ate în închisorii. şi lagăre, dizolvarea organizaţiilor hitleriste, încetarea asupririi naţionalităţilor conlocuitoare, eliberarea nordului Transilvaniei, asigurarea existenţei poporului muncitor de
la or.aşe şi sate.
Răspunzînd chemărilor P.C.R., masele muncitoare au înfruntat cu dffrzenie măsurile represive ale dictaturii miHtarChfasciste şi s-au angajat
într-o luptă eroică, plină de sacrificii, pentru salvgardarea intereselor fundamentale ale ţării. Împotriv,a războiului antisovietic şi a ocupaţiei hitleriste ·s-au intensificat grevele şi actele de sabotaj organizate de muncitorii
din întreprinderile industriale şi din transporturi, împotrivirile ţărănimii
faţă de rechiziţii şi încorporări, acţiunile de protest ale intelectualităţii.
Toate acestea, expriimînd ura întregUJlui popor român faţă de ră2iboiul
hitlerist, dorinţa de a se elibera •din jugul fa:sdsmului, se încadrau în miş
carea de rezistenţă a popoarelor de pe continent, parte integr_antă a marelui front al forţelor democr:atioe şi antihitleriste.
În desfăşuriarea activităţii antifasciste, organizată şi condusă de P.C.R.,
în viara anului 1943 s~a prodUJS o cotitură hotăriîtoare. Mişcarea antifascistă
45 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7954, fila 24; cf. Gheorghe Tuţui,
Realizarea Frontului Unic Muncitoresc - moment de însemnâtate istorică în °lupta
de eliberare a poporului român, în Analele de istorie, nr. 2, din 1969, p. 5.
46 Documente din istoria Partidului Comunist din România, p. 371.
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d:evenc,a mai amplă şi mai intensă, căpăbînd forme tot mai organizate. În
august 1943, C.C. ai P.C.R. întocmeşte in!semnaitul document intitulat:
,.Curs asupra muncii de partid în timp de ră2;boi", oare cuprinde pr-evcderi concrete privind activitatea -conspirativă şi norme 1 e ei, legăturile dP
partid în cond1ţiile ilegalităţii şi regulile înti:lnirilor, obligaţiile ce reveneau comuniştilor în legătură cu organizarea şedinţelor ~i a ca'Selor conspirative, precum şi sarcinile icu ,p1ivire la munca organizatorică şi ,constituirea grupurilor de patrioţi în întreprinderi, cartiere, armată şi la sate 47 •
În cursul anului 1943, cu toate şovăielile din conducerea P.S.D., se produc unele modificări în activitatea şi în poziţia acestui partid. în februarie 1943 C.C. al P.S.D. a adoptart: o rezoluţie privind unitatea die aoţiun.:._•
a partidelor muncitoreşti şi alta referitoare 1la necesitatea unei singure
mişcări sindicale. După aceasta 1conducerea P.S.D. manifestă mai multă
receptivitate faţă de propunerile de front unic făcute de comunişti. Drept
re.zultat al discuţiilor avute ântre conducerile celor două partide muncitoreşti, în septembrie 1943 între P.C.R. şi P.S.D. se realizează un acord
de principiu în vederea participării Parttdului Sodal-Democrat la constituirea Comitetului Naţional şi a Frnntu1lui Pat,ri,otic Antihitlerist. înfiinţarea în anul 1943 a Frontului Patriotic Antihitlerist, care reunea: P.C.R.
P.S.D., Fr,ontul Plugarilor, Unii,mea Patrioţilor 48 , MADOSZ-ul şi Partidul
Socialist-Ţărănist, a dat un puternic impuls mişcării antifasciste din România.
La începutul anuiLui 1944 evo[uţia evenilIIlentelor militare - victoriiile
obţinute de forţele coaliţiei antihitleriste împotriva armatelor fusciste.
intriarea unităţilor Armatei Sovi.eltice pe teritoriu!l ţării noastre - , agravarea situaţiei economice şi social-politice în urima războiului şi 'CI'eŞterii
rezistenţei generale împotr: va hitleriştilor au influenţat puternic demoltarera luptei antifascisite a poporului român şi au favorizat acţiunea desfăşurată de P.C.R. spre realizarea Frontului Popular Antifascist. În atare
situaţie, P.C.R. trebuia, mai mult ca oridînid, să~i ·asigure unitatea r.înduri1or sale, să-şi sporească capacitatea combativă şi mobilizatoare.
Această cerinţă stringentă is-a realizat la 4 aprilie 1944, cînd s-au luat
măsuri pentru întărirea coniducetii P.C.R., constituindu-se o ,conducere
provizorie, cu funcţii operative, rformată din Constantin Pîrvulescu, Emil
Bodnaraş şi Iosif Rangheţ. În acelaşi timp, au fost adoptate şi transpuse
în practică măsuri menite să asigure rmacere.a legăturilor cu organele de
partid regionale şi \locale, pentru ,a inlsuf-la ,întregului partid un spirit nou
de diisciplină şi încredere în forţele ,poporului.
Gheorghe Tuţui, op. cit., p. 5.
„Uniunea Patrioţilor" era organizaţia intelectualităţii progresiste, creată fiind
la sfirşitul anului 1942. Scopul practic şi imediat al acestei organizaţii, care îşi
desfăşura activitatea sub conducerea P.C.R., este formulat astfel în apelU!l Comitetului Uniunii Patrioţilor, apărut în România liberă din 28 ianuarie 1943: ,.Scopul
nostru principal şi imediat este unirea tuturor forţelor naţiunii române într-un
singur front patriotic de luptă pentriu eliberarea patriei de :::ub jugul hitlerist". In
această organizaţie au fost atrase şi numeroase elemente dili rîndurile micii burghezii şi ale burgheziei, interesate în .stăvilirea jafului hitlerist şi a războiului antisovietic
"7
"8
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Lupta neclintită a clasei muncitoare, ,starea ei efervescentă rervoluţio
activitatea desfăşu:riată die P.C.R. şi alte forţe antifasciste au determinat şi în r,în:duri:le altor caitegorii sodale cre.işterea spiritului de nemulţumire, a rezistenţei faţă de dictatm,a militaro-fascistă şi a sentimontu1ui necesităţii de a :acţiioilJ8. pentru apărarea fiinţei naţi,orna·le a poporului.
La 20 martie 1944, }a Şcoala Polirtehnkă, Facultatea de drept şi ,în apropierea Fiacultăţii de medicină din Bucureşti au fost răspindite marufeste
ale forţelor patriotice; la inceputul lunii aprilie un număr de 66 oameni
de ştiinţă, membri ai Academiei Române, prioifesori universitari şi alţi
intelectuali din Bucureşti, Laşi şi Cluj au adros1at lui I. Antonescu un
memoriu comun prin care protestau împotrivia po!liticii duse de guvern
şi cereau ieşirea României din ră:l)boiul hitlerist.
ReziSltenta faţă de di:ctatura miliitară-fol.5ci,stă şi Germania hitleristă se
manifesta tot mai puternic, chiar şi în nînduriile cercurilor burgheze oare
stăpîneiau Banca Naţională, iirrdustria petriolieră, minieră şi metalurgică.
în primăvara anului 1944 Comandamentul militar german declara că „nu
mai ia în considerare nici un fe-1 de condiţii politice sau economice din
România, ci ordonă în România ceea .ce ,consi!deră ca necesar" 49 •
Unirea tuturor forţelor democrate şi anitifoJSciste, şi declanşarea o'.fensivei hotărîite împotriva dictaturii militaro-faisciste, pentru eliberarea ţă
rii erau condiţi'Onate ,în primul rînd de [rufăptuirea FrontuiJ.ui Unic Muncitoresc. Numai unită, clasa ml.lll1lcitoare putea să poLarizeze în jurul său
toate grupările patriotice antifasciste. P,ornind de lia puncte de vedere
comune, de •la proiblemeiLe ce apropiau P.C.R. şi P.S.D., legăturile dintre
reprezenJtanţii partidului comunist şi cei iai partidului social-democrat s-au
mu1tiplicat şi intensifioat. Simultan, reprezentanţi ai P.C.R. au dus discuţii separate şi cu fruntaşi ai Partidului Socialist Ţărănesc 50 •
Urmare a tratativelor dintre delegaţiile ce1or două partide muncitoreşti, care s-au deisfăşUTlatt cu rezultate din ce iîn ce mai bune, în aprilie
1944 între P.C.R. şi P.S.D. se ajunge la înţelegere pentru realizarea Frontului Unic Muncitoresc. Aceasta concretiza rezultatul activităţii neobosilc
a partidului comunist, a cadrelor sale de bază, ca şi al sprijinului acordat
acestor eforturi persever:en'te de un număr tot mai mare de membri şi
de unele cadre ,ale P.S.D. Cele dJouă partide mun:c'itiore;şti, menţin~ndu-şi
independenţa politică şi organizatorică, s-au angajat, în manifestuil FUM
din 1 ,mai 1944, să lupte unit şi ·să mobilizeze întreaga dasă muncitoare,
întregul popor român pentru înfăptuirea urmă'toareiJ.or obiective: răstur
naTea dictiaiturii militaro-fasciste şi insta1area unui guvern naţionall din
reprezentanţii tutur.or forţelor antihit1er:iiste, scoaterea ţării din ră'.Z}boiul
antis,ovietic, lupta alături de Naţiunile Unite pentru eliberarea României
şi asigurarea independenţei sale naţioruale. Frontu'l unic făcea un apel
fierbinte către întreig poporuJl. român să acorde tot siprijinul Arunaitc~i Sovietice, să lupte pentru „io Românie liberă, democratică şi independentă!".
nară,

9
"
Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. 50. (Direcţia Generală a Arhivelor statului. Fondul documente germane, rola 790/5.519.526, p. 9.)
'-'1 Gheorghe Ţuţui, op. cit., p. 8-!J.
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1n

acelaşi timp, Manifestul chema clasa muncitoare la luptă pentru ziua
de lucru de 8 ore, sporirea imediaită a salariilor în raport cu scumpetea,
demilitarizarea întreprinderiloT, asigurarea dreptului de liberă organizare
sindicală şi politică, libertatea de gînclire, a scrisului şi a cuvintului, eliberarea tuturor celor închişi sau internaţi pentru convingerile lor şi pentru luptă patriotică antihi1:Jleristă etc. 51 .
înţelegerea între P.C.R. şi P.S.D. din aprilie 1944 privind realizarea
F.U.M. a avut o importanţă deosebită şi a grăbit procesul de unire a tuturor forţelor democratice. Frontul Unic Muncitoresc a însemnat coloana
vertebrală a coalizării tuturor grupărilor patriotice şi democ:ratice pentru
doborîrea dictaturii fasciste, embrionul unităţii întregului popor în lupta
pentru salvgardarea intereselor sale fundamentale, a fiinţei naţionale,
marcînd totodată şi o etapă decisivă pe calea lichidării sciziunii mişcării
muncitoreşti clin ţara noai;tră, a realizării unităţii ei depline.
Realizînd unitatea de acţiune a dasei muncir1:ioare şi luînd măsuri concrete pentru pregătirea militară a insurecţiei armate ,antifasciste, P.C.R.
a continUJat să militeze consecvent pentru coalizarea tuturor grupărilor
politice antifa5cis te, pentru folosirea tuturor factorilor în mă·sură să contribuie, dintr-un motiv sau altul, la scoaterea ţării din războiul hitlerist.
Ca urmare a discuţiilor şi tratativelor purtate de mai mult timp, în mai
1944 partidul comunisrt a reaiizart o înţelegere cu gruparea burgheză liberală de sub conducerea lui Gh. Tătărăscu. Ace-aistă grupare reprezenta o
parte a burgheziei ale cărei interese economice au avut de suferit din
cauza unor măsuri ale regimului fascist şi a aservirii economiei ţării de
către imperialismul german.
1n condiţiile adîncirii contradicţiilor interne ale regimului dictatorial,
ale avintului luptei antifasciste a maselor, ale înfrîngerilor grele suferite
de Germania hitleristă, liderii P.N.Ţ. şi P.N.L., care în tot timpul răz
boiului s-au limitat La proteste sterile adresate lui Antonescu şi la apeluri
tr~ansmise guvernelor de la Londra şi Washington, respingînd repetatele
propuneri ale P.C.R., au început să devină mai atenţi faţă de demensurile
acestuia privind crearea unui front politic dt mai larg, capabil să mobilizele toate forţele naţiunii la lupta antifascistă 52 • Temîndu-se de lupta maselor, reprezentanţii partidelor „istorice" îşi legaseră sper,anţele de înfăptuirea măcar parţială a ·aşa-numitei „variante balcanice" a lui Churchill - respinsă la Teheran în toamna anului 1943 -- cu pdviT.e la deschiderea celui de al doilea front european nu în Franţa, ci în Balcani.
Criticînd aicc-astă poziţie, oa periculoasă şi dăunătoare intereselor fundamentale ale ţării, P.C.R. dădea în martie 1944 un nou avertisment conducerii celor două partide politice burgheze, arătînd că „ieşirea din ră:z;boi
se poci.te face numai împotriva lui Antonescu, prin răsturnarea cu forţa ...
1

51

Manifestul Frontului Unic Muncitoresc, în România liberă, nr. 4, din 26 mai

1944.
52 Gheorghe Zaharia, 25 de ani de la realizarea Blocului Naţional Democrat, în
Scînteia, din 20 iunie 1969, p. 4.
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(iar) Aceasta nu se poa:te face prin înoeroarea de pertractare la Cairo, ci
prin acţiune grabnică în ţară" 53 .
Sub influenţa agravării situaţiei po'1itice şi miHtare în rindurile partidelor „istorice" se producea un pI'loces de diferenţiere. La începutul anului
1944, un însemnat grup de membri ai P.N.Ţ. îşi exprimă în scris poziţia
faţă de refuzul repetat al conducerii Parti'dului Naţional-Ţărănesc de a se
ralia acţiunii comune a partide1'or şi organizaţiilor patriotice .. ,Starea de
astăzi ne porunceşte să VIQrbim deschis. Politica dul5ă ,pînă acum de y,artidul nostru s-a dovedit dezastruoasă. Sîntem pe calea de a ne depărta de
actualii şefi ai partidului şi a ne lua libertatea de acţiune dictată de interesele supreme ale României" 54 •
în asemenea oondiţii liderii şi fruntaşii partidelor burgheze au fost nevoiţi să ţină seama de spiritul general antifascist ce se forma cu tot mai
multă vigoare în ţară şi să :adopte o poziţie mai constn1ctivă faţă de politica P.C.R., faţă de ideea colaborării cu partidu:!. comunist. Spre sf,îrşitul
lunii ;aprilie, începutu[ lunii mai 1944, condll.l'cătorii P.N.Ţ. şi P.N.L. Brătianu acceptă formarea unui comitet alcătuit din reprezentanţii partideror comunist, social-democrat, naţional-ţărănesc şi naţi,onal-liberal, în
cadrul căruia s-a discutat ,denumirea coaliţiei, ,platforma ei de acţiune, modul de organizare. In unna tratati:velor, la 20 iunie 1944 între partidele'
din F.U.M. şi partidele „istorice" se ,încheie un aico:rid de ,colabor:are, carc
a dus la constituirea BloC'l.lflui Naţional-Democrat a cărui platformă de
acţiune cuprindea obiective cu caracter general-democratic pentru care
militaseră partidele din F.U.M.: scoaterea României din războiul antisovietic; alătuTarea ei Naţiunilor Unite; eHberarea ţării de sub ocupaţia gl'rmană; restabilirea independenţei şi suveranităţii naţionale; înlăturan,a
di.ctaturii faSlciste şi instaurarea unui regim democrartic55 • ,,După lungi
şi spiooase tratative cu conducerile diferitelor partide se arată în scrisoarea conducerii provizorii a P.C.R. din iulie 1944 către activul de partid de la Tg. Jiu - am ajuns la un acord principial de constituire a Blocului Naţional-Democrat, în c01I11punerea •căruia intră, în afară de noi şi
S.D., Partidul Naţional Ţărănesc şi cel liberal. Din cauza rezistenţelor
de tot felul din partea 'Conducerii P.N.Ţ. şi P.N.L. nu am putut strîngc
în acest organism ide luptă naţiona'lă itoate forţele antihitler1ste din România, conform liniei noastre de Front Unic Patriotic. Socotind însă că partidparea noastră la acest Bloc nu ne împied±că a încheia şi alte ,alianţe
cu acelaşi obiectiv şi dorind a -dinamiza şi celelalte forţe antihitleriste din
România pe care Blocul nu le cuprinde ... " 56 •
rviotorul închegării unităţii Blocului Naţional-Democrat, al 1ăr:girii aliianţelor politice şi cu alte forţe, a fost F.U.M. Prin manifestul din iulie 1944,
F.U.M. chema la luptă „pe toţi muncitorii, sa:lariaţii, micii meseriaşi, întreg poporul muncitor indiferent de ,organizaţia din care fac parte şi cei
1

România liberă, din 22 martie 1944.
r,1, lnainte, nr. 158, din 6 august 1944.
55 România liberă, din 10 august 1944.
66 Arhiva I.S.I.S.P., ,cota A XVIII-11; cf. Gheorgh(' Ţuţui, op. cit., p. 13-14.
~3
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Fig. 3. -

Manifestul F .U.M. din 1 mai 1944 şi Declaraţia B.N.D. din 20 iunie 1944.
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ncorganizaţi" 57 • Manifestul se a·dresa şi sol!dlaiţHor şi ofiţerilor, chemîndu-i
să lupte alături de muncitori, ţărani şi inteledtuia.li pentru izgonirea hitleriştilor din ţară. Pornind de la faptul ,că B.N.D. nu cuprindea toate forţele patriotioe antifasciste din ţară, că [n a!ftara sa activau partideile şi organizaţiile democratice care alcătuiseră în 1943 împreună cu P.C.R. şi
P.S.D. Frontul Patrioltic Antihitlerist, precum şi alte grupări politice, cu
oare partidele „istorice" din B.N.D. refuzau să .oon'lucrieze, maniifestul
F.U.M. chema întregul popor român !La unire. ,,Muncitorimea unită în
Frontul Unic Muncitoresc - se spune în manilfest - cheamă, în ceasul
acesta de grea cumpănă, întregU!l popoc român, toate partidele şi organizaţiile acele
încă în afaria
.
1 • • ."•
ţ l!Ona

smnse în Blocul NaţioI11ail-Democrat şi cele oare se găsesc
acestui Broc - să formeze un singur Front Patriotic Na-

EvO!luţia evenimenttelior de pe front, u:r,a tot mai deschtsă împotriva
hitleriştilioT, creşterea luptei antif:asciiste a maselor au exercitat o puternică -înnîurire .asupra unor generali şi ofiţeri SUtperiori, care apreciau situaţia în mod realist. Aceşti ofiţeri, dîndu-şi bine seamia de ca1Jaslt:rofa
sp.r.e oare erau funpinsc ţara şi armata, au luat legătura cu P.C.R. şi începînd ,cu luna mai 1944 s-au ra:Uat 1a acţiunea generală de pregătire a insurecţiei armate antifasciste. Con:ducerea P.C.R., îndrumînd direct activitate,a Comitetului MiHtar Wiinţat (la com=;fătuirea conspirativă din noaptea de 13-14 :iJunie 1944) cu soopul pregătirii militare a insurecţiei armate, prin intermediul, ,îndeosebi, :al co1'one1ului Dll1Il1itru Dămăceanu.
şeful statului major al Comandamentului Militar al Capitalei, al generalului Constantin Vasiliu-Răşcanu şi al generalului Constanltin Sănătescu
a întreţinut o legătură permanJentă ou ofiţerii superiori patrioţi. Pe de
altă parte, printre generali şi ofiţerii superiori aveau adepţi şi cunoscuţi
toţi liderii politici care făiceau parte idin F.r.ontul Patriotic Antihitlerist şi
Blocul Naţional Democrat.

M1anifestările

tot mai deschise ale mase'lor, ale 1wmatei împotriva dictaturii mHitaPo-fasdste şi a războiului hitlerist, sitUJaţia militară tot mai
grea au dus La adîncirea contradicţiilor între I. Antonescu şi •ce:rcuriile palatului. lntrevăzînd apropierea înfriîngerii Ge:riman~ei hitleriste, regele şi
anturajul său nu voiau să-şi -lege soarta pînă la capăt de dictatura f.asciiStă
şi de hitlerişti. Aceste cercuri, ajung~nd la concluzia că nu vor putea salva
monerhia dacă nu vor acţiona pentru ieşirea din războiul hitlerist, au manifestat .dorinţa să colaboreze cu P.C.R. şi celelailte org,anizaţii antifasciste.
Regele, acceptînd dialogul cu reprezentanţii partidelor politice, la 15 iunie 1944 îşi comuniica acordul de a parrticipa la activitaitea iniţiată de
P.C.R., pe baza planului propus de acesta, rpentru răsturnarea prin forţa
amnelor a regimului fascist. Partidul comuni:st a considerat colaboriarea
cu cercurile pail.atului ca utilă şi necesară în vederea folosirii tuturor posibilităţilor de a răs.turna dictatura militaro-foocistă şi de a scoate ţara
din războiul antisovietic.
1

57
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dos. nr. 7996, fila 3; cf. Gheorghe Ţuţui, op. cit„
p. 14.
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Coalizînd astfel in jurul său toate forţele patriotice, antifasciste, folosind ou priscepere contradli!cţiHe existente între diferitele pături ale claselor sociale conducătoare, P.C.R. a realizat o largă alianţă antifascistă,
antihitleristă, cuprinzînd toate grupările şi cercurile politice, care, dintr-un motiv sau altul, se pronunţau pentru ieşirea României din războiul
hitlerist. Partidul Comunist Român, combătind tendinţele sectariste din
rîndurile sale, a reuşit să înmănuncheze toate forţele antifasciste, patriotice şi să încadreze acţiunile lor în planul general de luptă împotriva
Germaniei hitleriste şi a dictaturii militaro-fasciste, luptă care a culminat
cu insurecţia armată antifascistă din august 1944. ,,Este meritul istoric
al Partidului Comunist Român - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu -că, în aceste grave împrejurări, a reuşit să găsească calea pentru colaborarea cu toate forţele antifasciste în vederea răsturnării dictaturii militaro-fasciste, scoaterii României din războiul antisovietic şi alăturării sale
coaliţiei antihitleriste, dezvoltării democratice a ţării" 58 •
PETRU BUNTA

DER KAMPF DER KOMMUNISTISCHEN PARTE! RUMĂNIENS ZUR.
ERRICHTUNG DER ANTIFASCHISTISCHEN VOLKSFRONT
(Zusammerufassung)
Im ersten Teil des Artikels wird die Rolle und Bedeutung der Widerspri.iche in
der Entwick.lung der menschlichen Gesellschaft behandelt. ,.Was im allgemeinen
die Welt in Bewegung bringt ist der Widerspruch", formulierte Hegel die allgemeine Gesetzmassigkeit der Entwick.lung. Entwick.lung ist „Kampf der Gegensătze"
hob Lenin hervor. Die Gesellschaft, vor allem die Klassengesellschaft, stellt eine
vielfaltige und umiassende Einheit der verschiedenen Gruppen, Schichten, sozialen
Klassen dar. In den auf Ausbeutung beruhenden Gesellschaften kreisen um den
Widerspruch zwischen den Grundklassen alle i.ibrigen Widerspri.iche der Gesellschaft.
Dank der Wechselwirkung der Widerspri.iche verschiedenen Charakters und Stărke
grades erscheint im historischen Entwtcklungsprozess die gegensatzliche Beziehung
,.wischen den ausbeutenden und ausgebeuteten JG.assen nicht im.mer notwendig
in Gestalt eines gegensatzlichen Widerspruchs. Die ausserste Zuspitzung der Widerspri.iche zwischen einigen Klassen kann den Interessengegensat~ anderer Klassen
mindern, verwischen, indem sie ihre gemeinsamen Intercssen in den Voro.ergrund
stellt, die auf diese Weise ausschlaggebend werden konnen. Unter gewissen Umstanden konnen soziale Klassen mit grundsatzlich entgegengesetzten Interessen sich
zum Kampf gegen einen gemeinsamen Feind zusammenschliessen. Die Untersuchung
der Klassenbeziehungen, der sozialen Gegensatze im bi.irgerlich-grundherrlichen
Rumanien, die Festsetzung, auf dieser Basis, der strategischen und taktischen
Grundsatze der Kommunistischen Partei stand im Mittelpunkt der Arbeiten des
V. Kongresses der K. P. Rumaniens. Mit der Feststellung, die nachste Aufgabe
der Revolution in Rumanien liege in der Vollendung der bi.irgerlich-demokratischen
Revolution, umriss der Kongress den strategischen und taktischen Plan der Partei
''" Nicolae Cea~escu, Raport la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist
Român, Edit. politică, 1969, p. 6.
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wie folgt: Sturz der bi.irgerlich-grundherrlichen Macht im Staate und Verwirklichung der revolut-ionar-<lemokratischen Diktatur der ArbeHer- und Bauernklasse.
Haupttriebkraft und Fi.ihrer der Revolution ist das Proletariat. Als Sofortziel
bestimmte der Kongress die Bildung der Einheitsfront von unten, auf Grund der
Tagesfordel'u.ngen der Proletariermassen. Gleichzeitig aber zeigte der V. Kongress
eine enge, nicht genau abgegrenzie Einstellung zu den unterschiedlichen Stromungen u:nd Richtungen innerhalb der sozialistischen Bewegung, wie auch zu den
demokratis-chen Gruppierungen in einigen bi.irgerlichen Parteien, die er, unbegri.indet, a:s sozial-faschistische, zum Faschismus neigende oder gar als faschistische
Gruppen bezeichnete. Auch beschrankte der Kongress den Bereich des Bu.ndes
der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft nur „aiuf d.ie armen und die wichtigsten
mittleren Schichten der Dcrfer".
In den folgenden Jahren, da der Faschismus zur Hauptgefahr fi.ir die natio!rnle
Unabhiingigkeit aller Volker und fi.ir ,die menschliche Kultur und Ziviiisation
i.iberhaupt wiJrde, verbesserte man viele der Einschrankungen und Fehler des
Kongresses und e:1tfernte sie aus der Tătigkeit der Partei. In der Vielfalt der
Widcrspri.iche zwischen den verschiedenen Klassen und sozialen Kategorien, zwischen den einzelnen politischen GrUJppierungen, zwischen den Grossmachten, die
Rumănien in ihre Einflussphare hineinziehen oder sie darin erhalten wollten,
erschcint in diesem Zeitraum, wie ein roter Faden, der Kampf der demokratischen
und patriotischen Krafte, vor allem der Kommunisten gegen die faschistische
Gefahr, der Kampf des rumăinischen Volkes fi.ir die Wahrung d~ nationalen
Unabhăngigkeit. Die neuen historischen Bedinli:ungen zwangen die Kommunistische
Parle:i zur Anwendung der Taktik eines Kampfbi.indnisses, einer breiten Volksfront,
d1e der faschistische,n Gefahr Widerstand leisten sollte. Auf Grund eines umfangreichen Dokumentenmaterials werden die zwischen den sozialen Kraften eriolgten
Verănderungen und die politische Orientierung der verschiedenen Gruppen innerhalb de,r Parteien analysiert, sowie der unbeugsame Kampf der Kommunisten zur
Schaffung der antifaschistischen Volksfront. Die wichtigsten Ereignisse, die den
Erfolg cler demokratischen Krafte in dieser Ri,chtung kennzeichnen, waren: die
heroischen, auf die Einheitsfront gesti.itzten Kămpfe der Arbeiter im JannerFcbruar 1933, die Schaffung der Demokratischen Front im J. 1935, die beachtlichen,
von elen demokratischen Kraften in den Gemeinde- und Bezirkswahlen 1937 erzi~; ten Ergebnisse, die antifaschistischen Kundgebungen vom 1. Mai 1939. die Bilclung der Antihitleristischen Patriotischen Front vom Anfang 1943, die S{'haffung
cl'.'r Einheitsfront der Arbeiter im April 1944, der Abschluss eines Abkommens
Z\\-isd1en der K. P. Rumăniens und der liberalen Gruppe unter Gh. Tătărăscu im
Mai lDH und enJlich am 20. Juni 1944 die Bildung des Nationalen Demokratischen
1;1ocks, cler die politischen Parteien Rumaniens umfa&Ste.
In den Jahren 1934-1944 gelang es der Rumănischen Kommunistischen Partei
clurch richtige Einschătzung und geschickte Ammutzung der Widerspri.iche zwis-chen
den verschiedenen Schichten der sozialen Klassen Rumâniens, eine breite antifaschistische, antihitleristische Front aufzubauen, die alle diejenigen politischen
Gruppen und Kreise umfasste, die sich aus dem einen oder anderen Grund gegen
elen Faschismus und Hitlerdeutschland aussprachen. Es ist das Verdienst der
Rumănischen Kommunistischen Partei, dass sie, unter Bekampfung der Sektierer in
elen eigenen Reihen, alle antifaschistischen patriotischen Krafte zusammenfassen
und ihre Untemehmungen in den allgemeinen Kampfplan gegen Hitlerdeutschland
urnl die faschistische Militardiktatur einordnen konnte, in einem Kampf, der seinen
I-Iohepunkt in dem bewaffneten antifaschistischen Aufstand vom August Hl44
erreic:hte.
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LUPTA MASELOR DIN NORDUL TRANSILVANIEI
ÎMPOTRIVA REGIMULUI FASCIST-HORTHYST, PENTRU
ELIBERAREA ÎNTREGULUI TERITORIU AL ŢARII ŞI
INSTAURAREA UNUI GUVERN DEMOCRAT

ln anii 1940-1944, poporul riomân a fost supus unor wele ffncercări.
La 30 august 1940 României i-a .fost impus dictart:ul de ,La Viena, prin
care partea de norid a Transilv;aniei a fost răpită şi predată Ungariei
horthyste. ln această situaţie, deoseibit de griea penltru soarta poporului
11omân, ţara noastră n-a aM„llt nici un sprijtn din partea puterilor europene, fiind nevoită să 1aocepte condiţiile nedrepte ale dictatului de la
Viena.
În acele zHe, cînd era în j'oc ~nsăşi fiinţa naţională a poporuiJ.ui nostru,
P .C.R. a mobilizat forţele progresiste şi paitriotioe din întreaga ţară la
mari demonsitr,aţii de protest, împotriva -dtctatului de 1a Viena. Chemă
rile aomuniştiLor pentru apărarea teritoriului naţi,on,a•l au însuifleţit participanţii la marile demonst:r,aţii de la Cluj, Oradea, Silbiu, Braşov, Timişoara, Turda, Baia Mare, laşi, Constanţa şi din alte localităţi1. Posturile
de iia:d.iio de peste hotare au relatat pe laTg starea de revoltă :a poporului
român, împotriva dictatului de la Viena. Astfel, postul de radio New
York, în emisiunea din 4 septembrie 1940, anunţa „mari tulburări la Oluj,
OI1adea şi Tîrgu Mureş", iru- postul ide raidfo Londra, în aceeaşi zi, menţiona cii Lozincile „jos Hitler", ,,jos :d!ictartu'l de la Viena" au răsunat în
toată Tr.ansilvania 2 •
După dictatul de la Viena, în septembrie 1940, cer.eurile politice cele
mai reacţionare din România, cu sprijinul direct al Germaniei hitleriste.
au instaurat reigimul diict1a'turii m.Uitare-fascilste, siubordonînd ţara Reichului nazist. ln ţara noastră au pătruns trupele germane, care au avut
de fapt misiunea unor trupe de ocupaţie, România fiind apoi tîrită în
ră2Jboiul antisovietic.
Instaurarea regimului fiasdst ~n Homâniia, intrarea ţării în războiul
hitlerist ,antisovietic au avut grave urmări a:.supra situaţiei economice,
politice şi sociale, aru adiîn1cit oonrtra:dicţiile r:egimului burghezo--mioşkresc,
1 Gh. Zaharia, A Petri, Partidul Comunist Român (n fruntea luptei poporului
pentru apărarea independenţei naţionale a ţării, împotriva fascismului, în AISISP,
nr. 2-3/1966, p. 151; Tr. Bunesicu, Manifestări ale maselor populare din Transilvania împotriva dictatului de la Viena, în AISISP, nr. 6/1966, p. 97-102.
2
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a noi contradicţii şi anume: dintre masele populare
dintre poporul :r,omân şi imperialismul german.
Bogăţiile ţării au fost prădate şi secătuite de către Germanta hitleristă
şi Ungari.ia horthystă. ,,Supunând RDmânia unui regim tipic de ocupaţie arăta tovarăşul Nioo1ae Ceauşescu, la Conlfelinţa Naţională a partidului
din decembrie 1967 - , Germania ruazistă a jefuit în mod barbar resursele
naturale şi avuţiile poporului nostru, a secătuit şi a sărăcit ţara fără
milă" 3 . în fabrici, uzine şi mine, fiind introdus Degimul de muncă pe
timp de război, ziua de muncă a fost prelungită, pînă la 12-15 ore pe zi.
In întreprinderile din nordul Transilv:aniei aiu fost introduse metode de
constrîngere împotriva muncitorilor oare refuzau ·să execute dispoziţiile
comandanţilor militari horthyşti. lntr-o notă, în care se prezentau nemulţumirile muncitorilor de l:a întreprinderea „Hungaria" din Baia Mare.
se preciza că: ,,într-o singură zi au fost închişi 38 muncit'ori" 4 •
Pe spinarea ţăranilor, lipsiţi în bună parte de pămînt şi inventar agricol, apăsa povara mobilizărilor şi a r,echiziţiHor de tot felul pentru armata hitleristă şi horthystă. In nordul Tflansilvaniei administraţia militară horthystă a deposeda,t de proprietăţile lor o mare parte a ţăranilor,
oare au fm;t siliţi să-şi părăsească avutllil, fără a li se permite să-şi ridice
recolta sau să vîndă o parte din bunurile mobile. De pildă, în comuna
Şimi.ian din judeţul Sălaj au fost deposedate 42 familii, -la Ianculeşti, din
acelaşi judeţ -- 120 familii, i,ar in comuna Horea din judeţul Satu Mare
70 familii5.
deterntinînd
diciJatiura

şi

apariţia
fascistă,

Odată cu introducerea administraţiei horthyste în nordul Transilvaniei, funcţionarii de pînă atunci au fost concediaţi in masă, în locul lor fiind aduşi „oameni
de încredere", pregătiţi special pentru „administrarea" teritoriului ocupat. In la.~ărele de la Someşeni, Gherla, Zălau, Satu Mare, Careii Mari şi Debreţin au fost

muncitori, ţărani şi intelectuali antifasdşti 6 : Aceste măsuri luate de autohorthyste au determinat intensificarea luptei maselor din nordul Transilvaniei împotriva regimului fascist horthyst, care s-a încadrat organic în lupta întregului popor român pentru eliberarea naţională şi rncială, pentru redobîndirea
şi consolidarea independenţei naţionale. Muncitorii din întreprinderile existente în
teritoriul ocupat au declarat grev2 şi au demonstrat pe străzile oraşelor împotriva
metodelor de constrîngere din uzine şi fabrici, pentru mărirea salariilor, reducerea
zilei de muncă etc. Astfel au declarat greve muncitorii de la întreprinderile din
Cluj, Baia Mare, Ferneziu, Baia Sprie, Carei şi din alte localităţi7.
Ţăranii muncitori refuzau să predea cerealele pentru susţinerea războiului dus
de forţele hitleriste, horthyste, nu se prezentau la incorporări, alungau cu forţa pe
reprezentanţii autorităţilor horthyste din sate. In unele localităţi au avut loc ciocniri cu autorităţile horthyste, cum au fost la Baţa în judeţul Cluj, Mălin în judeţul Someş, Stîna în judeţul Maramureş, Hălmaşd în judeţul Sălaj şi altele 8 •
închişi

rităţile

3

Nicolae

Bucll'reşti,

Ceauşescu,

România pe drumul

desăvîrşirii

constrncţiei

socialiste, II,

1968, p. 507.

'• Arhiva C.C. al P.C.R., fond 92, dosar 8867, f. 138.
a Arhivelor statului, Bucureşti, fond
dosar 9, f. 88.
6 Ibidem, f. 70-80.
7 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 92, dosar 8867, f. 138-139.
8 Ardealul, nr. 39, din 15 septembrie 1944.
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Nemulţumi1;1e faţă
lităţii. ln aprilie 1944,

de regimul fas·cist s-au accentuat ş1 m rîndurile intelectuaprintre cei 66 oameni de ştiinţă, profesori universitari care
au trimis un memoriu lui Antonescu, prin care cereau imediata încetare a răz
boiului antisovietic, se aflau: C. Daicoviciu, Emil Petrovici, D. Popovici, Tiberiu
Moşoiu, Gheorghe Popovioi, C. Pîrvulescu din Cluj (Sibiu). In pres~ din TransiJvar1ia,
numeroşi oameni de cultură din teritoriul ocupat au scris articole în care îşi exprimau revolta împotriva forţelor hitleriste-horthyste, ca şi dorinţa de a vedea
eliberat teritoriul naţional d-e sub ocupaţia străină.
Mari frămîntări s-au produs şi în rîndurile armatei. O parte dintre soldaţii români şi maghiari au dezertat din armata horthystă, unii ofiţeri s-au opus plecării
pe frontul antisovietic. In pădurile din jurul comunelor Trip, Cămărzana. Bixad,
Negreşti din judeţul Satu Mare, peste 500 soldaţi români şi maghiari au fugit de
la unităţile horthyste9 • Un căpitan dintr-o unitate mili~ară horthystă refugiat în
sudul Transilvaniei a declarat în repetate rinduri în scris (la 12 septembrie 1942,
1 septembrie 1943 şi la 8 august 1944) că nu va lupta împotriva armatei sovietice
şi se rezervă „ca refugiat din nordul Ardealului ... pentru a fi folosit împotriva
inamicului dinspre nord-vest, spre a contribui personal la dezrobirea gliei pe care
m-am născut, la eliberarea graniţelor ţării şi a fraţilor subjugaţi"t 0 •

Toate acestea demonstrează !Că şi in nîndurile maselor populare din
nordul Transilvaniei, oa şi in intre aga ţară se dezvoltase o puternică stare
de spirit antifascistă, hotărîreia :lor de a lupta împotrivia regimului fascisthorthysSt, pentru reidioibîndirea independenţei niaţionale şi refacerea integrităţii teritoriale a României. Această situaţie a creat condiţiile necesare
o~gain.izării unor grupe de partizani, cum au fost cele din munţii Maramureşului, oare au acţionat în :rinza comunelor: Rona de jos Vişeul de
Sus - Moisei - Borşa; Remeţi - Săpînţa; Ciuleşti - Şugatag; Bixiad - Certeza; Cean - Cehăluţ 11 • Deşi despărţită de graniţe vremelnice,
mişcarea de eliberare naţională şi socială a poporului român s-a dezvoltat
ca 0 mişcare :uni,tară, clasa muncitio are ,şi partidul ei marxi3t-leninist fiind
principalul eJement de legătură al forţelor patriotice şi democratice din
întreaga ţară.
Exponent al intereselor fundamentale 1a:le întregului popor, P.C.R. a
unit într-o largă coaliţie toarte forţele patriotice şi demaicratice, pe toţi cei
oare erau interesaţi în răsturnarea regimului fascist şi eliberarea ţării
de suib ocupaţia străină, organizind şi condudnd insurecţia armată din
august 1944.
1

1

1

1

1

I.n rîndul cercurilor guvernante din Ungaria horthystă, victoria insurecţiei armate
din România a provocat panică şi derută. La 29 ,august Hl4-1 s-a constituit un nou
cabinet guvernamental, care a luat măsuri pentru întărirea frontului, mărind, la
sfirşitul lunii august, numărul diviziilor care participau la operaţiunile militare de
la 17 la 27. Guvernul horthyst a căutat să denatureze semnificaţia actului istoric
de la 23 august din Rornânia12 • La 5 septembrie 1944 armata II-a ungară a început
ofensiva împotriva părţii de sud a Transilvaniei.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 92, dosar 8867, f. 142.
Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al
P.C.R., fond 0, dosar 514, f. 95.
11 Vezi I. Iacoş, N. Condurache, Acţiuni ale patrioţilor maramureşeni, împotriva
ocupanţilor fascişti 1940-1944, în AIIP, nr. 4/1962, p. 86-91.
12 Kallai Gyula, A magyar filggetlensegi mozgalom 1Y36-1945, Budap,esta, 1965,
!J

10

p. 231.
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Acţiunile întreprinse de forţele hitleriste-horthyste împotriva sudului Transilvaniei au întimpinat rezistenţa hotărită a unităţilor armatei române şi sovietice, a
maselor din această parte a ţării, a întregului popor român. P.C.R. s-a adresat
maselor din Ardealul cotropit cu apelul de a sprijini din toate puterile lupta armatei române şi sovietice împotriva ocupanţilor. ,,Organizaţi sabotajul în industrie
şi agricultură, distrugeţi toate căile de comunicaţii pe care se pot retrage bandele
hitleriste-horthyste", se arăta în Apelul C.C. al P.C.R. din 21 septembrie 1944.
„Formaţi grupuri de partizani. Ridicaţi-vă la înălţimea strămoşilor voştri, marii
luptători: Horia, Cloşca şi Crişan. Loviţi în spate cotropitorii hitlerişti şi fascişti
unguri, duşmani de moarte ai libertăţii şi dreptăţii voastre"l 3•
Muncitorii, ţăranii, intelectualii, forţele democratice şi patriotice din nordul Transilvaniei, încadrîndu-se în lupta generală a întregului popor pentru desăvîrşirea
eliberării ţării, răspunzînd Apelului C.C. al P.C.R. au apărat cu preţul vieţii uzinele
şi instituţiile împotriva evacuării sau distrugerii lor de către forţele horthyste, au
atacat subunităţi fasciste în retragere, au dat preţioase informaţii asupra efectivului
şi amplasării forţelor inamice, ori au servit drept călăuze in acţiunile întreprinse
de armata română si sovietică.
In mai multe întreprinderi din nordul Transilvaniei, din iniţiativa comuniştilor
s-au format gărzi muncitoreşti de apărare înarmate, care au acţionat prin diferite
mijloa.::e, împiedecînd evacuarea maşi,nilor, materiilor prime şi a produselor finite
de către horthyştil". Eficienţa acţiunilor intreprinse de aceste gărzi muncitoreşti de
apărare depindea în mare măsură de folosirea unui complex de factori şi împrejurări, printre c:are: atragerea unor muncitori din echipele de evacuare organizate
de horthyştil5, mobilizarea membrilor familiilor spre a sabota evacuarea utilajelorl 6,
participarea de partea lor a unor militari din armata horthystăLî, sau a unor cadre
din conducerea întreprinderilor şi instituţiilor1 8 •
In desfăşurarea operaţiunilor militare ale armatelor române şi sovietice împotriva forţelor fasciste, numeroşi ţărani din satele nordului Transilvaniei au sprijinit

n

Scînteia, nr. 1 din 21 septembrie 1944.

l't Aşa

de pildă, Ln Cluj şi în împrejurimi, astfel de gărzi muncitoreşti, care au
întreprins acţiuni energice în vederea apărării întreprinderilor, au fost la uzina
,,Dermata", fabrica de articole de oţel, uzina „Fermata", uzina electrică din Aghireş,
Atelierele C.F.R. (Arhiva Corn. reg. P.C.R. Cluj, fond 1, dosar 1, f. 89-108; F. Pîrcălab, Gh. Timofi, Din luptele muncitorilor din Cluj şi împrejurimi, sub conducerea
comuniştilor,
prinderilor şi

apărarea
instituţiilor în

de distrugeri şi evacuare de· către fascişti a întreperioada 23 august 12 octombrie 1944, în AIIP,
nr. 4/1959, p. 92-105; M. Deheleanu, H. Kohn, Lupta muncitorilor fabricii „Unireaa
Cluj, pentru înfăptuirea politicii partidului în perioada de refacere a economiei
naţionale şi înfăptuirea naţionalizări, 1944-1948, în AIIP, nr. 2/1958, p. 5-22.
15 La Atelierele C.F.R. din Cluj, în noaptea de 10-11 octombrie 1944, muncitorii
pentru

din garda de apărare şi o parte din muncitorii numiţi de horthyşti în echipele de
evacuare au împiedecat distrugerea unei părţi a atelierelor de regie, a ca2/angeriei
şi a atelierului mecanic, care fuseseră minate de horlhyşti. (Arhiva I.S.I.S.P. fond
nr. 9, dosar 31, f. 4-34.)
• 0 La uzina „Dermata" muncitorii din garda de apărare, împreună cu familiile
lor, au încărcat o parte din vagoanele aduse de horthyşti cu materiale mai puţin
valoroase, iar alte vagoane au fost deraiate după linie. (Făclia, nr. 18 din 1 aprilie
Hl45). La fabrica de articole de oţel, lăzile încărcate cu scule, sub presiunea autorităţilor militare horthyste ziua, în timpul nopţii au fost înlor.uite cu lăzi cu cocs
(Vil6.goss6.g, nr. 30 din 23 noiembrie 1944).
17 A~a cum s-a procedat la uzina electrică din Aghireş (.Arhiva Corn. jud. P.C.R.
Cluj, fond 1, dosar 1, f. 89-92.)
18 La clinicile din oraşul Cluj, din garda de apărare a făcut parte directorul împreună cu o parte din medicii eu vederi antifasciste care au salvat o mare parte
din aparatele medicale şi din stocurile de medicamente, necesare acordării ajutorului răniţilor din armata română şi sovietică. (Arhiva I.S.I.S.P. fond. 9, dosar
31, f. 4-34.)
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asupra dispozitivului

şi

de-

plasărilor forţelor inami,ceW, au tăiat legături telefonice ale inamicului 21 , au dezar-

mat unele subunităţi horthyste 22, au salvat de la d!istrugere poduri, dig.uri de sprijin,
deplasarea a"11atei române şi so;vietice23 , ori au aprovizionat frontul cu
alimente şi alte materiale necesare:M.
ln acţiunile de sprijinire a frontului antihitlerist au paI'ticipat alături de oamenii
muncii români şi oameni ai muncii de diferite naţionalităţi conlocuitoare care şi-au
unit cu toţii eforturile Îlntr-o luptă dreaptă, frăţească, împotriva forţelor ocupante.
In timp·ul ocupaţiei horthyste, oamenii muncii de diferite naţionalităţi s-au convins încă odată că numai printr-o luptă comună cu poporul român vor putea dobîndi drepturile şi libertăţile democratice li-chidate de regimul fascist. ln mobilizarea lor la lupta pentru alungarea dm ţară a forţelor fasciste, un rol important
l-au jucat organizaţiile democratice ale populaţiei naţionalităţilor conlocuitoare. Organizaţia democratică MADOSZ 25 a lansat un apel către populaţia maghiară la începutul lunii octombrie 1944, de a sprijini, prin toate forţele, lupta de eliberare a
nordului Transilvaniei. In apel se preciza: ,,MADOSZ-ul sprijină din toate puterile
eliberarea Transilvaniei de nord, a ,poporului român şi a fraţilor noştri maghiari
şi secui de domnia bandiţilor hitlerişti şi a magnaţilor maghiari reacţionari" 26 • In
această luptă s-a întărit frăţia dintre oamenii muncii români, maghiari şi de alte
naţionalităţi şi au fost ddicate pe noi trepte tradiţiile de luptă comună.
Pe teritoriul nordului Transilvaniei, forţele hitleriste-horthyste au opus ultima
rezistenţă la Carei şi Satu Mare. Armatele română şi sovietică, în ziua de 25 octombrie 1944, cu sprijinul populaţiei 'locale, au eliberat ultimele porţiuni ale pămîntului
românesc cotropit prin dictatul de la Viena 27 • Armata română susţinută puternic
de. întregul popor a continuat acţiunile militare şi dincolo de hotarele ţării, participînd activ la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei, pină la înfrîngerea definitivă
a Germaniei hitleriste.
Zdrobirea şi alungarea trupelor hitleriste-horthyste de pe teritoriul Transilvaniei
de nord a avut o deosebită semnificaţie pentru poporul român. S--a realizat unul
din dezideratele fundamentale ale luptei de eliberare naţională a poporului, de
redobîndire a independenţei şi de refacere a integrităţii teritoriale a ţării. In
timpul realizării obiectivelor antifasciste, antihitledste şi de eliberare naţională
s-au maturizat condiţiile obiective şi subiective pentru rezolvarea sarcinilor desă
virşirii revoluţiei bul"ghezo-democratice şi trecerii la o nouă etapă a dezvoltării
sociale, revoluţia socialistă.
Făcînd o analiză ştiinţifici. a condiţiilor noi în care începuse să se dezvolte
revoluţia, P.C.R. a arătat că principalele sarcini care trebuiau înfăptuite imediat
după 23 august erau: continuarea războiului antihirtlerist, alături de Naţiunile Unite,
li,chidarea rămăşiţelor fasciste ,din ~ra, democratizarea vieţii publice şi a apara-

uşurind

l 9 Ne referim la operaţiunile militare intreprinse de armata română şi sovietică
pentru alungarea trupelor hitleriste-horthyste de pe teritoriul ţării, de la sfirşitul
lunii septembrie şi pînă la 25 octombrie 1944.
20 File din cartea marilor tradiţii, Bucureşti, 1966, p. 136-139.
21 C. Nicolae, A. Lăpuşneanu, V. Bîrză, Episoade eroice din timpul desfăşurării
insurecţiei armate şi a luptei de eliberare a patriei, în AIIP, nr. 4/1962, p. 52-53.
22
23

Ibidem, 50-51.
Ibidem, p. 57.

24

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 21, f. 183.
MADOSZ-ul a fost înfiinţat în 1934. A urmat orientarea generală democratică
dată de P.C.R. organizaţiilor de masă legale. In 1937 a participat în campania ell'ctorală în cadrul Frontului Democrat. La Conferinţa de la Br~ov din 12 noiembrie
1944 s-a hotărît să poarte numele de Uniunea Populară Maghiară. (Scinteia nir. 5:J
din 13 noiembrie 1944.)
'
•
2Al Scînteia, nr. 17 din 7 octombrie 1944.
n Vezi Gh. Bodea, Din acţiunile populaţiei regiunii Maramureş pentru. eliberarea
25

întreţ:1ului teritoriu al patriei şi zdrobirea fascismului, 23 august 1944-25 octombrie

1944, în ActaMN, III, 1966, p. 362-363.
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înfăptuirea reformei agrare şi instaurarea unui guvern de reală demoForţele sociale chemate să înfăptuiască aceste sarcini complexe erau clasa
muncit;oare - hegemonul revoluţiei, masele ţărăneşti, intelectualitatea progresistă.
Jn înfăptufrea sarcinilor c-u caracter naţional şi antihitlerist a fost atrasă şi o parte
a burgheziei, inclusiv monarhia, dar aceste forţe se opuneau transformărilor economice şi politice radicale. Forţele democratice, conduse de partidul comunist, prin

tului de stat,

c:raţie.

luptă şi-au impus voinţa faţă de reacţiune, înlătunnd acţiunile acesteia, îndreptate
împotriva transformărilor cu caracter social. ,.Bizuindu-se pe zecile de mii de
membri de partid şi simpatizanţi, care luptaseră Î'Il ilegaiitate sub condocerea sa,
partidul reuşeşte să-şi organizeze în scurt timp forţele în principalele întreprinderi
indll6triale, la sate, în instituţii de cultură şi învăţămînt, in toate centrele ţării"2".
O atenţie deosebită a acordat partidul comunist organizării clasei muncitoare. La
1 septembrie 1944, a avut loc Conferinţa delegaţilor Comitetelor Centrale ale P.C.R.
.5i P.S.D., care au hotărît refacerea sindicatelor pe baza unităţii muncitoreşti, a
luptei de clasă şi a internaţionaLismului proletar. S-a constituit Comisia de organizare a mişcării sindica.le unice din România.
După 1 septembrie 1944, procesul de organizare a muncitorilor în sindicatele
unite a cuprins tcate sindicatele din ţară. In nordul Transilvaniei, procesul de
organizare a maselor a început imediat după alungarea forţelor fasciste. In octombrie 1944 au fost restabilite legăturile organi7.aţiilor locale de partid din nordul
Transilvaniei cu organele centrale ale P.C.R. din Bucureşti.
Reluarea legăturilor organizaţiilor de partid din nordul Transilvaniei cu organele
centrale ale partidului, în condiţiile în care P.C.R. dobindise o experienţă în lupta
revoluţionară. un prestigiu crescînd în rîndurile poporului, a asigurat creşterea
rolului său de conducător al forţelor democraUce de pe întreg cuprinsul ţării, în
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor revoluţiei. In organizaţiile şi organele de partid
au intrat eleme>ntc muncitoreşti, ţărăneşti şi intelectuale fără deosebire de naţio
nalitate. hotărite ca prin munca lor să sprijine lupta partidului comunist. Organele
centrale de partid au luat măsuri pentru stabilirea legăturilor cu întreprinderile
din nordul Transilvaniei. Au fost trimişi delegaţi pentru a sprijini munca organizării celulelor de partid şi a constituirii sindicatelor unice2! 1• Colectivele de muncitori de la întreprinderile din nordul Transilvaniei, îndrumate de comunişti, în
eadrul unor adunări generale deschise s-au organi2lat în sindicatele unice şi au ales
pe cei mai buni dintre ei în comitetele de fabrică. La 14 octombrie 1944, muncitorii
de la Atelit'rele C.F.R. Cluj s-au organizat în sindicatul ceferiştilor şi au ales un
comit<>t de oonducere care a coordonat lucrările d0 refacer~ a liniilor ferate, atelierelor, podurilor şi tunelurilor distruse de forţele fasciste în retragere. Sindicatul
muncitorilor ceferişti număra 4800 membrf;o_
In primele zile de după eliberarea oraşului Cluj, s-au organizat în sindicate
uni«> muncitorii de la majoritatea întreprinderilor. Astfel, sindicatul muncitorilor
de la uzina „Dermata" număra 3393 membri, si.ndkatul muncitorilor mineri din
Aghireş 680 membri, sindicatul de la fabrica de tutun - 438 membri, de la fabrica de articole de oţd - 306 membri, de la uzina „Belgo-română" - 160 membri
et.c. 31 • în lunile octombrie-noiembrie 1944, în judeţul Cluj s~au organizat în sindicatele unite peste 8000 muncitorP 2 , iar în judeţul Someş peste 2500 muncitori~::_
La începutul lunii noiembrie 1944. în sindicatele unite s-au organizat şi minerii
din bazinul Baia Mare. Astfel, sindicatul muncitorilor de la Firiza de jos număra
549 membri, de la Cavnic 424 membri, Băiuţ - 372 membri, de la Valea Roşie
:w2 membri, iar de la Baia Sprie - 543 membri 34 •

Nicolae Ceauşescu, op. cit .. vol. I, p. 383.
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 3, f. 103.
:io Arhiva I.S.I.S.P. fond 9, dosar 31, f. 4-34.
:ii Arhiva Corn. jud. P.C.R. Cluj, fond 2, dosar 17, f. 79.
:12 Ibidem, fond 1, dosar 1, f. 90-92.
33 Ibidem.
:14 Maramurăşul, nr. 1 din 10 decembrie 1944.
28
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In centrul preocupărilor organizaţii-lor sindicale şi ale comitetelor de fabrică au
stat problemele legate de vindecarea rănilor lăsate de război, mărirea producţiei,
sprijinirea frontului antihitlerist, sprijinirea ţărănimii muncitoare în înfăptuirea pe
cale revoluţionară a reformei agrare, democratizarea aparatului de stat ş.a. Partidul
comunist s-a preocupat îndeaproape şi de organizarea aliaţilor clasei muncitoare,
în mod deosebit a maselor ţără,neşti. In judeţele din nordul Transilvaniei, procesul
de organizare a ţărănimii a început imediat după eliberarea de sub ocupaţia forţelor fasciste şi a continuat şi în primele luni ale anului 1945. Astfel, la începutul
anului 1945, în judeţul Someş erau organizate în Frontul Plugarilor 135 comune35.
în Năsăud 60 comune36, în Cluj 129 comune37 , în Maramureş 43 comune38 • Ţăranii
muncitori din satele cu populaţie maghiară s-au organizat în Uniunea Populară
Maghiară 39 • Totodată s-au luat măsuri pentru întărirea partidului comunist la sate
şi constituirea de noi organi:z-.aţii acolo unde nu existau" 0 . In primăvara anului 1945,
1n judeţul Cluj, în rîndurile partidului comunist au fost primiţi 676 ţărani 4 1, în
judeţul Sălaj 618 ţărani" 2 , iar în judeţul Năsăud peste 200 ţărani" 3 •
Potrivit noilor condiţii s-au organi:z-.at şi păturile mijlocii ale populaţiei în Uniunea Patrioţilor, în vederea legării luptei lor cu lupta ,clasei muncitoare şi a ţără
nimii, pentru transformările revoluţionare, cerute de dezvoltarea societăţii româneşti, în acea perioadă. In această ,organizaţie au intrat intelectuali, comercianţi,
funcţionari 44 •

Tinerii muncitori de la oraşe şi sate au fost atraşi în rindurile U.T.C., care s-a
reorganizat potrivit noilor condiţii de legalitate. In nordul Transilvaniei, această
acţiune nu era dusă cu toată hotărirea, marea majoritate a tinerilor muncitori n-au
fost cupri'Tlşi în organizaţia revoluţionară de tineret45•
Existenţa unui număr relativ mare de organizaţii ale clasei muncitoare, ţără
nimii, păturilor mijlocii şi tineretului, organizaţii cu caracter revoluţionar şi democratk, deşi permitea cuprinderea alături de clasa muncitoare a unor pături
largi de oameni ai muncii m cadrul revoluţiei, ridica problema unirii lor într-un
front. In scopul realizării acestei cerinţe, partidul comunist a elaborat un proiect
de platformă a F.N.D. în care se prevedea mobili2larea tuturor fOTţelor patriotice
la lupta de eliberare naţională şi de zdrobire a hitlerismului, lichidarea resturilor
fascismului, anularea legilor antidemocratioe, democratizarea aparatului de stat,
egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, înfăptuirea
reformei agrare ş.a." 6 • Pe ba2Ja acestui proiect de platformă, la 12 octombrie l!J44
s-a constituit F.N.D. din care făceau parte: P.C.R., P.S.D., Sindicatele unite, Frontul
Plugarilor şi Uniu'Tlea Patrioţilor" 7 •
In .cadrul unor mari adunări, oamenii munoii şi-au exprimat adeziU!Ilea la
prevederile cuprinse în proiectJu:l de platformă a F.N.D. Forţele democratice din
nordul Transilvaniei au aderat la platforma F.N.D. în cadrul unei mari adunări
populare cu care prilej s-a c::instituit Comitetul F.N.D. din nordul Transilvaniei"~.
la 21 octombrie 1944. ln cadrul adunării, a fost votată în unanimitate o rezoluţie
Arhiva Corn. jud. P.C.R. Cluj, fond 6, dosar 880, f. 1-2.
:m Ibidem, fond 4, dosar 620, f. 2-3.
37 Ibidem, fond 2, dosar 17, f. 80.
:J8 Poporul Maramurăşului, nr. 41, din 1 noiembrie 1945.

:ia
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:

Arhiva Corn. jud. P.C.R. Cluj, fond 1, dosar 1, f. 4-5.

1,o Ibidem, fond 4, dosar 620, f. 4-6.
" 1 Ibidem, fond 2, dosar 17, f. 80.
" 2 Ibidem.
1
.a Ibidem, fond 4, dosar 620, f. 4-6.
i,4 Plugarii, nr. 2 di'Tl 11 noiembrie 1944.
"

5

Arhiva Corn. jud. P.C.R. Cluj, fond 1, dosar 1, f. 24-28.

46

Scînteia. ,nr. 6, din 26 septembrie 1944.

47

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 80, dosar 163, f. 3.
Plugarii, nr. 1 din 5 noiembrie 1944.
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în care erau redate principiile călăuzitoare ale forţelor democratice din România,
pentru instaurarea unui guvern al F.N.D. 49 •
Democratizarea aparatului de stat local, în nordul TraI15ilvaniei, parte integrantă
a procesului general de democratizare a ţării, a cunoscut unele particularităţi determinate de situaţia concretă existentă aici în toamna anului 1944. Pe măsura
eliberării acestui teritoriu al ţării de către armatele române şi sovietice, a fost
reinstalată administraţia românească, fapt care corespundea intereselor naţionale
ale poporului român. Guvernul Sănătescu a numit în această parte a ţării primari.
prefecţi, chestori, administratori financiari, în mare parte elemente din rîndul claselor exploat:atoare51J.
ln condiţiile intensificării luptei forţelor democratice pentru înfăptuirea sarcinilor antifeudale şi antifasciste, în lunile octombrie, noiembrie 1944 s-au generalizat
acţiurnil<:! maselor din întreaga ţia.ră pentru democratizarea de jos a aparatului de
stat prin înlăturarea primarilor şi prefecţilor reacţionari şi instalarea unor elemente
democratice la conducerea comunelor şi judeţelor. In această perioadă şi în nordul
Transilvaniei în fruntea organelor locale de stat au fost instalaţi reprezentanţi ai
organizaţiilor democratice care prin întreaga lor activitate au asigurat înfăptuirea
unor măsuri menite să îmbunătăţească situaţia maselor muncitoare. Prefectul judeţului avea o largă competenţă prin exercitarea integrală a
atribuţiilor puterii
executive şi legislative locale51. lntreaga activitate publică, socială, administrativă,
eoonomică, financiară, sanitară şi edilitară era îndrumată pe cale de ordonanţe. Prim<'le ordonanţe date de prefecţi s-au referit la abrogarea legilor cu caracter antidemocratic, promulgate în timpul regimului horthyst. Un exemplu grăitor în acest
sms îl constituie ordonanţa din 30 deoembrie 1944, dată de prefectul judeţului
Someş, prin care se abrogau legile horthyste, precizîndu-se că „Acestea sînt contrare regimului democratic şi libertăţii omului" 52 • Prefectul judeţului Cluj, prin
ordonanţa din 7 noiembrie 1944, a abrogat legile horthyste şi a dizolvat organizaţiile
fasciste53. 1n alte ordonanţe au fost anulate toate sentinţele date de către tribunalele
horthystP. Aceste măsuri, luate de prefecţii democraţi, pentru abrogarea legislaţiei
horthyste şi dizolvarea organizaţiilor fasciste, au avut ca urmare sudarea legăturilor
dintre organele administrative şi masele de oameni ai muncii. Aplicarea în practică
a aoestor măsuri a însemnat de fapt traducerea în viaţă a prevederilor cuprinse
în platforma-program a F.N.D.
Procesul de democratizare a vieţii publice a cuprins şi satele. Din iniţiativa organelor locale ale P.C.H., prefecţii democraţi s-au adresat prin ordonanţe maselor
ţărăneşti „să aleagă primari şi Consilii comunale dintre elementele care pînă acum
au lucrat în interesul populaţiei muncitoare"Y.. Comitetele săteşti, sprijinite de echipele de- muncitori, au trecut la acţiuni. înlăturînd pc vechii· primdri şi instaurînd
în locul lor elemente democ.Tatice. In luna 11.oiembrie 1944, au fost înlăturaţi primarii în comunele Gădălin. Nădăşel. Viştea, Gilău. Căpuşul Mare, Căpuşul Mic
(judeţul Cluj)5.;. In aceeaşi perioadă au fost înlăturaţi primarii in comunele Bistricioara şi Prundul Bîrgăului (judeţiul Năsăud) 56 . Aceste acţiuni au continuat şi în
luna decembrie 1944, generalizindu-se pe tot teritoriul ţării. Noii primari aleşi, în
majoritatea satelor proveneau din rîndurile organizaţiei Frontului Plugarilor, în
judeţul Năsăud 5:?. primari. în judeţul Sălaj 148 ctc. 57 .
,,ii

1bidem,

' ° Arhiva C.C. al P.C.R. fond

103, dosar 8946, f. 1-4.
~, Stdan I. Pop, O pagină de istorie din viaţa judeţului Năsăud, de la 13 octombrie 1.944 - pînă la 13 martie 1945, Bistriţa, 1947, p. 16.
2
'' Arhiva Consiliului Popular jud. CJuj, fond Prefectura judeţiului, dosar 988/1944.
,.:i Arhivele statului Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar
:!4/1 !144, f. 27.
'"' Arhiva Consiliului Popular judeţean Cluj, fond Prefectura judeţului, dosar
7!)6/1944.
,,_., Plugarii, nr. 3 din 28 noiembrie 1944.
56 Arhiva Corn. jud. P.C.R. Cluj, forrd 4, dosair 620, f. 1-2.
67 Ibidem, fond 2, dosar 17, f. 80.
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Poziţ.iile
importanţă

cu-cerite de forţele democratice în aparatul de stat local au avut o marc
pentru restringerea posibilităţilor de acţiune ale miniştrilor reacţionari
din guvern. La începutul lunii noiembrie 1944 au luat o mare amploare demonstraţiile maselor care cereau ca miniştrii reacţionari din guvern să fie înlocuiţi cu
reprezentanţi ai F.N.D. Cu toate că reprezentanţii P.N.Ţ. şi P.N.L. din guvern s-au
opus. sub presiunea luptei maselor guvernul Sănătescu a demisionat. La 6 decembrie 1944 s-a format un nou guvern sub conducerea lui Rădescu, în care forţele
democratice şi-au menţinut poziţiile cucerite anterior.
ln această perioadă, în nordul Transilvaniei masele ţărăneşti, sprijinite de echipelP dP muncitori din întreprindPri, au trecut la ocuparea pămînturilor grofilor şi
moşierilor fugiţi cu forţele hitleriste-horthyste, înfăptruindru~ pe cale revoluţionară
reforma agrară. Colectivele de muncitori de la întreprinderile „Dermata", ,,Ravag",
„Orion", Atelierele C.F'.R. din Cluj, de la întreprinderile forestiere din judeţul
Năsăud si minele din bazinul băimărean au străbătut satele, de multe ori pe jos,
in lipsa 'mijloacelor de transport, sprijinind pe ţărani la inventarierea loturilor de
pămînt părăsite şi împărţirea lor celor îndreptăţiţi 58 • Sprijinul frăţesc aoordat de
clasa muncitoare maselor ţărăneşti în înfăptuirea de jos a reformei agrare a influenţat procesul de creştere continuă a conştiinţei de clasă a acestora. S-a întărit
influenţa partidului comunist şi a scă2Jut tot mai mult influenţa partidelor „istorice".
1n unele sate, ţăranii care au fost membri P.N.Ţ. şi P.N.L. le-au părăsit şi s-au
înscris î,n rîndul organizaţiilor democratice. Un exemplu concludPnt îl constituie
iniţiativa ţăranilor din comuna Sîmpetrul Almaşului (jud. Cluj), care în cadrul
un<"i adunări au hotârît părăsirea P.N.Ţ. şi P.N.L. şi însarierea ~n organizaţia Frontului Plugarilor&:,_
Procesul de destrămare a l'.N.T şi P.N.L. s-a adîncit şi mai mult după IO februarie 1945, cind C.C. :.il l•rontului Plugarilor a adresat ţăraniJor manifestul prin
care-i chema să treacă im0diat 1a înfăptuirea reformei agrare. In a doua jumătate
a lunii februarie, organizaţ.iill' locale P.N.Ţ. şi P.N.L. din Bistriţa şi Dej în majoritate au fost părăsite de ţărani'.n, iar în luna martie, ţăranii din judeţul Cluj, înscrişi
în P.N.Ţ., au trecut în Frontul Plugarilortil. Desprinderea în ma.să a ţărc1JI1ilor din
P.N.Ţ. şi P.N.L. se explică prin faptul că ei s-au convins practic în procesul ocupării
pămînturilor moşierilor şi grofilor că aceste partide sint împotriva împroprietăririi
lor. Pe de altă parte, acest fapt dovedeşte creşterea gradului conştiinţei şi combativităţii maselor ţărăneşti.
înfăptuirea de jos a reformei agrare în nordul Transilvaniei, ca şi în intreaga
ţură a avut ca urmare făurirea alianţei muncitoreşti-ţărăneşti şi strîngerea Legătu
rilor de prietenie şi frăţie dintre ţăranii români, maghiari şi de alte naţionalităţi.
In procesele verbale privind lucrările de expropriere a moşiilor se preciza că
exproprierile s-au făcut în mod consc-cvent, fără a se ţine seama de naţionalitatea
proprietarului, iar la împroprietărire s-a dat pămînt ţăranilor fără pămint sau
cu pămînt puţin, indiferent de naţionalitate. In ciuda tuturor măsurilor luate de
reacţiune de a împiedeca ocuparea ipămînturilor moşiereşti, reforma agrară a fost
în mare parte înfăptuită încă în timpul guvernului Rădescu. ,.Soînteia Ardealului"
aprecia acest fapt ca: ,,un succes al forţelor democratice că, fără ordonanţe speciale,
pentru reforma agrară aproape în toate judeţele din nordul Transilvaniei s-a
început împărţirea pămînturilor. Zeci de muncitori s-au prezentat şi au fost trimişi
la sate pentru a ajuta ţăranului să-şi ia pămîntul pe care l-a muncit"62•
În condiţiil.e în care raport,ui de forţe se sahimbaise în f.acv:oarea forţelor

democratice, care deţineau poziţii insemniate ffn guvern, în ,aparatul de stat
centrtal şi local, P .C.R. a apreciat că a sosit momenitUll. ·declanşării bătăliei
Ibidem, fond 1, dosar 1, f. 152.
r,9" Plµgarii, nr. 6, din 9 ianuarie 1945.
◄iO Arhiva C.C. al P.C.R. fond 49, dosar 8844, f. 12.
,;, Plugarii, nr. 28 din 21 martie 1945.
m Scinteia Ardeaiului, nr. 1 din 8 mootie 1945.
r,s
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pentru putere, lans:înd programul dle guvernare al F.N.D. In nordul Transilvaniei, ca şi în întreaga ţară, acest program a fost primit cu deplină
adeziune de către oamenii muncii. Au avurt; loc mitinguri şi demonstraţii
pe străzile oraşelor, cerindu-se răsturnarea guvernului Rădescu şi instaurarea guvernului F.N.D. La inceputUJl lunii februarie 1945 au avut locmitinguri la Cluj, Dej, Ză:l.au, Bisrtriţa, Satu Mare, unde se scandau 1ozincile: ,,Jos guvernu:! Rădescu", ,,Vrem guvern ad. F.N.D." 63 •
La Cluj, în zilele de 12-14 februarie 1945 a avut loc Conferinţa F.N.D.
pentru nor:dul Toaru5ilvaniei, oa.re a dezbătut programul de guvernare al
F.N.D. şi sarcinile ce reveneau organelor locale de stat din această partea ţării. Participanţii la Conferinţă au aderat cu însufleţire la programul
de guvernare al F.N.D. şi au lansat un ape[ cărtre toţi ,o,amenii mUITTcii de
a continua lupta împotriva guvernului Ră'descu şi pentru instaurarea
unui guvern democratic. In ultima zi a Conferinţei peste 30000 de cetă
ţeni au demonstrat pe străzile Clujulru.i cerind instaurarea guvernului
F.N.D. 64 •
Demonstraţiile oare au avut 1oc in întreaga ţară au arătat hotărnrea
neabătută a întregului popor dle a instala la cirma ţării un guvern d(_'
reală democraţie.

Criza politică a guvernului adlincindu-se ca urmare a intensificării
luptei maselor, Rădescu a fost silit să demisioneze la 28 februarie 1945,
iar La 6 martie a fost instaurat gruvermtl de largă concentrare demoooatică,
în care clasa muncitoare avea roLU'l precumpănitor, sub preşedinţia
dr. Petru Groza, patriot de seamă, emililent om politic şi de stat. Prin
instaurarea guvernului de largă concentra.re democratică, lupta maselor
condUJSe de P.C.R. s~a ridicat pe o nouă treaptă. Referindu-se la importanţa zilei de 6 martie 1945, tovarăşul NicoLae Ceauşescu sublinia că:
„Instaurarea primului gUJVern din istoria ţării, în care clasa muncitoare
avea rolul conducător a constituit o mare VÎ'ctorie a luptei revoluţionare
clin România, ,asigurînd dezvoltarea democratică şi pr.ogresistă a societăţii
noastre" 65 • Vestea instaurării guvernului de largă concentrare democratică a străbătut întregul cuprins al ţării. La Cluj, în Piaţa Libertăţii a
avut loc un mare miting la care oamenii munJcii şi-au manifestat bucuria
faţă de guvernul F.N.D. ,,Soînteia Ardealului", în numărul festiv închinat
acestui eveniment import!ant din istoria poporului nootru, relata că „la
o martie, ţara noastră a intrat -intr--'O epocă nouă a i,storiei saile" 66 .
ln guvernul de largă concentrare democratică a participat şi o partea burgheziei grupată în parttdul liberal condus de Gheorghe Tătărăscu.6 î.
Tactica aplicată de P.C.R. de folosire în interesul reV10luţiei a contradicPlugarii, nr. 18, 21, 23 din 9, 18, 23 februarie 1945.
Ibidem, nr. 21 din 18 februarie 1945.
r.5 Nicolae Ceauşescu, op. cit., vol. I, p. 384.
f,G Scinteia rlrdealului, nr. 1 din 8 martie 1945.
G3

6~

67

In guvernul instaurat la 6 martie 1945

forţele

democratice

deţineau Preşedin

ţia Consiliului de Miniştri şi 14 ministere, iar gruparea tătărăsciană dinţia Consiliului de Miniştri şi trei ministere. (Monitorul Oficial, partea

din 7 martie 1945, p. 702.)

https://biblioteca-digitala.ro

vicepre~eI-a, nr. 54,

LUPTA MASELOR lMPOTRIVA REGIMULUI FASCIST-HORTHYST

431

ţiilor şi
zătoare,
forţelor

fisurilor din rindul c1aselor domin/ante s-a dovedit a fi corespunfiind verificată şi 1confmrnată -de ipm.ctica luptei :revoluţionare a
democraitice conduse de P.C.R. Prin irnstaurarea guvernului democratic s-au ,deschis noi perspective luptei forţelor democriatice, pentru
reaJiztarea traTI1Sformărilor revoluţi,onare din viarţ,a economică şi socialpolitică a României.
Lupita oamenilor muncii din nordul Transilvaniei, în frunte cu comuniştii, între anii 1940-1945, s-a inoaidmt oi,ganiic in 1upta întregului popor român împotriva fo:nţelor fia1sciste, oontrilbuind la refacerea integrităţii
teritoriale a ţării, redi01bmdirea independenţei n'aţiona:le a ţării şi aducerea
la cîrma ei a unui guvern de largă concentrare democratică. Factorul
mobHizator, org;an:izator şi oonducărtior al luptei [mpo:trivia forţelor fasciste
a fost partidul comunisit, c:aTe în condiţii grele a ştiut să strîngă în jurul
său O'a.menii muncii de diferite naţiiolll8dităţi, unindu-i într-un front comun de luptă. 1n focul acestei lupte, s-a ~ntărit prieteni.a de nezJdruncinat
dintre poporul român şi n0ţiionalirtăţi:le conlocuitoare. Lupta maselor din
nordul Transilvaniei din perioa:da menţionată a fost o ur,mare firească a
luptei îndelungate a inltregului popor Tomân pentru eliberarea naţională
)i

socială.

ELISABETA TRAISTARU

LA LUTTE DES MASSES DE LA TRANSYLVANIE DE NORD CONTRE
LE REGIME FASCISTE-HORTHYSTE, POUR LA LIBERATION
DU TERRITOIRE TOUT ENTIER DU PAYS ET L'INSTAURATION
D'UN GOUVERNEMENT DEMOCRATIQUE

(Resume)
En s'a.ppuyant sur des materiaux documentaires des archives locales et centrales,
rauteur examine de pres 4uelques problemes particuliers posees par la lutte revolutionnaire des forces patriotiques et democratiques pendant la periode 1940-1945.
Dans cette ~riode, la lutte des travailleurs de la Transylvanie de Nord, ayant
les communistes en tete, s'est encadree organiquement a la lutte du peuple roumain
tout entier contre les forces fascistes pour la Hberatian du territoire national
Pt rinstauration d'un gouver,nement democratique. Dans la lutte commune contre
le regime fasciste-horthyste, '1a fraternite entre les travailleurs roumains, hongrois
et d'autres nationalites s'est bien affermie.
L'auteur presente les aspeats qui demontrent que c'est le parti communiste qui
a ete le faeteur mobilisateur, organisateur et dirigeant de la lutte contre les forces
fasci6tes.
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DOUA TOPOARE NEOLITICE DE PE TERITORIUL
SATULUI CALATA

In ultimii zece ani au fost semnalate Îul hotarul satului Călata, judeţul Cluj,
urmele unei ruşezări neolitice•, iar recent s-au descoperit, întîmplător, de către elevii şcolii generale din localitate, două topoare din piatră, şlefuite*.
Primul exemplar, din cuarţit (fig. 1/1), provine de pe locul numit „Luncă"; a fost
aflat în luna martie HJ68, la o distanţă de cca 100 metri sud-est de cantonul C.F.R.,
spre Călăţele, în apropiere de şanţul de scurgere a apei di,n marginea şoselei (fig. 2).
Dimensiunile piesei sînt apreciabile: lungimea 14,5 cm, lăţimea tăişului 5 cm, lă
ţimea maximă a capului 8,5 cm, diametrele orificiului de fixare a cozii 2,7 X 2,3 cm.
Braţul-ciocan, cu ceafa rotunjită, are 4,5 cm lungime, fiind mai scurt cu 3,5 cm
decît braţul-topor, lung de 8 cm. ln secţiune verticală, toporul are formă dreptunghiulară, cu ceafa teşită ca urmare a îndelungatei folosiri; în schimb, tăişul securii
se păstrează aproape intact. In orifjiciul de fixare a cozii sînt vizibile spiralele
procesuluJ de perforare cu ajutorul trestiei.
A doua piesă (fig. 1/2), de dimensiuni mult mai mici: 7 X 4,5 X 5,5 cm, cu orificiul de fixare de 1,8 cm situat în partea dinspre tăiş, a fost găsită în ziua de 12
octombrie 1967, la o distanţă de 700 m spre est de drumul de ţară ce duce spre
comuna Văleni, deasupra văii Vîlcăului pe locul numit „Coasta Hotarului" (fig. 2).
Toporul, avînd forma unui ciocan cu ceafa plată, din acelaşi material ca cel precedent, prezintă în porţiunea cefei deteriorări ca urmare a folosirii lui în scopuri
gospodăreşti.

In ceea ce priveşte forma toporului, se remarcă în acest caz laturile longitudinale convexe, plane şi forma patrulateră, ovoidală, a nneltei, vizibile în secţiunP
orizontală. Orificiul de fixare, spre deosebire de alte topoare, se află mult coboril
în porţiunea dinspre tăiş.
Ţinînd seama că la Călata s-au descoperit la locul numit ,.Vîrful Glîmeii", situat
la sud-sud-vest (cca 1 km de comuna Călata), la întîlnirea văilor Călat.a cu a Vă
lenilor, o aşezare datată în epoca neolitică, cu unne spec:ifice culturii Tisa printre
care şi un fragment de topor-ciocan şlefuit şi p<'rforat2 , şi de faptul că pc locul
descoperirii toporului (fig. 2), din afirmaţiile profesorului N. Moiş directorul şrn
lii. în eroziunile din marginea promontorului se găsesc fragmente ceramice, sînt
posibile citeva consideraţiuni.
Provenienţa primului topor aflat pe locul numit „Luncă", în imediata apropiere
a văii Călatei, arată că e posibil ca el să fi aparţinut locuitorilor aşezării neolitice
de pe „Vîrful Glîmeii".
Cea de a doua piesă provine probabil dintr-o altă aşezare neolitică ~izabilă
prin UI"me ceramice, dar necercetată, pe locul numit .. Coasta Hotarului".
Tipul de topor-ciocan cu ceafa rotunjită, de o formă triun1.:(hiulară, este ~ntîlnit
în aşezările neolitice aparţinînd culturii Tisa tîrzii, ca în cazul aşezării semnalate
la Călaoo.:1 •
1
Şt. Ferenczi, Recunoaşteri arheologice in oraşul Cluj şi fmprejurimile sale, în Studia, Series Historia, fasc. 2
1962, p. 31-32. Pentru precizarea locului aşezării, a se vedea harta clescoperirilor arheologice, tot aici.
'
* Piesele se păstrează în colecţia petrografică, arheologică şi etnografică a şcolii.
• Şt. Ferenczi, op. cit., p. 31 -32.
• Ibidem; indicaţiile bibliografice privind această formă ele topor-ciocan în nota 8 de la p. 35.
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Fig. 1. - 1. Topor neolitic, descoperit p e locul numit „Luncă ".
2. Topor neolitic, descoperit pe locul numit „Coasta- Hotarului" .
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Pe teritoriul României, acest tip de topor mai este sesizat

şi

m cadrul altor cul-

turi neolitice: la Balta Verde4, in aşezarea cucuteniană de la TruşeştP, la Blejeşti

în stratul de cultură Gume}niţa II 6, la Cuciulata într-o aşezar0 cu cultură ele lip
Glina III - Schneckenberg de la începutul bronzului 7 şi în alte staţiuni arheologice
neolitice de pe cuprinsul patriei noastre sau din alte ţări europene.
Av~n,d în vedere aria aşezărilor în care s-a semnalat acest tip de topor, este îndreptăţită presupunerea că toporul cu ceafa r-o1Junjită nu constituie un tip aparte,
caracteristic unei culturi neolitice. Poate cey,cetărHe ulterioare vor elucida problema
tipologiei topoarelor de piatră şlefuite.
Cel de al doilea tip de topor, ounoscut din Tesalia8, este rntîlnit la noi la Turdaş9, apoi în cadrul aşezărilor cu cultură Coţofeni de la Corpadea şi Livezile (Cac-ova)t0 sau Schneckenberg11 •
Se pare că acest tip de topor de dimensiuni mici se întîlneşte îndeosebi în aşe
zările omeneşti din epoca cuprului, fiind folosite, probabil, şi pentru prelucrarea
metalului uşor de modelat.
Descoperirea celor două piese contribuie la îmbogăţirea repertoriului obiectelor
neolitice de pe teritoriul satului Călata, la documentarea vechimii vieţii omeneşti
pc aceste meleaguri, ale cărei ~nceputuri le găsim cu cca 4000 de ani î.e.n. Ele vin
să dovedească şi unele îndeletniciri agricole ale purtătorilor culturii neolitice din
partea locului.
D. RADU -

N. MOIŞ

DEUX HACHES N:eOLITHIQUES PROVENANT DE CĂLATA

(Resume)
On attire l'attention sur l'existence de deux haches neolithiques en pierre (fig. 1),
decouvertes sur le territoire du village de Călata (departement de Cluj), ou l'on
a signale les traces d'un groupe d'habitations neolithiques du type Tisa. La premiere
hache (fig. 1/1), qui a ,Ia forme d'un triangle et la 1nuque oblique, semble ne pas
etre un type specifique pour une culture neolithique determinee. Sur le territoire de
la Roumanie cette forme <le hache est rencontree dans toutes Ies oultures neolithiques.
La deuxieme ha.che (fig. 1/2), de dimensions plus petites, a l'orifice de fixation
place beaucoup plus bas vers la lame: elle se rencontre surtout dans les habitations
specifiques â l'epoque du cuiwe: Turda.ş, Coţ,ofeni, Schneckenberg.
• D. Berciu, E. Comşa, S4p41urile de la Balia Verde şi Gogoşu, 1949 şi 1950, în Materiale, II, 1956, p. 26 4
fig. 2 nr. 4. Toporul găsit tn aceastA aşezare este datat ln perioada eneolitică.
• A. C. Florescu, M. Florescu, Şantierul arheologic T,uşeşli, ln Materiale, VII, p. 79-84, fig. 7 nr. 18.
• D. Berciu, Cerc#tJ.ri arheologice in regiunea B,icu,eşti, ln Materiale, II, 1956, p. 548, fig. 79, nr. 3.
' Gh. Bichir, S4p4lurile de salvare de la Cuciulala, ln Materiale, VIII, p. 282-289, fig. 5, nr. 3; A. Pro:r, Die
Schna:ll111bergkullur, pi. VI, 1, XXXV, 9.
• H. Schroller, Du Slein- und Kupfer,eil Siebenbiirgens, Berlin, 1933, p. 32-33.
• M. Roska, Die Sammlung Zs6fia 110n Torma, Cluj, 1941, p. 148-149, pi. LII, nr. 7.
,. H. Schroller, op. cil. pi. 28, nr. 6, 8; M. Roska, în KorlCluj, I, 1941, p. 83, nr. 321 ; fig. 41, nr. 3.
11
A. Pro:s, op. cil., p. 49-50, pi. VI. 3. pi. XXXV, nr. 11.
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CERCETĂRI

ARHEOLOGICE LA BRAD (JUD. HUNEDOARA)

ln cursul unor cercetări arheologice de teren făcute în zona Brad, pe valea
Alb, în toamna anului 1953, pe un deal din marginea satului Ţ e bea (comuna Baia de Criş), a fost descoperită o aşezare aparţinînd culturii Coţofeni. Aşe
zarea se află pe pantele de sud-vest ale dealului Huşti, situat la 2 km sud-vest de
-satul Ţebea, 3 km sud de calea ferată Brad-Arad şi la 7 km nord-vest de oraşul
Brad. O parte din pantele acestui deal sînt abrupte şi acoperite cu pădure, pe cînd
cele de sud-vest, unde se află aşezarea, sînt domoale şi acoperite la suprafaţă cu
blocuri mari de calcar, prăvălite de ape. In general, dealul nu depăşeşte înălţimea
de 300 m. Existenţa unei locuiri omeneşti străvechi a fost dovedită de numeroase
fragmente ceramice aflate. la suprafaţa solului, în cîteva puncte de unde s-a scos
piatră pentru var. Deoarece pe ,pantele acoperite cu pădure, la suprafaţa soI·ului nu
se găsesc nici un fel de urme arheologice, un mic sondaj de informare s-a executat
pe panta de vest, acoperită cu păşune şi colţuri de stî-ncă. Grosimea stratului vegetal este de 10-15 cm, iar a stratului arheologic variază între 0,15-1,10 m, fiind mai
subţire acolo unde panta este mai accentuată şi mai gros în zona ·unde terenul este•
aproape plan. Di-n acest sondaj a rezultat o mare cantitate de vase ceramice, aproape
·in totalitatea lor fragmentare, obiecte litice, de os şi de lut, precum şi cîteva bucăţi
de pămînt ars, cu mult nisip, provenind de la o vatră. găsită împreună cu cîteva
fragmente de chirpic cu impresiuni de nuiele, t.otul amestecat cu că11buni şi cenuşă 1 .
Vatra locuinţei era construită direct pe sol, nu prea înaltă -;;i de fornnă aproape
ovală. Suprafaţa ei era ,făţuită cu un strat de lut amestecat cu nisip, gros de 4-6 cm.
Ceramica. Din punct de vedere al pastei, ceramica se împarte în două grupe
principale: a) comună şi b) fină. Vasele din prima grupă conţin ca degresant o
cantitate mai mare de pietrkele şi nisip cu bobul mare, dind suprafeţei vasului un
aspe-ct mat şi aspru la pipăit, fără urme de lustruire, deşi a fost acoperită cu un
-strat subţire de slip. Culoarea vaselor variază de la brună-castanie pbă la cărămi
zit> dPschisă, iar mit'zul este uneori de culoare brună închisă, cu straturi superficiale
de culoare deschisă. Ceramka fină este lucrată d~n pastă de bună calitate, lipsită
de impurităţi sau amestecată cu nisip foarte fin, pereţii sînt în general subţiri, rnr
.ambele suprafeţe acoperite cu un strat subţire de lut fin, de cele mai multe ori
lustruit. Arderea este unifonmă, dind vaselor o culoare brună-cenuşie sau gălbuie
cărămizie. Vasele din grupa oeramkii fine sint în mod obişnuit de dimensiuni mici
:;;i mijlocii.
Forme. Vase întregi ,nu au fost găsite, cu excepţia unei ceşti mici care s-a putut
rel'Onstitu.i (fig. 4/22) şi a unei farfurioare miniaturale (fig. 5/23); restul, deşi în
·stare fragmentară, permite să reconstituim, cu ajutorul profilelor, principalele forme'.
Cele mai caracteristice forme sînt: l) vase bitronoonice cu ,cor,pul rotunjit, gîtul
înalt şi buza evazată, iar marginea îngroşată pe ,partea exterioară; 2) vase de dimensiu.ni mijlocii cu .profilul în forma literei S, cu umărul pronunţat sau marcat
printr-un brîu in relief, aplicat şi dispus orizontal. Acest tip de vas are buza simplă sau îngroşată la exterior; 3) va.se cu gîtul scurt, corpul bombat şi buza uşor

Crişului

I

1

Mataialul arheologic din

aşezarea

de la

Ţcbca

se

află

ln :Muzeul de Istoric Bri!.ila.
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răsfrintă, îngroşată la exterior cu un briu crestat. Vasele de dimensiuni mai rruCI,
lucrate din pastă fină, au pe umăr aplicate din loc în loc:, grupuri de cite trei pastile aplatizate; 4) castroane şi stră.rchini tronconice cu buza dreaptă sau îngroşată
şi teşită către interior. Unele exemplare au buza îngroşa.tă pe ambele părţi, avînd
un profil în formă de litera T. Castroane~ de dimensiuni mai mari sînt prevăzute
pe partea exterioară, imediat sub buză, cu torţi late, tubulare sau în formă de mici
UTechiuşe (fig. 2/2-5; 3/11). Asemenea urechiuşe sînt întîlnite şi pe vasele de dimensiuni mai mari, fiind aplicate pe umăr (fig. 1/4); 5) ceaşca este cea mai caracteristică formă ~ntîlnită în ceramica ,culturii Coţofeni. Unele ceşti au gîtul drept şi
forma tronconică, altele gîtul cilindric şi corpul sferic, sînt prevăzute cu torţi bandate :rnpraînălţate, iar cele de dimensiuni mai mari au gîtul mai scurt, buza evazată, corpul emisferic şi fundul mic (fig. 4/22; 5/4, 5, 10, 11, 16).
Ornamentarea. Decorul ceramicii din aşezarea de la Ţebea este variat şi în funcţie de forme, dimensiuni şi chiar de calitatea pastei. In general se întilnesc: două
categorii de ornamente: a) în relief şi bJ inci2Ja,te, proporţia fiind aproape egală.
Vasele de dimensiuni mari, lucrate din pastă inferioară, sînt ornamentate cu brîie
în relief, aplicate, simple, crestate sau alveolare. Briiele orirontale sînt aplicate pc
partea exterioară, sub buză ori pe umăr, în scopul de a sublinia părţile principale
ale vasului. Pe alte exemplare se află, imediat sub buza simplă sau îngroşată, proeminenţe-apucători, de forme semicirculare şi dreptunghiulare, simple sau alveolate, de la baza cărora pornesc in jos pe gîtul vasului două sau trei bri<uleţe simple ori crestate, care se unesc în partea inferioară cu un alt brlu, dispus orizontal
pe linia umărului (fig. 1 şi 3). Pe un fragment de vas lucrat din pastă de calitate
superioară, de dimensiuni mari, umărul este marcat printr-un briuleţ fin crestat,
întrerupt de o urechiuşă aplicată, perforată orizontal (fig. 1/4). Se mai înrtîlnesc apucători apHc.ate, ornamentate cu alveole şi fără brîie verticale (fig. 3/8), constatate
şi pe ceramica din alte aşezări din Transilvania, ca de exemplu la Oetea sau
Ighiel, jud. Alba 2•
Castroa.nele de dimensiuni mijlocii şi mari, prevăzute cu torţi tubulare sau mici
urechiuşe lipite de buza vasului, sînt ornamentate ou brîie scurte care porne5c de
la baza torţii în jos pe corp, avînd forma unor franjuri (fig. 2/2, 3, 5). Pe ceramica
lucrată din pastă fină sînt foarte freovente proeminenţele aplicate, simple sau cu
o alveolă în mijloc. Asemenea proeminenţe sînt aplicate astfel: una imediat sub
buză, iar a doua pe umăr, marcînd Jocul unde în mod obişnuit se prind capetele unei torţi (fig. 2/1-5). Astfel de proeminenţe se întîlnesc pe unele vase de
tip Coţofeni din Oltenia3• Deoorul awncit este realizat cu ajutorul inciziei, ştampi
lării şi împunsăturilor succesive. Ornamentele incizate apar în mod obişnuit singulare, dar şi combinate cu brîie alveolare sau impresiuni. Fragmentul de la fig. 2/7
are sub buză un brîu masiv cu alveole pronunţate; de la baza lui, restul suprafeţei
vasului este acoperit cu linii incizate oblice şi verticale. Alteori, buza îngroşată la
exterior este o:mamentată cu impresiuni drepte sau uşor curbate, dispuse în unul
sau două şiruri paralele, orirontale, de la care pornesc linii incimte oblice, verticale, sau în formă de benzi umplute cu haşuri (fig. 2/8, 10, 11, 13, 15). Benzile de
linii incizate umplute cu haşuri drepte sau oblice formează unghiuri sau zigzaguri,
(fig. 2/9-11). Şirurile de linii scurte în formă de „ace de brad" sînt organizate în
unul sau două rînduri paralele, orizontale, aşezate sub buză (fig. 4/16). · Un fragment dintr-o ceaşcă cu gîtul înalt şi corpul globular este ornamentat pe gît cu
şiruri de benzi verticale, formate din două li,nii paralele, umplute cu liniuţe scurte,
orizontale, avînd aspectul unor „scăriţe" (11g. 2/14). Ornamentele incizate în formă
de căpriori, ,,reţea", ,,ace de brad" sÎlnt frecvente Î'I1 toate aşezările din aria de
răspindire a culturii Coţofeni 4 •
Ornamentele executate în tehnica ştampilării erau realizate cu un instrument
dinţat, care producea şiruri de impresiuni triunghiulare sau dreptunghiulare, dispuse orizontal pe două sau trei rînduri paralele, sub buza vasuluj (fig. 4/14---:-18, 20)_
• D. şi I. Berciu, în Apvlvm, II, 1943-5, p. 31, fig. 22/13; p. 45, fig. 35.
• Despre materialul aparţinind culturii Coţofeni ln Oltenia: D. Berciu, Arheologia p,eiswrictl a Oltenoei, 1939,.
p. 73-83, fig. 85-96.
• Despre materialul culturii Coţofeni în Transilvania: ActaMN, II, 1965, p. 42; de asemenea p. 19·-·39.
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Arătam mai sus că aceste şiruri sînt uneori întrerupte diin loc în loc de unul sau
două brîuleţe scurte (simple sau crestate), aşezate vertical pe corp (fig. 4/15, 16).
Şirurile de impresiuni mai sînt aplicate pe umărul unor vase cu corpul bombat
sau pe buza îngroşată în interior (fig. 2/9; 4/12). Specifică şi frecventă este şi ceramiea ornamentată cu benzi de linii din împunsături succesive, sau şănţuleţe cu
împunsături, cunoscută sub numele de „Furchenstich" sau „Stichkainaltechnik", ce
apare împreună cu ceramica descrisă pînă acum şi, în general, pe vasele luc.Tate
din pastă pură, dar şi pe unele exemplare confecţionate din pastă inferioară.

Motive1e ornamentale realizate prin împunsături sînt: benzile dispuse oblic, orizontal, în zigzag, triunghiuri, ,,ace de brad", în formă de stea ş.a. (fig. 5/3-16). Benzile de împunsături sînt uneori o:>mbinate cu romburi sau grupuri de haşuri incizate, dispuse în formă de pătrăţele ,de şah (fig. 5/8, 12, 24), aicestea din urmă redate prin pidură în cultmra Cucuteni-Ariuşd, prin excizie în cultura Boian, sau incizate, pe unele vase din cultura Turdaş 1\
Nu lipsesc nici vasele ornamentate cu împunsături pe corp şi cu buza răsfrîntă,
ornamentată pe partea plată cu liniuţe ştampilate, verticale şi în zigzag (fig. 5/14).
Ceştile de dimensiuni mici şi mijlocii ornamentate pe umăr şi pe corp ou _şiruri
de împunsături, atunci cînd au buza evazată puternic, aceasta este şi ea ornamentată pe partea interioară cu împuTuSături (fig. 5/11). De asemenea, torţile bandate,
supraînălţate, sînt adeseori decorate pe partea exterioară cu o bandă realizată din
mai multe linii paralele cu împunsături (fig. 5/4). Vasele lucrate din ceramică fină
sînt rareori ornamentate cu pastile de lut aplatizate în forma unor boabe de linte
(Linsenkeramik) aplicate in unul sau mai multe şiruri paralele sau în grupuri de
cîte trei. Grupurile formate din trei pastile sînt apHcate fie sub buza îngroşa.tă a
vasului, fie pe umăr (filg. 4/6, 7, 10). Cînd pastilele sînt dispu.se pe două şiruri paralele, ele marchează linia de curbură a torţii sau sînt aplicate pe partea interioară
a unei buze evazate (fig. 8/8, 13). Cantitativ, vasele ornamentate cu pastile sînt puţine în comparaţie -cu celelalte. Din punctul de vedere al pastei şi formelor, între
vasele ornamentate cu împunsături suocesive şi cele cu pastile nu există deosebiri.
în sfirşit, trebuie amintit ,că printre fragmentele ceramice descoperite în aşezare au
fost găsite şi unele cioburi de străchini, lucrate din pastă fină, care nu aveau pe ele
nici un ornament incizat sau în relief, ambele suprafeţe fiind acoperite cu un strat
subţire de culoare roşie .crudă, aplicată după ardere. Inventarul obiectelor de lut
din aşezare este completat cu două fragmente de vase ,strecurători (fundul de la
un asemenea vas, de dimensiuni mai mari, are orificiile mici şi dese; din al doilea
se păstrează corpul şi o parte din fund; fig. 5/21; 6/2). Au mai fost găsite o jumă
tate de fusaiolă de formă tronconică, două fusaiole întregi, dintre care una de
dimensiuni mai mari (fig. 4/23; 5/19, 22); două linguri, una î,n formă de căuş, cealaltă mai alungită (fig. 5/18, 20) şi o roată de car-miniatură. lucrată din pastă comună, asemănătoare cu aceea folosită pentru ceramica semifină, conţinînd ca degresant o mare cantitate de nisip şi buicăţi mici de calcar. Suprafaţa este bine netezită, dar cu aspect poros, avînd o culoare castanie. Forma este circulară, plină în
interior (deci masivă), prevăzută în partea centrală cu un orificiu de 2 cm în diametru, în jurul căruia se află de o parte şi de alta o gardină înaltă de 1 cm, care
reprezintă butucul propriu-zis al roţii. Pe fiecare faţă, de o parte şi de alta a butucului, are două brîie aplicate, în relief, aricuite în afară în partea centrală, traversind
suprafaţa roţii. Pe cealaltă faţă sînt aplicate două brtie, dispuse invers faţă de primele, adică în CT"llce. Aceste brîie reprezintă patru curmezişuri care aveau rolul de
a da roţii o mai mare rezistenţă (fig. 6/1 a, 1 b). Dimensiuni: diametrul 9,3 cm.,
grosimea 0,8-0,!) cm, lungimea curmezişurilor 8,5 cm.
Unii arheologi au considerat multă vreme că asemen0a discuri lucrate din lut au
folosit ca fusaiole, pînă cînd s-a arătat că ele (exemplarele de dimensiuni mari)
sînt modele de• roţin; în 1964, un studiu detailat tratează problema celor mai vechi
'M. Roska, ATo,ma,Zs6/ia-gyii.jtemt!ny
p. 264-5, pi. CX/6, 7.
1
1. Ncstor, în IstRom, I, p. 117.

-

DieSammhmgZs6/ia von To,ma,1941, p. 242-3, pi. XCIX/9, 16:
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roţi şi de
susţinînd că cele mai

modele de

vehicole, lucrate din lut, descoperite pe teritoriul României',
vechi modele de roţi şi căruţe nu apar la noi mai devreme de
neoliticul tîrziu, în Muntenia începînd cu faza Gumelniţa III şi perioada de tranziţie respectiv Gume1niţa IV (D), iar în Moldova cu aspectul cultural Horodiştea
Gorodsk8. Dacă în neoliticul final şi perioada de tranziţie asemenea modele de
vehicule sînt sporadice, ele devin mai numeroase Îin epoca bronzului în culturile:
Glina III - Schneckenberg, Wietenberg, Otomani, Tei, Monteoru9 •
In cultura Coţofeni asemenea modele sînt puţin cunoscute. Descoperirea exemplarului de la Tebea vine să completeze harta descoperirilor de pînă acum şi în plus
prezintă un nou tip de roată. Din seria de roţi prezentate în Dacia VIII, nu întilnim nici una asemănătoare cu exemplarul nostru. Deşi aceasta este tot o roată masivă (plină), asemănătoare cu majoritatea celorlalte, în schimb la ea apar pentru
prima dată şi cele pat:riu curmezişuri în cruce, aplicate cite două pe fiecare faţă.
S-a arătat încă din 1936 că primele vehicule folosite de oameni au fost săniile,
care apoi prin adăugirea a două sau patru roţi, au fost transformate în căruţei 0 •
Cele mai vechi mărturii asupra folosirii carelor cu roţi sînt intîlnite în Orientul
Apropiat şi anume în Mesopotamia, la Susa şi în Siria, încă din mileniul III î.e.n.,
devenind frecvente începînd cu anul 2000 î.e.n. In Turchestan sînt folosite atare
vehicule în jurul datei de 2500 î.e.n.; în Creta şi Asia Mică pe la 2000 î.e.n., iar în
Egipt aproximativ pe la 1650 î.e.n., după invazia hicsoşilorU.
In ce priveşte difuziunea vechiculelor cu roţi, I. Bona susţine existenţa a trei
căi principale: a) calea de est, prin nordul Caucazului şi stepele nord pontice, bJ calea de sud-est, prin Balcani şi cJ prin Mediterana şi peninsula italică. Pe teritoriul
ţării noastre, ca şi în Europa Centr'llă şi răsăriteană, aceste vehicole au pătruns din
Orientul Apropiat, fie pe calea ..tsăriteană, fie prin Balcani. S-a arătat că pentru
perioada de tranziţie în regiuniţ ~ estice ale României, respectiv complexul Horodiştea
- Gorodsk, a fost folosită ~ea nord-pontică, pe cînd pentru culturile din neoliticul final, perioada de tranziţie şi începutul epocii bronzului din sud-vestul ţării.
aceste vehicule au venit pe calea sudică, prin Balcani. De altfel, este bine cunoscut că influenţele sudice sînt atestate atît în culturile neolitice, cit şi în perioada
de tranziţie de la noi, iar pătrunderea vehiculelor prin sud apare explicabilă.
In componenţa culturii Coţofeni, întîlnită pe o mare arie de răspîndire, cuprinzînd Oltenia, Banatul şi o parte din Transilvania, intră (afară de elementele autohtone-neolitice) şi elemente străine, sudice şi răsăritene, iar pătrunderea carelor cu
roţi a putut să aibă loc pe calea răsăriteană sau sudică, eventual pe amîndouă. In
epoca bronzului aceste vehicule sînt folosite în Transilvainia de purtătorii culturilor
Schneckenberg, Periam - Pecica, Wietenberg, Otomani, iar în regiunile extracarpa•
tice de culturile Glina III, Monteoru, Tei şi Verbicioara.
Obiecte de piatră. Inventarul litic se compune din două topoare-ciocane frag,
mentare, cu gaură de înrnănuşare (fig. 6/3, 4); un toporaş plat de formă trapezoidală,
cu tăişul drept, lucrat dintr-o rocă dură de culoare verzuie (fig. 6/7), avind lungimea
de 7,5 om şi tăişul de 5,1 cm. De asemenea, au fost descoperite două di:tlliţ,e cu
tăişul drept (fig. 4/24, 25), două cuţite curbe (Krummesser) din gresie (fig. G/ 10, 12),
două obiecte de piatră cu şănţuiri longitudinale, care au servit probabil ca şle
fuitoare (fig. 6/11, 4/26), două frecătoare cu urme de folosire intensă (fig. 6/5, 6)
şi un fragment de rîşniţă.
Din categoria obiectelor de os fac parte: un străpungător, un jupuitor (?) şi un
miner ,de fo:·mă tubulară, tăiat la ambele capete (fig. 6/9, 13, 14).
Din descrierea întregului material descoperit şi in special a ceramic-ii, s,,• poate
trage următoarea concluzie: materialul ceramic ornamentat cu motive în relief, incizate, împunsături succesive şi cu pastile (acesta din urmă fiind inferior din
7
Gh.llichir, Auto11, du probleme d,s plus anciens modUes de chari-01s dtcouve,ts en Roumanie, in Dacia, NS.
VIII,1964, p. 67-86.
' Dacia, VIII, p. 78.
' Dacia, VIII, p. 81.
•• V. Gordon Childe, Făurirea civili~a/iei, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1966, p. 133-134.
11 Dacia, VIII, p. 84 şi nota 96.
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Fig. 1. -
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F ig. 3 . -

F ragmente ceramice aparţinînd culturii Coţofeni.
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1-21, fr agmente·-ceramice; 22, ceşcuţ ă de lut; 23, fusaiolă de lut; 24-25, dă!
tiţe de piatră ; 26, şlefuitor de piatră ; toate aparţin culturii Coţofeni.
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1-16, 24, fragmente ceramice; 18, 20, linguri de lut; 19, 22, fusaiole de lut;

23,

farfurioară-miniatură

de lut (cultura
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tl

F ig. 6. - 1 a şi 1 b, model de ro ată de car lucrat ă din lut ars; 2, str ec ur ătoare; 3-4,
topoare de piatr ă ; 5 - 6, fre c ătoare de pi atr ă ; 7, topor aş de piatr ă; 8, topor de piatr ă din
aşezarea de l a Buceş-Vulcan; 9, 13, 14, obiecte de os; 10, 12, cuţite curbe de piatră; 11.
şlefuitor ( ?) din pi atră ; t oate obiectele aparţin culturii Coţofeni.
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punct de vedere cantitativ) aparţine în totalitatea lui culturii Coţofeni şi nu poate
fi separat. Ceramica ornamentată cu împunsături succesirve apare singură doar în
aşezarea de la Cîlnic. A-colo unde ea se află împreună eu ceramica tipică Coţofeni,
documentează o etapă mai tirzie a acestei ,culturi, prelungindu-se şi în prima fază
a epocii bronzului. In acest caz, aşezarea de la Ţebea se plasează din punct de vedere cronologic la sfîrşitul perioadei de tranziţie şi începutul epocii br-onzului, cînd
în alte regiuni din Transilvania îşi făcuse apariţia cultura Glina III - Schneckenberg. Aşezarea de •la Ţebea, situată într-o regiune muntoasă, uşor aocesibiJă (înălţi
mea nefiind prea mare, iar terenul pentru agricultură aflîndu-se în imediata vecinătate pe malul Crişului Alb), apare ca o ~ezare p,uternică şi nu ca simplu să
laş sezonier. Faptul este confirmat şi de existenţa chirpicului şi a vetrei unei
locuinţe durabile. Locuitorii aşezării se îndeletniceau atît cu păstoritul documentat de numeroase oase de animale domestice, ca: ovi-caiprine, bovine şi porcine, dar
şi eu agricultura, atestată de frecătoarele de piatră şi de un fragment de rîşniţă de
dimensiuni mici. In ordinea importanţei, păstoritul avea prioritate.
Comuna

Buceş-Vulcan.

La 2 km nord-vest de satul Buceş-Vulcan, în partea stingă a şoselei Brad-Abrud,
sub vîr~ul muntelui Vulcan, Îln apropiere de „Hamul lui Cotoncu", numit şi „La Fă
gădău" se află un teren de păşunat, numit „I.;a izvor sub coliba Bamei". In iulie
1954, un locuitor din comuna Vulcan, săpîind o groapă de bordei a găsit mai multe
cioburi de vase şi un topor-ciocan de piatră, cu gaură de înmănuşare. Informat de
această descoperire am putut recupera numai toporul, deoarece fragmentele ceramice fuseseră împrăştiate cu ocazia săpării bordeiului. Toporul este lucrat dinb"-o
rocă dură, cu ceafa aproape rectangulară şi tăişul drept. Orifiiciul de înmănuşare
nu este executat în centru, ci plasat mai către vîrf (fig. 6/8). Deşi nu posedăm din
această aşezare alte materiale decît toporul aid ami,ntit, este foarte probabil să
fi fost o aşezare sezonieră de tip Coţofeni sau din epoca bronzului.
Descoperirea celor două aşezări completează harta arheologică a zonei Brad,
în general puţin cercetată, contribuind la o mai bună ounoaştere a culturii Coţo
feni, mai ales după ce cercetătorii de la muzeele din judeţul Hunedoara vor trece
la efectuarea unor săpături de amploare în aceste aşezări.
N.HARŢUCHE

BODENFORSCHUNGEN BEI BRAD (BEZ. HUNEDOARA)
(Zusammenfassung)
Der Verfasscr bes·chreibt die Ergebnisse einer 1953 durchgefilhrten Kontrollgrabung auf der Anhohe Huşti, bei dem Dorfe Ţebea, wo er eine Ansiedlung der
Coţofeni-Kultur entdeckte. Hier wu!"den die R&ste einer Wohnung mit Innenherd
und eine grosse Zahl von Tongefăssen in Bruchsti.icke::i, weiters Gegenstănde aus
Stein und aus5 Bein, sowie Knochen von Hall6tieren gefunden (Abb. 1-6). Am
reichhaltigsten und vielfăltigsten in Form und Aus<ischmi.i,ckung ist die Keramik.
Gefăsse, dere-n Verzierung aus Leisten, eingedri.ickten ader eingeritzten Mustern,
sowie Ornamenten im Furchenstich besteht, wurden zusammen aufgefunden. Die
Linscnkeramik ist schwach vertreten. Entdeckt wurde auch ein Wagenradmodell
aus gebranntem Ton, das einen neuen, bis jetzt auf dem Gebiet unseres Landes
un~kannten Typ darntellt (Abb. 6/1 a, 1 b).
Van diesem Sti.ick ausgehend gibt der Verfasser eine tiberskht i.iber den Ursprung,
die Ausbreitungswege und die Verbreitung der Modelle von Fahrzeugen auf Rădern
innerhalb der Kulturen vom Ende des Neolithikums, der tibergansgsperiode und
der Bronzezeit in Rumănien. Nach Beschreibrung der Keramik, sowie der Gegenstande aus Stein und Knochen verlegt er die der Coţofeni-Kultur zugeschriebene
Ansiedlung an das Ende der tibergangsperiode und den Anfang der Bronzezeit.
Im Weichbild des Dorfes Buceş, auf dem Vulkanberg, wurden durch ZuJall
eintge Tonscherben, sowie eine Steinaxt (Abb. 6/8) gefunden, llie auf das Vorhandensein einer Coţofeni- oder bronzezeitlichen Siedlung schliessen lasseF1.
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In literatura arheologică comuna Prundul Bîrgăului (jud. Bistriţa-Năsăud) este
doar printr-un tezaur de (25?) monede dadce (tip Filip II), descoperit
întîmplător intre această localitate şi com. Tiha Bîrgăului 1 • ln vatra localităţii, în
grădina casei cu nr. 714, aparţinţnd medicului Ştefan Vlad, a fost descoperită întîmplător, în aprilie 1966, o reprezentare figurală antropomorfă (fig. 1-2)2•
Cioplită din tuf vulcanic, piesa înfăţişează capul unui om matur, reprezentat în
mărime aproximativ naturală (în. = 19,5 cm; lăţimea = 17 cm; grosimea = 18,8 cm),
cu mustăţi bogate şi barbă scurtă (?). Nasll!l e alungit şi arcuit, urechile abia schiţate şi plasate asimetric, iar arcadele slab profilate. Proeminent reliefaţi sînt doar
ochii ,care imprimă fizionomiei o notă de fixitate meditativă, o asprime voită. In
partea superioară, piesa este prevăzută cu o cavitate, executată prin cioplire, adîncită perpendicular pînă la 14,5 cm şi cu diametrul maxim de 11 cm (fig. 1-2). Cu
excepţia deteriorării 5Uperiiciale a unei porţiuni din obrazul stîng, produsă ulterior, poate de izbitura fierului de plug, piesa se păstrează intactă. Nu există nici
un indiciu că ar proveni, eventual, de la un bust de care s-a desprins ulterior.
Dimpotrivă, lipsa gitului şi mai ales prelucrarea în aceeaşi manieră a părţii inferioare, ne arată că s-a păstrat aşa CUIJJl a fost exeoutată iniţial.
Redarea schematică, am zice stilizată, a trăsăturilor figurii umane, neglijarea detaliilor şi execuţia neîngrijită conferă piesei un aspect primitiv, chiar grosolan,
accentuat şi de porozitatea materialului. Apreciată din acest punct de vedere, lucrarea nu poate fi atribuită decît unui cioplitor neexperimentat, de formaţie am
zice rustică, cu posibilităţi şi pretenţii estetice reduse, care lucrează într-o manieră
primitiv-naturalistă, simplificînd şi schematizînd trăsăturile figurii umane. Această
1•xecuţie primitivă îi dă o notă oarecum comună, pînă la un anumit punct chiar
atipică, pe care o întHnim la toate lucrările rudimentare, rustice, şi ,care le fac
anevoie de cu.prins, de încadrat, cu absolută siguranţă, într-o anumită epocă. Mai
mult, descoperirea fiind întimplătoare, nu avem nici cele mai vagi indicii asupra
mediului din care, eventual, ar fi putut ea proveni.
Pe teritoriul României au fost descoperite citeva reprezentări antropomorfe primitive, bine cunoscute în literatura de specialitate, cum ar fi statuile menhir de
la Gherla3, Baia de Criş4, Hamangia5 , Stupina, Sibioara6 etc. Deşi părerile în legă-

cunoscută

' Reperlo,,ul arheologic al Romdn,ei, ms. la Institutul de Istorie şi Arheologie, Cluj.
• Mulţumim medicului Ştefan Vlad pentru solicitudinea dovedită şi preţioasele informaţii în legături!. cu această
descoperire. Intuind valoarea arheologică a piesei - în posesia căreia se află -, a prezentat-o pentru studiu la
Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj. Cu această ocazie a semnalat un topor de piatră şlefuită, cu orificiu de
lnmănuşere şi cîteva lame de silex (toate în colecţia d-sale), descoperite mai de mult pe teritoriul comunei. Deşi
nu se cunoaşte exact locul lor de descoperire, informaţia rămîne utilă, ea îmbogăţind repertoriul, deocamdată modest
al descoperirilor de pe teritoriul acestei localităţi. Mulţumim de asemenea colegului N. V1asse care ne-a cedat sp~
publicare această descoperire.
• E. Orosz, ln ArchErt, XXIV, 1904, p. 405 şi fig.
• Pentru ultima ipoteză privind datarea celor trei statui menhir de la Baia de Criş: Oct. Floca în Sa,gejia
IV, 1966, p. 41 - 50, care menţionează pe scurt şi părerile exprimate anterior.
'
'
''V. Pârvan, ln Dacia, II, 1925, p. 422 şi urm., şi fig. 4-6. Autorul se referii aici şi la piesele de la Gherla
şi Baia de Criş.
1
A. D. Alexan,lrescu, ln SCIV, IX, 1958, p. 291-302; XI, 1960, p. 383-390.
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Fig. 2. -

Piesa

sculpturală

de la Prundul

Bîrgăului

(desen).

tură cu aceste
precizări utile,

piese sînt încă contradictorii , în ultimul ,t imp au fost ad'llSe unele
mai ales în privi nţa c ronologiei unora dintre -e le 7. Din nefericire,
nid una dh1tre ele - c u excepţia manierei primit ive de execuţi,e - nu ne poate
oferi eleme nte de co mparaţie convingătoare şi folositoare .pentru interpr-e tarea oelei
de la Prundul Bîrgăului.
In a oeste condi ţii, încadrarea crono!o,gică şi culturală nu este uşoară şi comportă
în mod necesar anumite r ezerve de circumstanţă. In ciuda acestor imp.edime n te,
posibilitatea de ,a fi o lucrare a,ntilcă ne apare totuşi ·ca soluţia cea mai probabilă8 .
Formulînd atare ipoteză ne gindim la unele din numeroasele reprezen tări antropoî nşira aici toată bibliografia (sau părerile exprimate) !n legătură cu această problemă, ea
menţionată în lucrările amintite mai sus.
.
După aprecierea prof. univ. V. Vătă~ianu , posibilitatea de a fi o lucrare de dată mai recentă, . medievală sau
modernă, este cu totul redusă . Nu credem să aparţină nici epocii romane, atît datorită aspectului . primitiv şi neîngrijit
7

Nu este necesar a se

fiind
•
al

execuţiei,

dt

şi

mai ales locului de descoperire, care se

situează 1n

afara
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morfe c-eltice9, răspindite pe spaţii întinse, atît pe meleagurile de baştină ale acestor seminţii, cit şi pe teritoriile peste care s-au întins ulterior, înfăţişînd figuri
de zei, sau legate de aşa numitul cult al capului. Făcind abstracţie de originea
şi semnificaţia lor magico-religioasă (semnificaţie de altfel încă insuficient explicată şi lămurită)'°, ne vom limita doar la cîteva exemple din arta majoră, în piatră, a celţilor, care să ne faciliteze posibilitatea de încadrare etno....culturală şi datarea reprezentării de la Prundul Birgăului.
In general, reprez.entările de figuri umane celtice, provenind din diverse descoperiri - unele chiar din sanctuare -, executate în tehnica reliefului pe diferite
piese arhitect.onioe (frize, pilaştri etc.) sau lucrările tridimensionale, poartă amprenta unui stil propriu, caracteristic, care - cum este şi normal - e mai evident la lucrările mai îngrijit executate şi mai greu de sesizat la cele rudimentare.
Astfel, arta celtică figurativă, oa orice artă mai puţin elaborată şi cu tendinţe de
stilizare, simplifică, schematizează trăsăturile complexe ale figurii umane. NegUjind
sau redind cu totul superficial unele amănunte, artistul celt accentuiază altele,
scoţind în evidenţă mai ales ochii şi reuşind astfel să imprime figurii urna-ne o
expresie demnă, glacială, deseori de severitate accentuată 11 •
Aceste trăsături generale ale artei celtice, expuse aici ou totul lapidar, se potrivesc şi exemplarului de la Prundul Bîrgăului. In sprijinul acestor afirmaţii
aducem unele piese analoge, neîndoielnic celtice, cîteva binecunoscute în literatura
de specialitatet2. Astfel, în sanctuarul celtic de la Glaniques a fost aflat un cap
de piatră asemănător, aşezat pe un postament. Piesa, deteriorată în parte, dar evident mai primitivă ca execuţie - fapt pe care-l subliniem - e considerată ca
fiind anterioară ocupaţiei Galliei de către romani (fig. 3, a)l3.
Evidente afinităţi stilistice, de concepţie şi chiar în ceea oe priveşte reprezentarea
concretă a unor trăsături (ochii, urechile, nasul, mustaţa), ne oferă piesele de la
Bonnl", Gross-Burgstall (Austria de Jos)'\ Badacsony Lcibdi (Ungaria)' 6, Dalj (Croaţia)17, Silistra1 8 , Msecke Zekrovice''\ Zavist'JJJ (ambele în Boemia) ş.a. Dar cea mai
bună analogie o constituie piesa (tricefală) descoperită la Vacani (Bribir, Iugoslavia),
mn.c;iderată iniţial ca o reprezentare a wităţii slave arhaiec Svantovid. Recent,
într-un documentat articol, M. Garasanin demonstrează însă convingător că prin
caracteristicile sale ea nu poate fi deoit un produs al artei celtice, răspîndită şi în
valea Dunării în epoca marilor migraţii (fig. 3, b) 21,
Dacă cele cîtcva analogii amintite ne oferă suficient temei pentru a atribui şi
<"onsidera piesa de la Prundul Bîrgăului ca un produs celtjc, binecunoscutul cap
• Pentru reprezentările de capete umane pc diferite categorii de obiecte (vase de bronz, arme, piese ornamcntak,
etc,), vezi de exemplu J. Dechelette, Manuel d'archeologie p,thistorique, ccltiq11e et galw-ro»l4ine, II, 3, Paris,
şi urm.
0
•
Despre zeii, religia şi credintele magico-rcligioast: la celţi există o vastă bibliografie. Unele lucrări importante
apărute mai demult sau recent, nu ne-au fost lnsă accesibile. Menţionăm aici doar dteva din cele consultate: Georges
l>otlin, Manual pou, seri•ir a l'etude de l'anliquite ce/tique, Paris, 1915, p. 147-148, 332-352; C, Jullian, Hisloire
de la Gaule, II, Paris, 1921, p. 113 şi urm.; C, Clcmcn, Les religions du monde, Paris, 1930, p. 241 şi urm.; A.
Schober, ln JOAI, XXVI, Viena, 1930, p. 33-36; A. Grenier, Les Gaulois, Paris, 1945, p. 354-363; T. G. E,
Powell, The Celts, Londra, 1960, p. 115-187; H. Rolland, în Hon1mages a Albert Grenier, (Collection I.atomus,
voi. I,VIII), Bruxelles-Berchem, 1962, p. 1339-1346; J. J. Hatt, în REA, LXVII, 1-2, Bordeaux, 1965, p. 80-126.
11 De exemplu: C. Jullian, op. cit., p. 385-392; A. Schober, loc. cit.; M. Garasutln, în Starinar, N. S., XI (1960),
Belgrad, 1961, p. 65-74; J. M. C. Toynbee, Ari in Ro111a11 Britain, ed. a II-a, Londra, 1963, p. 3 şi urm.; idem,
Art ,,. Brilain unde, Ilie Romans, Oxford, 1964, p. 15-25.
" Pentru analogii ne vom limita doar la piese de acelaşi tip, tridimensionale, deşi unele figuri umane redate pe
basoreliefuri, cum ar fi de pildă cel de la Nages (J. Dcchelette, op. cit., p. 1536, fig. 709), sau mai ales cel de la
Montsal.er (A. Schober, op. cit., p. 37, fig. 25), slot reprezentări asemănătoare ca stil şi execuţie.
11
H. Rolland, op. cit., p. 1345, pi. CCI,XXII.
" A. Schober, op. cit., p. 36, fig. 24.
" Ibidem, p. 39, fig. 26. Piesa a fost găsită împreună cu fragmente ceramice La Tene.
11
Szab6 Mlklos, în ArchE,t, 90, I, 1963, p. 69-74, fig. 2.
17
Schober, op. cit., p. 40, fig. 27 .
11
.
Teofil Sauch1c-Săveanu, în Revista de preistorie şi aatichilă/i 11a/io11ale, Bucureşti, II-IV, 1940, p, 95 şi urm.,
fig. 1-2.
"J. Filip, Keleovt v• stfednt Evropl, Praga, 1956, p. 314, pi. LXX; Die Keltische Zivilisalion und ,h, Erbe, Praga,
1961, p, 165-166, pi. XX.
11
I,. Jansovâ, ln AR, XVIII, 1968, 3, 249-263, fig. 86, 88-90.
11
M. Gardanin, op. cit., p. 65-74, fig. I.
111ăşti

l!114, p. 1048
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Fig. 3 . -

a, capul de

piatră

din sanctuarul celtic de la Glaniques; b, piesa de la Vacani
(Bribir, Ju 0 oslavia).

piatră descoperit la Corbridge (Anglia) 22, pare să ne lămurească însăşi semn ificaţia ei. Considerată ca o reprezentare a zeului Manopus 2S, piesa de la Corbridge

de

este -prevăzută cu o cavitate circulară în oare se turnau ofrande lichide în timpul
sacrificiilor sau ceremonii·l or reli,gioase. Nu este deci cu totul exclus ca piesa de
la Prundul Bîrgăului, :prevăzută şi ea :cu o ,cavitate (este drept, diferită ca formă
şi mărime), să aibă o semnificaţie de cult şi să r•e prezinte, eventual, imagi nea
stilizată a vreunui zeu celtic.
Din descoperirile arheologice rezultă că , pe valea Bistriţei ardelene, ultimul
punct în amonte în care au apărut materiale celtice este oraşul Bistriţa 24 . Comuna
Prundul Bîrgăului, si tuată la ciroa 25 km (în linie dreaptă) spre e st, se află deci <:>arecum - în a,pro,pierea zonei c u descoperiri celtice din nord-estul Transilvaniei.
Am amintit mai sus că , piesa fiind d e s coperi,tă întîmplător , nu dispunem de nici
un element care să ne dea un cît de mic indiciu ajutător în problema inte rpretări i
ei. Nu e iarăşi mai puţin adevăra t că se .cunosc r elativ puţine piese de acest fei ·
în Europa ce ntrală şi d e sud-est, în comparaţie cu numeroasele aşeză ri ş i n ecro•• J . M. C. Toynbce, Art in Roman Britain (catalog), p. 146, nr. 42, fi g. 49. Această piesă, datînd din secolul
III e.n., ca şi a lte exemple citate de a utoare, d ovedesc că în Britannia caracteristicile a rtei celtice se perpetui ază d upă
trei secole de stăplnire romană, meşterii locali îmbinind tradiţia indi ge nă cu exigenţele art ei romane (p. 3 şi urm.).
" RE, XIV, 2, (1930), col. 1413 (Heichelheim).
" Despre materialele celtice descoperite la Bistriţa: Repertoriul arheologic al Româ11iei, ms. ; Şt. Dănilă, Sdf>ă
turile arheologice din 1962 de la Bistriţa, comunicare la Sesiunea Muzeelor din 1964. Referitor la descoperirile celtice
de la Galaţii Bistriţei: Şt. D ănilă , !n ActMuz, Cluj, 1955, p. 89-99; ProblMuz, Cluj , 1960, p. 154 - 155.
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pole celti<:e din acea regiune şi, sub acest aspect, s-ar părea că avem tot~i - mai
ales pentru teritoriul ţării noastre - prea puţine jaloane intermediare, care să
susţină cu suficientă tărie natura celtică a piesei 25 . ln aceste împrejurări se pune
în mod firesc întrebarea: cu toate analogiile citate este ea într-adevăr o piesă
celtică şi mai ales, cînd şi în ce împrejurări a putut ajunge aici? Vom încerca să
răspundem întîi la a doua parte a întrebării şi anume, cum s-ar putea explica
prezenţa ei la Prundul Bîrgăului.
Este îndeobşte cunoscut că religia celtică, cu întregul cortegiu de dogme şi complicatul ei ceremonial, necesita o iniţiere îndelungată şi complkată. Unele ceremonii şi procesiuni, cu ritualuri deseori sîngeroase, erau practioate de druizi în
locuri ascunse, cu grijă alese, ferite de imixtiunea nedorită şi profanarea credincioşilor de rînd, neiniţiaţi 26 . De aceea locurilor de cult destinate diferitelor zeităţi
nu li se consacră edificii. Ele sînt amplasate de obicei într-o incintă, departe de
orice drum sau aşezare omenească, î-n inima unor codri neumblaţi, în regiuni mlă~
tinoase, greu accesibile 27, pe insule nelocuite28, sau în regiuni muntoase izolate,
cum este cazul sanctuarului din Donon (Alsacia) 29 , sau al -sanctuarului de la Libenice din Boemia centrală, cel mai apropiat loc de cult celtic de teritoriul ţării
noastre, cercetat prin săpături sistematice30. Raritatea acestor descoperiri, chiar în
regiunile mai intens şi îndelung locuite de celţi s-ar putea datora însăşi obiceiului
de a amplasa locurile de cult în zone izolate, mai greu accesibile şi astăzi şi unde
posibilităţile unor descoperiri întîmplătoare sînt, evide!lt, mai ,eduse. Aşa se şi
explică de ce cultul şi organizaţia druizilor, deşi interzise în repetate rînduri de
împăraţii romani, pe motivul practicilor sîngeroase31 , supravieţuiesc totuşi şi sînt
atestate şi în secolul al IV-lea e.n. 32 • Să indice oare locul de descoperire al piesei
existenţa unui izolat loc de cult celtic? Unei astfel de întrebări, ce apare puţin
hazardată, nu i se poate deocamdată da un răspuns.
Dacă admitem factura celtică a piesei (şi temeiuri după CUJill am văzut există),
datarea ei nu mai poate pune probleme deosebite. Dintre piesele citate aid, cu
excepţia celei de la Corbridge, care e din secolul III e.n. (cf. nota 22), şi a celei
de la Zavist, toate celelalte dateazâ. din secolele 111-11 î.e.n.) 33 . Această datare
este de altfel in concordanţă cu cronologia generală a descoperirilor celtice din
România3\ incit nu există temeiuri care s-o pună la îndoială. Piesa ar putea
data deci din secolul al Iii-lea sau prima jumătate a secolului al Ii-lea î.e.n. O
datare mai tirzie, care să depăşească cu mai multe decenii mijlocul sec. II î.e.n.,
nu credem că se poate admite deoarece ea ar fi în contradicţie cu situaţia istorică
cunoscută pentru acea dată, anume cu afirmarea tot mai puternică pe plan politic
şi militar a daco-geţilor, ce va culmina în epoca lui Burebista35•
In încheierea consideraţiilor asupra capului de piatră de la Prundul Bîrgăului,
se impune a sublinia încă odată că în încercarea de atribuire a unei astfel de p1~se
este necesară întotdeauna o anumită rezervă. Ne-am impus de la început această
rezervă, cu atît mai mult cu cit condiţiile în care a fost descoperită piesa şi lipsa
•• O hartă de răspîndire a capetelor de piatră celtice descoperite în această zonă dă I,. Jansovâ, op. cil., p. 253
fig. 87.
"Pentru izvoarele antice care se referă la locurile de cult celtice, în general C. Jullian, op. cil., p. 155-157 şi
A, Grenier, op. cit., p. 354-360, 363.
" Un sanctuar al zeului Bclenus este atestat printre lacurile şi mlaştinile din regiunea Toulouse; C. Jullian
~~.~!~
•
., Un loc de cult inaccesibil celor neiniţiaţi e amintit pe o insulă nelocuită, aflată. în vecinătatea coastelor Atlan_
ticului, în dreptul estuarului I,oirei. Pentru aceasta şi pentru alte exemple, vezi A. Grenier, op. cit., p. 358-359, 363
" ]. J. Hatt, op. cit., p. 117 şi nota 3.
·
•• Alena Rybova, Bohumil Soudsky, Keltska svatyni ve stf,dnich Cechach (Sanct11aire celtique en Bohemc cmtra/e)
Praga, 1962, p. 308 şi urm. (rez. francez).
31
Suetonius, Vieţile celor doisprezece Cezari, V, 25. Cf. J. J. Hatt, op. cil., p. 84.
"J. J. Halt, op. cil., p. 84, 116-124.
33
Piesa de la M§ccke Zchrovice, considerată mai evoluată ca stil, sub influenţa artei clasice, datează din secolul
II l.e.n. (J. Filip, loc. cit.), iar cea de la Zavisl, la începutul secolului I i.e.n. (I,. Jansova, op. cil., p. 263).
31 IslRom, I, 1960, p. 234.
"C. Daicoviciu, în IslRom, I, 1960, p. 278 şi urm.
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unor analogii pe teritoriul ţării noastre ne-o recomandau cu insistenţă 36 • Considerăm însă că, dacă piesa în discuţie este într-adevăr un produs antic, posibilitatea
de a fi de factură sau, cel puţin, de inspiraţie celtică, apare ca cea mai verosimilă, ea avînd pregnante similitudini cu produsele celtice de acest fel. De altfel, o
altă alternativă ni se pare deocamdată şi mai greu de găsit şi susţinut cu argumente cit de cit convingătoare.
VALENTIN VASILJEV

EIN KEL TISCHER STEINKOPF
(Zusammenfassung)
In der Ortschaft Prundul Birgăului (Bez. Bistriţa-Năsăud) wurde 1966 zufăllig
eine anthropomorphe Skulptur aus vuJkanischem Tuff gefunden, die in primitiver,
ziemlich grober Ausfilhrung einen annahernd lebensgrossen Kopf mit den Ziigen
eines reifen Mannes darstellt. Oben auf dem Scheitel ist eine Hohlung ausgemeisselt. Die Zufalligkeit der Entdeckung, das Fehlen von Fundzusammenhangen,
sowie das primitive Aussehen des Stiickes, das ihm eine, bis zu einem gewissen
Grade allen rudimentaren Arbeiten gemeinsame Note verleiht, erschwert eine
genaue und sichere Ansetzung in eine bestimmte Epoche.
Der Steinkopf hat unter den anthropomorphen Skulpturen aus Rumanien keine
Entsprechungen. Dennoch ist es wahrscheinlich, class es sich um eine antike, genauer
gesagt, um einc kelti,s,che Arbeit handelt. Zu dieser Annahme fi.ihrt die allgemeine
stilistische Verwandtschaft, die der Kopf mit der anthropomorphen Kunst der
Kelten zu haben scheint, sowie ganz besonders manche Ăhnlichkeiten in der
Darstelluing der menschlichen Gesichtszfige, die wir an einigen entsprechenden
keltis,chen Stficken wiederfinden, wie die von Glaniques, Bonn, Gross-Burgstall,
Dalj, Vacani u.a. Die Hohllllilg auf dem Scheitel scheint, in Anailogie mit der
wohlbekannten Skulptur aus Corbr-tdge (England, aus einer spateren Periode) den
kultisohen Charakter des Steinkopfes anzudeuten.
Die genannten Entsprechungen, sowie die allgemeine Zeitstellung der keltischcn
Alterti.imer aus Siebenbiirgen, bestimrnt die Datierung des Kopfes aus Prundul
Bîrgăului in das 3. oder in die erste Halfte des 2. Jhs. v.u.Z. Eine spatere Datierung,
die etwa die Mitte des 2. Jhs. v.u.Z. um mehrere Jahrzehnte ilberschreiten wi.irde,
ist ni,cht zulassig, da sie mit dem irnmer starkeren Hervortreten der Dako-Geten
auf politischem und militarischem Gebiet, das in ,der Zeit des Burebista seinen
Hohepunkt erreicht, i,m Widerspruch stfinde.
•• Stilul şi maniera de redare a figurii umane printr-o linie frintă care marchează ochii şi nasul, aşa cum o intil·
nim la unele reprezentări celtice, de exemplu la capetele redate pe bine cunoscutul pilastru de la Entremont, sau
pe statuia menhir de la Holzge,lingen (A. Schoher, op. cit., p. 35, fig. 23), le regăsim pe o statuie menhir provenind
din Dobrogea, cu loc de descoperire necunoscut (Gr. Tocilescu, Catalogul Muzeului Naţional de Anlicl,ild/i, llucureşti,
1906, p. 35, nr. 506; A. D. Alexandrescu, ln SCIV, IX, 1958, p. 291 şi urm., şi fig. 3-4) şi pe o piesă descoperită
întâmplător la Cisnădie (K. Horedt, in Germania, 25, 1941, p. 125-126, fig. 22, 1 -3). Statuia menhir din Dobrogea
este datată la sfîrşitul Hallstattului (A. D. Alexandrescu, în SCIV, XI, 1960, p. 385-387). Menţionăm însă c-;1 nu
există nici un element care să garanteze această datare (ne glodim la reprezentări de arme specifice unei epoci sau
alte elemente, cum este cazul la cele de la Stupina sau Sibioara de exemplu). Piesa de la Cisnădie este considerau
cu P,obabilitate (K. Horedt, loc. cit.) ca datînd din feudalismul timpuriu. Această asemănare surprinzătoare în redarea
figurii umane, dacă nu cumva pune în discuţie datarea celor două monumente menţionate, din Dobrogea şi Cisnădie,
ne atrage în orice caz atenţia asupra unor similitudini cu totul intimplătoare, care indcamnii la maximă pmdenţ:,
in apreci«;rea unor astfel de piese, moi ales atunci cind descoperirile sint incidentale şi nu se cunoaşte me<liul din
care provin.
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RUBOBOSTES

BUREBISTAS?

In einem gelehrten und konzentrierten Aufsatz, erschienen in „Studii Clasice".
Bd. X, Buka:rest 1968, S. 115-122, behauptet Vladimir Iliescu, sich auf verschiedene
sorgfăltig ausgewăhlte Argumente stiitzend,
der Name des Dakerkonigs aus
dem bekannten XXXII. Prolog der Weltgeschichte des Pompeius Trogus sei
trotzdem Burebista aus der ersten Hălfte des I. Jhs. v.u.Z. und nicht ein anderer
Konig mit dem authentischen Namen Rubobostes, der Ende des III. und
Anfang des II. Jhs. v.d.Z. i.iber die Daken im Zentrum Transsilvaniens geherrscht
hat, wie ich behauptet habe (SCIV, VI, 1955, S. 49-61; s. au.eh lstRom l.
S. 244), ausgehend von der bekannten These von Brandis (RE III, 2903 und
Supplb. I 269), von der ich jedoch in mancher Hinsicht abwich. Es interessicrt
uns jetzt nicht, ob einige dieser Losung beistimmen oder nicht. Was ich jedoch
ausdri.icklich betonen muss, ist, dass meiner Stellungnahme filr die Existenz eines
dakischen „Konigs" vor Burebista ernste tJberlegungen vorangegangen sind. leh
kannte ebenso gut die hăufigen Fehler in der Wiedergabe der Namen bei den
antiken Autoren (einschliesslich Pompeius Trogus, aber vor aliem bei Iustinus)
als auch bei elen Kopisten des Mittelalters, sowie die i.ibertriebenen (und oft
lăcherlichen} Bemilhungen der Philologen zu „verbessern", wo ihnen etwas „falsch",
ungebrăuchlich oder unbekannt zu sein schien (oder tatsăchlich war). Bei dcr
Lektilre meiner 15 Jahre zuriickliegenden Arbeit sehe ich keinen Gr,und, tlie
damals verteidigte These aufzugeben. Und damit kommen wir zur konkreten
Diskussion des Problems, a,usgehend von den realen Gegebenheiten der Streitfrage
und mit strikter Beschrănkung darauf. Mit anderen Worten: ich werde weder
die Ansichten anerkannter Fachgenossen auf dem Gebiet der antiken Geschichte
beachten, noch die voreingenommene Beschăftigung antlerer mit der Interpretation
des Textes und Denkens von P. Trogus insbesondere, - wobei ich gewiss sowohl
.,capita" als auch die „sententia,s" respektieren werde, aber nicht mehr.
Grcifcn wir also eines der Argumente von V. Iliescu zugunsten des Rubobosks = Burehista heraus.
Welch eine verfilhrerische Gelegenheit zu „emendieren": der Verfasser (oder
cler Kopist} habe eine einfache Metathese gemacht: Bur - Riub! In Wirklichkeit
hat er elen Namen jedoch vielfach entstellt (falls er es ilberhaupt getan hat!). Der
grosse Konig •und Zeitgenosse von Iulius Caesar erscheint eigentlich nur in folgenden Formen: Boire bis tas, B y r a bei st as, B y re bis tas. In den
Handschriften des Prologs (der dem Trogus gehort) erscheinen nur die Formen
R u bob ost e s, Rubobustes und (ein einziges Mal) Rubobotes. Nichts hătte die
Herausgeber berechtigt selber eine Form Burobistes zu schaffen, die nirgends filr
den „grossen Konig" nachweisbar und willkilrlich filr den „kleinen Kl>nig" ware.
de•n ich fur die Zeit um 200 v.u.z. vorgeschlagen habe. Die Nkhtbeachtung dieser
Tatsache wird den Verteidigern der Gegenthese zutraglich sein - aber da.s isl
bei weitem noch kein „Argument" filr die Wiederherstellung der Wahrheit. Ich
habe auf den einzigen thrako-.geto-clakischen Namen mit der Wurzel Rub- (Rhubusta, Ortschaft in Scitia Minor) hingewiesen (SCIV, IV, S. 50, Anm. 2), der jedoch
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Iliescu als nicht ganz „einwandfrei" (S. 122) erscheint. Aber - ich trage mich ist das kiinstliche Hurobistes einwandfreier?
Namen mit Robo- Rebo- Rheb- Rebu- sind ausserdem nachgewiesen (s. Detsrhew, Die thrak. ~prachreste, s.v.v.; s. auch S. 71). War denn ein Name wie Zoltes
noch vor dem Auftauchen der beriihmten Inschrift mit Rhemaxos bekannt oder
vermutet worden? In einer unvorteilhafteren Situation der Beweisfiihrung wăre
auch Oroles aus dem 32. Buch des Iustinus geiăhrdet gewes-en (volens-nolens) in
Roles (oder umgekehrt!) ,,emendiert" zu werden.
Auf einc-rn so komplexen und unbekannten Gebiet wie die thrako-geto-dakische
<)nomastik, wo man im Dunkeln herumtappt, ist es jedoch angebracht, Vorsi.cht
zu iiben und sich nicht mit „Gewissheiten" zu iibereilen.
Schlussfolgerung: das „linguistische" Argument mit dem Namen kann nicht als
gi.iltig Ii.ir die Identifizierung von Rubobostes mit Burcbistas betrachtet werden.
Untersuchen wir also das zweite, gewissermassen entscheidende Argument bei
VI. Iliescu: das „philologische", das aus der Interpretation des Begriffs incrementa
aus dem Prolog besteht. Auf Grund fremder Interpretationen (insbesondere K. K.
Selins, die selbst Vl. Iliescu als „etwas iiberspitzt" und nicht immer rkhtig (S. 117)
befindet) stellt der Autor des Aufsatzes, nach meiner Meinung etwas zu sentenzii:is,
folgendes fest: unter incrementa (und sogar incrementum) miissen wir beim antikcn Verfasser (sei es Iustinus, sei es P. Trogus) ,,eine grossc Machtentfaltung und
Gebietserweiterung" verstehen oder, noch kategorischer: ,,unzweihelhaft, dass der
BPgy-iff incrementa in den Hist. Philippicae einc grosse Macht- und Gebietserweiterung und manchmal sogar ein regelrechtes Reich ausdriickt (beide Zitate
S. llG u. 117, mit den entsprechenden Anmerkungen).
Von Anfang an muss festgestellt werden, dass diese Behauptung vollig falsch
ist. Bei der Lektiirc aller Textstelk·n, in dem~n das incrementa vorkommt (und
eigentlich interessiert uns dieser Begriff, der 14 Mal bei Iustin erscheint, zum
t."nterschied von der Einzahl incrementum, die nur vier M1:1l, anzutreffen ist und
in dc'n Prologen nur ein einzigcs Mal, gerade im 32. Prolo~). aber auch des
.c:anzen Tcxtes habe ich nicht den kleinsten Hinweis, die geringste Stiltze filr eine
solchc Ubcrsctzung uncl Auslegung des Wortes finden konnen. Sie wurde willkilrlich
ciner vorcingenommencn Thcsc zu Grunde gelegt.
Als richtige Auslegung des Begriffes incrementa gilt weiterhin jene aus meinem
BeitTag (in SCIV VI, S. 50 und in IstRom, Le.): ,,ein Wachsen, cine Herausbildung
J.er Maeht, der Herrschaft" und auf keinen Fall das Erreichen eines gewissen Grades, wic jencr eim·s lmperiums, ein Wort, das in dcn entsprechenden Făllen von
Iustinus odcr P. Trogus venvendet wird (s. auch O. Eichert, Vollstandiges Worterbuch zur Philippischen Geschichte des Iustinus. Hannovcr 1882, S. 83, s.v. imperium, 3; fur incrementum -a s. op. cit., S. 86).
Es făllt mir ăusserst schwer zu erkennen welchcr Unzulanglichkeit dc>s Autors
einc solche unerklărliche Umdcutung des Wortes incrementa zuzuschreiben ist.
Gewiss, der Begriff incrementum, -a hat verschicdene Nuaneen je nach dern
Gegenstand, auf den er sich bezicht. Um seinen wahren Gehalt festzustellen, ist
cs an.~ebracht, immer den ganzen Kontext im Auge zu behalten. Es wiro dann
ersichtlich, dass der Sinn des Begriffes sich manchrnal jcnem von origo-origincs
năhcrt. Einige Zitatc cntsprcchcnder Textstellen wcrdcn ninreichen, um zu bc\VC'iscn, class dic Auslegung Impcrium - Reich ausgeschlossen ist. Hicr sind sic:
li, 4, 4: ,, ... quae civitas [Thebanorurn) ex finitimis incrementis virtute Epaminonclac- duc-is ad spem imperii Graeciae erecta est" (von incrementa zur Hoffnung
auf ein (zukiinft1ges) Imperium!); 7, 1, 2: ,,incrementa modica - et termini peran~usti Iuerc" (es geht um die Anfănge Mazedoniens!); 43, 3, 12-13: ,,condita igitur
Massilia est prope ostia Rhodani amnis in remoto sinu, velut in angulo maris.
Sed Ligures inorementis urbis invidentes Graecos adsidl.llis bellis fatigabant ... "
(also greifen von Anbeginn Liguri Massilia an, das sich eben herausbildete!); derselbe
Sinn auch in 44, 5, 2: ,,invidentibus incrementis novae urbis [Gaditanorum]
fimtimis Hispaniae populis etc." Kănnen wir noch annehmen, dass der Prolog
mit „incrementa Dacorum per Rubobosten regem" sich auf das gewaltige Imperium
(im antikcn Sinn), von âpx-fi des Burebista bezieht, von welchem Strabo berichtet?
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Es w~ire zweifellos Zeitvergeudung, wenn ich nun darstelk•n wi"1rdc, w.as das Imperi um Burebistas bedeutete, welchc Folgen es fiir die allgemcinc Geschichte Siidosteuropas und selbst fiir Rom hatte (s. die allgemeine Darstellung in meinem Aufsatz
aus SCIV, Bd. VI, 49 ff.; IstRom, I, S. 285 ff.; H. Daicoviciu, Dacii, S. 93-99) · um
zu beweisen, wie unerklărlich es ist, dass Iustinus in der Zusammenfassung der
Historien des P. Trogus diese Begebenheit nicht behandelt. Das Unergriindliche
kann nur ,auf eine Weise erklărt werden: P. Trogus spricht in seinem Prolog nicht
von Burebista, dem grossen Herrscher (ein beliebtes Thema bei P. Trogus) ,,dem
Schrecken der Ri::imer", sondern von einem seiner Vorgănger aus dem Inneren des
Karpatenbogens. Denn hătte er dariiber berichtet, so hătte auch Iustinus, der sich
doch vorgenommen hatte, aus dem Werk des P. Trogus nur jene „cognitione dig:1issima" zu exzerptieren, dJ.ese Ereignisse nicht unbeachtet lassen ki::innen, und
auch Trogus selber hătte sie nicht nur „in excessu" behandelt. Die Lage der
dakischen Gesellschaft innerhalb des Karpatenbogens sowie deren materielle, soziale
und politische Bedingungen, die der Erhebung Burebistas vorangingen und sie
rnrbereiteten, sind in den drei weiter oben zitierten Arbeiten iiargestellt und somit bekannt. Das alles erlaubt mir, nicht mehr darauf zuriickzukommen, um
jenes Ereignis zu begriinden, von dem Trogus „in excessu" spricht (von Iustinus
jedoch fortgelassen wurde) in bezug auf eine Herausbildung, eine Festigung der
Macht der Daker um das Jahr 200 und im II. Jh. v.u.Z. unter einem Ki::inig mit
dem Namen Rubobostes. Die Entdeckungen der letzten 10-15 Jahre bestăti.gen
die Herausbildun,g eines selbstăndigen Lebens bei den Dakern des inneren Karpatenraumes. Es rcicht nur die zahlreichen Sohătze mit Schmuckgegenstăndcn und
Miinzen aus dieser Periodc vor Burebista zu nennen, den starken Miinzverkehr in
clieser Zeit, die Verbreitun.~ der Miinzen Macedonia P:riima und Thasos aus ckm
II. Jh., die Schwiichung der keltischen Eroberer urnd ihre Einverleibung in die einheimische Bevălkcrung, um auch eine relative Festigung der politischen und militii.rischen Macht unter dcn Anfiihrern anzunehmen, dic einem Historiker auffallcn
musste. Zwei dieser Anfiihrer waren nach unserer Meinung eben Oroles und
Rubobostes. Um den lctzter<.'n in der dakischen Geschichte fiir null und nichtig zu
erklăren braucht man jedoch schlagernde Beweise, nicht bloss Ver.mutungen. Eim·
solche Vermutung seitens Vl. Iliescus ist die Annahme, dass Trogus im 32. Prolog
bis herunter in die Zeit Burebistias reiche. Eine solche Annahme ist gewagt, da mach
A. Klotz (RE, XXI, 2, 1306 und 2307) ein solches Vorgehen nur in Ausnahmefăllen
in der Arbeitsweise des P. Trogus vorzufiJnden ist.
Vl. Iliescu stellt die Frage, weshalb Rubobostes nicht unter den Ki::inigen der
Goten (=Geten) bei Iordanes, genannt wird. Es hat denselben Grund, weswegen
weder Dromichaites, noch Oroles erwăhnt werden, die bei Iustinus vorkommen
(erste:rer jedooh bei Iustinus, XVI, 1, 19, als thrakischer Ki::inig, was richtig ist und
nicht ausschliesst, dass Dromichaites ein Geto-Daker war; fiir Geto-Daker=Thraker.
s. Livius, 41, 19, 8; Diodorus 21, 11). Es scheint, da.ss Iordanes (und seine Hauptquelle Cassiodorus) nur lustinus verwendete, nkht aiuch die Prologe des Trogus.
Auch bei diesem Kapitel ergibt sich dieselbe Schlussfolgerung: die philologischen
(und zum Teil historischen) Argumente sind ungliltig u.nd berechtigen nicht zur
Aufgabe der These in bezug auf Rubobostes.
Beim Herangehen an das dritte Gegenargument, das unserer These gebracht
wurde, wollen wir hervorheben, dass uns hier nur der Inhalt des 32. Prologs (von
P. Trogus) interessiert, und nicht die Vorliebe oder die Kriterien, die den E)pitomator Iustinus bei der Auswahl und Darstelhmg des Materials bestimmt haben und
die in Wirklichkeit bei unserem Problem auch keine Rolle spielen.
Folglich ist es methodologisch grundfalsch Tu-ogus fiir die Fehler des Iustinus
verantwortlich 2!ll machen und umsomehr aus ,der Reihenfolge der Darstellung bei
Iustinus Schlussfolgerungen zu ziehen.
Im 32. Prolog erlaubt uns die „materia tracta,nda" nicht iiber das II. Jh. herwărts
hinauszugehen. Davon bildet weder der Einfall der Gallier im Ulyricum, noch
.,origines Pannoniorum", noch die „incrementa Dacorum" eine Ausnahme. Eher ist
das Gegenteil wahr, also cler Aufstieg ins III. Jh. Dass von unseren Problemen
I'ustinus nur der Ange1egenheit mit Oroles un:d den Bastarnen - mit dem anekhttps://biblioteca-digitala.ro
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dotischen Teil, der ihm so sehr entspricht - seine Aufmerksamkeit schenld, ist kein
Beweis, weder pro, noch contra. VI. Iliescu will uns beweisen (S. 120), dass Justinus
die Periode des Rubobostes (nach Vl. Iliescu. Burebista!) nicht erwăhnt hat, weil
er in der ganzen Geschichte des grossen Koni~ kein eirnziges anekdotisches Element gefunden hătte (?!). Die Begrilndung scheint uns „sonderbar" und als solche
ungilltig. Es ist viel einfacher, auch als Folge der weiter oben angefi.ihrten Tatsachen, den Mangel des Iustinus dadurch z,u erklăren, dass im Prolog nicht von
Burebista die Rede ist, sondern von Rubobostes.
Die chronologische Einordnung, die uns vom Autor vorgelegt wird, bewe1st
dieselben Mangel wie bei den ersten beiden: Vergewaltigung - pro domo - der
Tatsachen, begleitet von Nichtbeachtung (oder Ignorierung?) der Ereignisse in
Zusammenhang mit den Basbarnen, Illyro-Pamnoniern und den Wanderungen der
Kelten in der betreffenden Zeitspanne (Ende des III. - II. Jh.). Oroles, Konig
der Daker, der gegen die Bastarnen kămpfte und von Iustinus erwăhnt wird
(32, 3, 15), nennt Vl. Iliescu einen Vorgănger des Burebista (S. 121), ohne jedoch
ainzugeben, mit welcher Zeitspanne er vorausgeht. Die Begri.indung verspricht er
uns (Anm. 74) in einer Arbeit, die folgen wird. Wir sind neugierig darauf, da die
bisherige Beweisfi.ihrung sehr wenig glaubwilrdig erscheint. Wir wollen darauf
hinweisen, dass das Eindringen der Bastarnen naoh Ostsiebenbi.irgen (in der Moldau seit dem Ende des III. Jh. nachgewiesen) noch in der ersten Hiilfte des II. Jhs.
durch Elemente bastarnischer Keramik von K. Horedt (Studien aus Alteuropa, Teil
II, 1965, S. 71, 74-75) belegt wurde, so dass auch die Kiimpfe mit den Bastarnen in
den von uns angegebenen Zeitabschnitt fallen. Auch die Verwechslung gewisscr
Begriffe kann nur zu (gewollt!) falschen Schlussfolgerungen fi.ihren: im Prolog geht
es um die „origines" Pannoniorurn, aber diese Anfiinge haben keine Verbindung
mit der Wiederherstellung der fi.ihrenden Position der Pannonier zu Beginn des I.
.Jhs. v.u.Z. in den bis dahin von den Skordiskern beherrschten Gebieten. In a. G-t
wendet sich Mithridates nicht mehr an diese fi.ir den Angriff auf Italien, sondern
an die Pannonier. Also bedeutete dieser Aufstieg der Pannonier im I. Jh. v.u.Z.
in der Terminologie des P. Trogus (und Justinus) ,,incrementa", nicht origines.
Die Anfiinge der Pannonier liegen viel weiter zuri.ick. Sie erscheinen schon bei
Polybius (Fragm. 64/122) in Verbindung mit dem Versuch Roms, einen Teil Pannoniens (das Gebiet Siscia) um 156 v.u.Z. ·unter seine Herrschaft zu bringen (Plutar.ch,
Pomp. 41; zu alldiesem siehe: Barkciczi-Bcina-Mocsy, Pannonia tortenete, Budapest
Hl63, S. 14-19, mit Hinweis auf die Quellen). Folglich gli.ickt auf diese Weise
tler Versuch nicht, die Chronologie bis zum I. Jh., also der Ze~t Burebistas, zu fiihren. Auch der Einfall der Kimbern nach Pannonien am Ende des II. Jhs. wird von
Trogus oder Iustinus nicht erwăhnt (s. Barkciczi etc., op. cit., S. 16). Das vorsichtige
„es ist moglich", das der Autor verwendet, um seine Theorie von der Fortfilhrung
der Pannoniergeschichte bis zu Augustus annehmbar zu machen - bloss weil <•s
in andern drei (von 44) Bi.ichern und Prologen tatsăchlich der Fall ist - bildet
keine feste Stiitze seiner These.
Das Eindringen und die Warnderungen der Kelten in <liesem sildostlichen Teil
Europas ist offensichtlich filr Vl. Iliescu eine ,,terra incognita". Er wăhlt sich
daraus, oft regellos, gewisse Anhaltspunkte zur Unterbauung der eigenen These.
(Siehe aus letzter Zeit ausser der klaren, durch arichiiologische und literarische
Beweise belegten, weiter oben zitierten Arbeit des Kollektivs Barkoczi-Bcina-Mcicsy
auch Iovan Todorovic, in „Zbornik Narod.nog Muzeja", 196î, S. 176 ff. und. A. Rodor, in „Studia Univ. Babeş-Bolyai", Historia, Series IV, fasc. I, 1961, S. 30-:H,
iiber die Migration der Kelten nach Sildosteuropa). Auf keinen Fall konnen wir
eine gi.iltige SchlUiSsfolgerung in diesem Tatsachenkomplex erwarten, sobald rkr
Autor Burebista mit den Boern und Tauriskem in Pannonien (!) kiimpfen lăsst.
und nicht im nordliohen Teil Daziens und der ungarischen Tiefebene sowie in
tler si.idostlichen Slowakei, wie es der Wahrheit entspricht (siehe C. Daicovic-iu.
Problema numărului geto-dacilor, in „Gînd Românesc", 6, 1934, S. 7. des Auszuges
Anm. 9, wo ich zeige, dass das Zitat aus C. Jullian, Hist. de la Gaule, III, S. 14H rr.
sich nicht auf Pannonien bezieht. Siehe auch: IstRom. I, S. 263-264; 286; C. Dai-
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cov1ciu, ,,Rev. roumaine d'etudes intern." 1-2, 1967, S. 147, mit Anm. 21 und
ennsprechender Bibliographie).
Au-eh zum ddtten Mal kann unsere Schlussfolgerung nur folgende sein: es gelingt
dem Autor auch durch die geschichtiiche Auslegung des 32. Prologs nicht, die
Existenz eines dakischen Konigs namcns Rubobostes, der - nach unsererer Ansicht - wenigstens mit 100 Jahrcn dem Begri.inder des burebistanischen Reichsstaates voranging, zu widerlegen.
Der 32. Prolog erlaubt uns - wegen seiner Thematik - nicht, mit Genauigkeit
den Faden, der zu den Dakern, zu Oroles und Rubobostes fi.ihrt, zu verfolgen,
Doch glauben wir nicht zu irren. wenn wir einen Obergang wahrnehmen von dem
HaupHuss der Begebenheiten (in Griechenland und Mazedonien) und den Galliern
(clie Zerstorung der Stadt der adriatischen Histrier von den spăter zuri.ickgekehrten
Tectosagen: Prolog XXXII, 8-9; Iustinus XXXII, 3, 7-9), zu der Bevolkerung an
elen Ufern des Flusses Hister (,,Histrique ex vocabulo amnis, quo a mari recesserant
appellati" - 32, 3, 15). Bei dieser Gelegenheit erscheinen erstmals die Bastarnen,
dic- Geten und der~n nordlicher Zweig - die Daker. Diese festigten ihre HerrSl·hcrposition im Inneren des Karpatenraumes durch Kămpfe gegen die Bastarnen
(Oroles) und gegen die Kelten, die im III. Jh. nach Siebenbi.ir.gen einbrachen, und
c•rrichteten - durch Rubobostes - einen starken Stămmeverband.
C. D.4/COV ICIU

K or re k turn o te: Fi.ir den starken Miinzverkehr (o. S. 461), s. jetzt E. Chiu. G. Mihăescu, Der Mtlnzhort von Căprioru, 1969, S. 40 ff.

rilă
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ASUPRA CRONOLOGIEI AŞEZARII DACICE·
DE LA FEŢELE ALBE

La c.apărtul a patru campa.nii de săpături (1965-1968), descoperirile încep să contureze mai precis imaginea aşezării dacice de la Feţele Albe, modificînd într-o anumită măsură impresiile noastre iniţialei. Modificările privesc în special numărul
şi rostul zidurilor descoperite (fig. l); celor trei ziduri aflate încă în 1965 (A, B, C)
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Schiţă de plan a descoperirilor de pe Şesul cu brînză

Acestea au fost consemnate, după prima campanie de săpături, în RevMuz, III, 6, 1966, p. 485-488.
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dezvelite acum în întregime li s-au adăugat două ziduri noi (A 1 şi A 2). Astâzi
nici unul din elementele acestui complex arhitectonic nu reprezintă o fortificaţie, toate cele cinci ziduri avînd doar rosturi constructive: ele susţin diversele
părţi ale marii terase (circa 65 X 20 m) pe care noi am numit-o, convenţional,
Terasa cabanei, dar al cărui nume pitoresc dat de localnici este Şesul cu brinză.
După ,cum se poate uşor observa din fig. 1, Şesul cu brinză e împărţit tocmai
de zidurile amintite în cinci terase mai mici (pe plan I-V) şi anume:
Terasa I, pe care zidul B o apără dinspre deal de prăvăliri de pămînt, dar care
nu ştim dacă era susţinută de vreun zid înspre Valea Albă.
Terasa a II-a, apărată de zidul B de alunecările de pe terasa superioară (IV).
~u s-a găsit încă un zid care să fi susţinut dispre vale terasa a TI-,
Terasa a III-a, apărată dinspre deal d~ zidurile A şi C şi susţinută dinspre vale
de zidul A,.
Terasa ă. IV -a, susţinută de zidul B, care o desparte de terasa a II-a. Nu ştim
dacă era apărată dinspre deal dr• vreun zid, dar acest lucru .pare foarte probabil şi
urmează a fi verificat prin cercetările viitoare.
Terasa a V -a, apărată din.spre
deal de zidul C şi susţinută spre
vale de zidul A, care o desparte
de terasa a III-a.
ştim că

Această situaţie complexă generează în mod firesc
întrebarea dacă cele cinci tera.se de pe
Şesul cu brinză au fost amenajate deodată sau în momente diferite. O analiză atentă a descoperirilor de pînă acum poate
oferi un răspuns.

Incă

din prima campanie dl'
s-au observat anumitl'
între zidurile A, B şi
C~. Zidul A, lung de circa 40 m,
are o lăţime de 2,55 m; blocurile care-l akătuies,c sînt de mă
rime mij_locie (5::; X 35 X 44 cm;
54 X 35 X 41 cm), iar emplecton ul se caracterizează printr-o
mare cantitate de piatră dC'
stîncă. Zidul C, lung de 52 rn,
se dec;sebeşte de zidul A doar
prin lăţimea sa inegală (ea variază între 1,50 şi 2,50 m). In
schimb, zidiul H, lung de 61 m şi
lat de 1,60-1,65 m, e construit
din blo~uri mai masive (60 X
52 X 50 cm; 50 X 58 X 50 cm;
(•xistă şi un bloc de 82 cm lungime). iar emplectonul e aproape lipsit de piatră. Aşadar, deosebirilP cele mai evidente se con-·
stată intre zidul B şi zidurile A
şi C; aceasta poate constitui un
indiciu cu privire la o anumită
dif.erenţă de timp între momentul construirii z-idului B si cel al
construirii zidurilor A ~i ·c. Consăpături
diferenţe

c~

j·
~
11
Fig. 2.

•op.

T 1il

iJ

Panta terenului

lld
Schiţa lucrărilor

pentru amenajarea terasei
a III-a.

cd., p. 488.
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temporaneitatea zidurilor A şi C rezultă şi din faptul că ele încing împreună
terasa a V-a, precum şi din identitatea rolului lor în apărarea dinspre deal a terasei a III-a. In adevăr, trasellil în parte paralel al zidurrilor A şi C şi, mai ales.
di.stanţa mică dintre ele (0,45-1,30 m) în această porţiune se explică prin t.ăierea
dealului în trepte cu ocazia amenajării terasei a III-a (vezi fig. 2). Fiecare treaptă
a fost consolidată cu cite un zid: cea inferioară cu zidul A, iar cea superioară cu
zidul C, între acestea lăsîndu-se doar o trecere îngustă. Soluţia treptelor a fost adoptată, desigur, pentru a nu lăsa pe seama unui singur zid, înalt şi, deci, mai puţin
rezistent, întreaga sarcină a susţinerii pantei abrupte a dealllilui.
Cît priveşte zidurile A 1 şi A 2 , raportul lor cu zidul A pare să fie următorul:
Zidul A 2 , lung de 32,35 m şi lat de 1,43 m, e contemporan cu zidul A (prin urmare şi cu zidul C) deoarece susţine terasa a III-a, apărată dinspre <leal de zidul A.
Zidul Ai, lung de 5,36 m şi lat de 1,65 m, pare să fie adăugat ulterior, probabil
în vederea sprijinirii capătului estic al zidului A; în adevăr, el nu se leagă organil'
nici cu zidul A, nici ou zidul A 2 , ci se lipeşte de ele.
Odată constatată diferenţa cronologică in,tre zidul B şi complexul de ziduri A.
C, A 2 (nu mai luăm în considerare construirea zidului A 1 de importanţă secundarii).
rămîne să stabilim care din aceste două elemente e mai vechi. Cu alte cuvinte.
dat fiind rolul arhitectonic al tuturor zidurilor, urmează să stabilim care dintre
cele cinci terase ale Şesului cu brînză au fost amenajate şi locuite mai devreme>.
Răspunsul trebuie căutat în raportul dintre ziduri şi construcţiile de pe terase.
Terasa a V-a n-a fost încă săpată, dar faptul că ea e î'Tlcinsă de zidurile A şi C,
aceleaşi care apără dinspre deal terasa a III-a, demonstrează că ele sînt contemporane şi că amenajarea amîndurora trebuie legată de momentul ridicării zidurilor
A, C şi A 2• N-a fost săpată nici terasa a IV-a; cum însă am putut constata tăierea
stîncii friabile a înălţimii pentru aşezarea feţei dinspre deal a zidului B, rezultă
că, iniţial, deasupra terasei a II-a nu se ridica terasa a IV-a, ci însăşi panta repede
a dealului. Deci, terasa a II-a este sigur anterioară terasei a IV-a; acelaşi lucru
se poate afirma şi despre terasa I, a cărei contemporaneitate cu terasa a II-a e
clar dovedită de rolul pe care-l juca faţă de amîndouă zidul B: acela de a le apăra
de alunecările pantei. Deoarece nu cunoaştem însă raportul cronologic dintre terasa
a IV-a şi terasele a III-a şi a V-a (legate de zidurile A, C şi A 2), din constatările
de mai sus nu putem deduce nimic cu privire la raportul cronologic dintre ziduri.
Acest raport poate fi stabilit numai prin studierea construcţiilor de pe terasele I-III.
Nivelul superior al terasei I e ocupat de o locuinţă circulară cu diametrul de
circa 15 m (fig. 3). sezisată încă în anul 1965 printr-o secţiune (secţiunea A), dar
dezvelită complet abia în cursul campaniei din 1968. Distrusă în partea sa vestică
de drumul forestier modern, locuinţa s-a păstrat bine în partea sa de răsărit, uncie
blocurile de calcar ce-i serveau drept temelie sînt aşezate chiar pe zidul B (fig. 4).
Această împreju:-are asigură anterioritatea zidului B faţă de locuinţa circulară.
Mai mult, deoarece zidul B cu înălţimea sa actuală de numai două rînduri de
blocuri n„ar fi avut nici un sens (căci nu putea susţine panta dealului), e limpede
că locuinţa circulară a fost construită după o demolare a zidului B.
Demolarea a fost efectuată pînă la nivelul de călcare anterior locuinţei circulare
şi. deci, contemporan cu zidul B. Acest lucru e dovedit de caseta A, executată în
196G, pentru recuperarea unui mare număr de fragmente ceramice, în peretele df'
SSE al secţiunii A, casetă care a atins zidul B. Profilul peretelui de SSE al casetei
A (fig. 5) arată foarte clar că, sub nivelui de lipitură arsă care marchează sfîrşitul
locuinţei circulare, se află un strat galben, steril, gros de circa 45 cm. In interiorul
zidului, partea inferioară a acestui strat se prezintă ca o dungă de arsură, lată de
7-17 cm, conţinînd şi fragmente ceramice; arsura se opreşte chiar lingă ,:id (în
fig. 5 distanţa care separă, pe orizontală, stratul de arsură de zid se datoreşte faptului că zidul B iese oblic din peretele casetei), neîntinzîndu-se şi peste el, demonstrînd astfel că faţa superioară a zidului în starea lui actuală se afla la nivelul dP
călcare iniţial. Această concluzie e întărită de împrejurarea că lingă zid, aşezată
https://biblioteca-digitala.ro
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chiar la nivel ul feţei lui
Slllperioare actuale, se
0 ă s es te
o lespe de d e
stîn că l ocal ă , lu ngă d e
60 ,cm. E de no tat că şi
!Î-n p ere tele de SSE; . a l
su p rafeţei
A (una d i_n
su pr afeţe l e
d eschise î n
1966 pen tru de zvelirea
lo cuinţei
circulare) S(>
o b s e rvă st r atul
galben
s teri l car
s epară
pă
m întuI vegetal al nivelului zi-dul ui B d e masa de a rs ură a locuin ţe i circuJare (fig. 6) . E
clar că, la un mome n t
d a t, zid ul B a fos t d em olat p î nă la sol, iar
terasa a fos t nivela tă
cu păm î nt galben, fiind
totoda tă
lărgită
p es te
f u nda ţia zidului B .
P e terasa a II-a, secţ iunea
ex e cutat ă
în
1967 spre c a,p ă tuil ei de
es t (vezi fi g. 1 : S . II)
d emo n stra
cel puţin
d o uă nivele d e lo-cuire
(fig . 7) ; p er etele ei d e
n ord-v,est lăsa să se
bă nuiască
existenţa
a
1.Tei
nivele
(fig.
8).
L ărg i tă
spr e SE c u
• 0,90 m în 1968, se<:ţiu
n ea a permis constatarea limpede a trei niv ele distin cte pe această terasă ; cel inferior şi
cel mijlociu sînt marc ate pr.in vetre de fo c,
iar cel superior printr-o vatră de caisă, adică ,prin lipitura, înroş ită de incendiu, a podelei.
Pe terasa a HI-a a
fost demelit încă din
anul 1966 un sanctuar
circular cu stîlpi de
,cal•c ar (.fi g. 9). Trasînd u-se prin acest san ctuar o secţiune (secţiu
nea a V-a), n-aiu putut
fi surprinse niveluri de
locuire anterioare lăca
şului sa cru, ei numai o
groapă în formă de pară (fi g. 10).
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Aşadar, mai multe · niveluri de locuire au fost
C'on.statate numai pe terasele I (două) şi a II-a
{triei), a căror existenţă e
le ga:tă de zidul B. Pe ter a.sa · a III-a, apărată de
zidurile A şi C .ş i SiUISţinu
t ă de
zidul A 2 , nu s-a
identifucat decît un sin gur
YJivel. Această consta,tare
îndreptăţe..şte
concluzia că
zidul B este anterior zidur,ilor A, C, A 2 şi, bineîn ţe 
les, AtIn lum i'n,a celor expuse,
putem
încerca schiţare a
evoluţi ei locuirii dacice ele
pe Şesul cu brînză:
Ini ţial,

Şesul

cu

brînză

n u er a un şe s, o terasă;
oel mult orutem admite că
panta Feţelor Albe se înd ulcea
puţi n
în
a·cest
punct, formînd o tre aptă ,
o abia sc hiţată terasă natura:lă , evident de m ici di me nsiuni.
La un mome nt dat, legat probabil chiar de începuturile locuirii daci ce
pe ooasta în,sorită a Fe ţe
lor Albe, se taie din stînca .pantei ş i se amenajeaz ă astfel terasele I-II. P e
.a min.două se înalţ;ă con strucţii, a le căror urme reprezintă
niyelurile inferioar·e ' de pe aceste t erase.
P e ntru protejarea lor din- Fig. 4. - Porţiune din zidul B peste care sînt a,;ezate piespre deal se constI"lllileşte
tre de temelie ale locuînţe i circulare.
zidul B; eventual se constni:iesc şi ziduri (nedescoperite, oel puiţirn ideooamdată ide noi) care S'ă împiedice
tera sele să alunece spre Valea Albă. P este un timp oarecare, imposibil de precizat,
construcţiil e de pe t erasa a II -a pier într-un incendJu; lo cull ,e n ivelat şi se ridică
aici alte construcţii, constituind niYelul mijlociu al ter asei.
LntT-o a doua etapă de cons trucţie , se sapă noi porţiun i din coasta dealul,ui,
a menaj î.ndu-se t erasele a I.II-a, a V-a şi, poate, a IV-a; în acelaşi timp, terasa a II-a
pare să fie puţin lărig ită spre est. Pentru ocrotirea teraselor a III-a ş i a V-a se
c onstruiesc zidurile A, A 2 şi C; ,nu e exclus oa terasa a IV-a să fie apărată dispre
deal de un zid oe n-a fost încă găsit. Pe terasa a III-a se constr-uieşte sanctuarUJl
circular ou stîlpi de caJ.car; foarte ,probabil, -construcţii se ridică şi pe terasele
IV-V, nesăpate pînă acum. Desigur, nivelul mijlociu de pe terasa .a II-a poate
aparţi ne foarte bine acestui moment.
Un e veniment pe care vom înJceroa să-l precizăm mai jos provoacă distrugerea
construcţiilor din rnivelu:l inferior al terasei I, ,dăn nivelul mijlociu al terasei a LI~a,
precum şi a sanctuaruiui de pe teraisa a Ul-a (nu ştim ce se 'Î ntîmplă cu terasele
IV-V, dar e probabil ·că ,ş i ele vor vădi aoeeaşi . ,distruger e). Sanctuarul. nu va mai
fi refăcut; în schimb, p e terasa I se ridică, după demolarea s istem at i că a zidului B
https://biblioteca-digitala.ro
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pînă la nivelul de călcare ş i
după o netezire a locului, locuinţa ci-roulară, iar pe terasa a n-a construcţia din

nivelul superior. Ambele vor
fi fosă distruse de un puternic incendiu puţin m ai tîrziu.
Nu avem d eocam dată decît puţine indJc aţii despre
·c ronologia absolută a locuirii
dacice de pe Şesul cu brînză .
Nimic nu n e vorbeşte despre
.data exactă a în ceputurilor
ei ş i a amenajării tera.s.elor·
III-V. Dis punem doar de citeva preţioase indicaţii privind sfirşi 1:iu l a-şezării de ai ci .
Este cert c ă in cendiul putern ic care a mistuit co nstrucţiile
niveluh.1i superior
de pe ter asele I-II trebui e
pus în le gătură cu cucerirea
romană
din anu l 106 e.n .;
id~ea e c onfirmată de faptul
că după a ce astă dist rugere n u
se mai -constată n ici o urm ă
d e vi aţă dacică p e Şesul cu
brînză, ca, de altfel, în ge neral în Munţii Oră ştiei 3 •
Pe vatra locuinţe i circulare s-aiu d escoperit cîteva p ietre fasonate care au servi t.
proba.bi 1, în timpul existenţe i
locuinţei , oa suporturi p ent r u
ceva. · Printre ele se numără
un stîlp de calcar, lung de
78 cm ş i lat de 5-10 cm ,
foar te stri cat de foc si de
apJ , trei stîlpi de a-~dezi t
asemănători -celor din san ctuarele circulare ale Sarmizegetusei4 ş i un bloc de andezit analog celor d es coperite
la col ţuriJe sanctuarului m ic
pa tr:ulater din incinta sa c,-ă

3 C. Daicov iciu ,
Cetatea daci.cd de la
Piatra Roşie, Ed. Acad. R .P.R. , 1954, p.
2 1. Teor etic, s-ar putea presupune că locuin ţa ci r cul ară de pe terasa I şi construc·
ţiile di n ni velul s uperior a l terasei a li-a
s -au înălţat d1tpd anul 106, pierind apoi
î ntr-un incend iu accidenta.I. Bogăţia şi
calita tea vestigiilor descoperite aici, pre cum ş i s ituaţia ge nerală din Munţii Orăş 
tiei fac însă inacceptabil ă această ipoteză .
• C. D a icoviciu şi colab oratorii, în SC TV
II, ! , 1951 , p. 11 3 şi pi. IV, b, e.
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de . pe Dealul Grădi ştii 5 • Ca şi la Sarmizegetl.15a1\ stîlpii şi blocul de andezit din locuerau diecapitaţi .
Nu încape îndoială că, la origine, stilpii şi blocul n-au aparţinut lo cuinţei cir-culare, ci unui sainctuar de ande zit din altă zonă a Feţelor Albe. Aceste piese au
fost folosite la locuinţă după ce au fost decapitate; stricarea lor nu poate fi pusă
i n nici un caz pe seama da,cHor. .Şi d eoarece, după cum s-a arătat maii sus, locuinţ a
ci PC ulară piere într-un incendiu la 106, r eiese că sanctuarul căruia îi aparţinuseră
blocul şi stîlpii de andezit mutilaţi a fost distrus de romani cu un prilej anterior,
care nu poate fi plasat decît în 102 e.n. Stîl,pul de calcar d escoperit în locuinţa
c irculară şi aparţinînd inii ţia l , foarte probabil, sanctuarului de pe terasa a III-a,
s u gerează · şi el distrugerea acestuia în anu l 102. Am avea , a 5adar, de-a face cu
două cuceriri ale Feţelor Albe de către romani: prima în 102, a doua în 106 e.n.7•
Aceasta înseamnă că arma,t ele romane au ajuns pină la Feţele Albe în că în 102 ş i
c ă pacea di,n t re Traia nus ş i Decebal s-a încheiat î ntr - adevăr sub zid urile Sarmize getU6ei.
inţa 'IlOOStră

o
l <ig . 11. -

Toartă de caserol ă de bron z desco perită in locuinţa circul ară d e p e terasa I.

Ide ea că distr ugerea consta.tată în nive lul inferior al terasei I s-a produs în anul
102, _că ~e~olarea zidu~ui B, ni_velarea şi extin derea acestei terase şi oonstruirea
l(){~ umţe1 circulare aru avut loc m 103-105, nu e contrazisă de aflarea în loc uinţă
a unei torţi de caserolă de bron z (fig. 11) cu stampila offi cinei lui Ansius Diodorus. Obiectele i eşite din acest atelier se datează a tît în a doua j,umătate a sec. r
• Op.

c.t.,

p. 117

şi

pi. IV, c.

• Op. cit. , p . 114.
7

Această s ituaţie a fost co a s l atat ă şi la ce tăţu ia Cos teştilor (C. Daicoviciu , A şesdrile dacice tlin Munţii Or4rti ei
aşezărilor, Ed. Ac.-icl . R.P.R. , 1951, p . 18).
·

.Partu, I ; S tudiu topografic rtl
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e.n., cit şi la începutul secolului următor!. De altfel, asemenea obiecte rămîneau
mult timp în uz şi adesea sufereau chiar reparaţii9 •
Descoperirile de pe Şesul cu brînză încep să pună în lumină o ~ezare civilă
dacică oare-cum deosebită. Complexul de ziduri de terasă dă impresia unei aşezări
mari, înfloritoare, p~ntru amenajarea căreia s-au cheltuit multe eforturi; terasele
suprapuse, încinse de brîurile zidurilor de calcar, aduc în minte, păstrînd, fireşte,
proporţiile, imaginea Pergamului elenistic. Nici o aşezare civilă dacică descoperită
pînă acum nu se poate compara, din punct de vedere arhitectonic, ou ceea oe s-a
găsit la Feţele Albe; un tablou asemănător îl oferă doar terasele incintei sacre. de
la Sarmizegetusa.
Pe de altă parte, existenţa pe Şesul cu brînză a mai multor nivele de loC'll.ire
reprezintă un fenomen destul de rar încă în Munţii Orăştiei, aşezările din această
wnă prezentînd, de obicei, un singur nivel. Această împrejurare autorizează speranţa că, pe măsura dezvelirii aşezării şi a studierii minuţioase a materialului. arheologic recoltat din diversele ei niveluri, se va putea ajunge la anumite precizări
şi în cronologia absolută a vestigiilor din centrul statului dac.
·
HADRIAN DAICOVICIU -

ION GLODARIU

CONSIDERATJONS SUR LA CHRONOLOGIE DE L'ETABLISSEMENT DACE
DE FEŢELE ALBE
(Resume)
Les fouilles entreprises en 1965-1968 a Şesul cu brinză (,,La plaine au fromage"),
sur le flanc de la colline de Feţele Albe, pres de Sarmizegetusa, ont mis a jo'.lr
un complexe des murs qui divise la place en cinq terrasses (,voir fig. 1: I-V). En
etudiant la structure et le r6ie des murs, Ies auteurs formulent la oonclusion qu'ils
ne sont pas tous contemporains: le mur B est plus ancien que Ies murs A, A 2 et C
(le mur A 1 est encore un peu plus recent) et Ies terrasses n° 5 I et II ont ete amenagees anterieurement aux terrasses III-V. Les observations permettent d'etablir
un schema chronologique relatif.
Conformement a ce schema, ă !'origine il n'y avait pas ,de terrasse ici. A un
certain moment on taille la pente de la colline et l'on amenage Ies terrasses n<>s I
et II, protegees par le mur B; on eleve sur toute5 Ies deux des constructio,ns qui
representent le niveau inferieur d'habitation. Un peu plus tard, la construction sur
la terrasse n° II est detruite par un incerudie; ă sa place on en bâtit une autre,
qui constitue le niveau moyen de cette terrasse (voir fig. 7-8).
Dans une seconde etape de construction, on continue a tailler le roc de la OOIHine
et l'on cree Ies terrasses n°5 III et V, prot'egees par Ies murs A, A 2 et C. II est
possible que l'on amenage maintenant aussi la terrasse n° IV, pas encore fouillee.
Sur la terrase n° III on construit un sanctuaire cir,culaire aux piliers en calcaire
(fig. 9).

Toutes ces constructions ont ete aneanties ă un mome<nt qu'on peut determiner
(voir ci-dessous). On ne reconstruit p1'us le sanctuaire; en revanche, on demantele
systematiquement le mur B, on nivele ct l'on elargit la terrassc n° I, sur laquellc
on bâtit une maison circulaire (fig. 3) qui se superpose aux fondements du mur B
• Un I,. Ansius Diodorus apare în stampila de pe minerul unei patere de bronz descoperite la Herculaneum (CIi,
X 8071, 27); cf. R. Mowat, Marques de bronziers sur objets anliques lrouves ou apporles ,,. France, Vienne, 1884
(cxtr. din Bulleti" tpigraphique, 1883- 1884, p. 3, nr. 2). Officina acestuia pare să fi fost însă la Capua (M.H.l'. llocsterd, The bronzt vessels in the Rijksmuscum G.M. Kam al Nijmegen, 1956, nr. 37, p. 13-14). Pentru datare A.
Radn6ti, în DissPann, S. II, Budapest, 1938, p. 56, pi. XVII/4-6, XXI/7-8; H. J. Eggers, Der riimisc/,e Import
imfrtien Germanien, 1951, tip 142, p. 172; Idem, în JalirbMainz, 2, 1955, tip 31 a, fig. 2, p. 230 şi 13, 1966, nr. 21,
22, 79, p. 104, 109; M. H. P. Boesterd, I-Oe. cit.
· ·
• I. Glodariu, Importuri romane fn cetdţile dacice din Munţii Ordştiei, în Apulum, VII, I, 1968, p. 363.
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(fig. 4); on eleve en meme temps une construction sur la terrasse n° II (le niveau
superieur). Les deux bâtiments sont definitivement detruits par les Romains en
106 de n.e.; apres cette date on n'y trouve pl,us des traces de vie dacique.
La presence dans la maison airculaire ,d'un bloc et de trois piliers d'andesite
decapites, pris sans doute dans un sanctuaire detruit par les Romains et reutilises,
situe la fin des constructions du niveau inferieur de la terrasse n° I, du niveau
moyen de la terrasse n° II et du sanctuaire sur la terrasse n° III en l'a,n 102 et
l'erection de la maison circulaire sur la terrasse n° I et de la maison du niveau
superieur de la terrasse n° II en 103-105, c'est-ă-dire entre les deux guerres daciques de Trajan. On peut conclure que les Romains ont conquis deux fois (en 102
et en 106) l'etablissement de Feţele Albe.
L'etude minutieuse des vestiges trouves dans les differentes co,structions et dans
le divers niveaux d'habitation sur le Şesul cu brînză ouvre la perspective des futures
precisions dans le domaine de la chronologie absolue des etablissements daces des
Montagnes d'Orăştie.
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DESCOPERIRI MONETARE ANTICE lN TRANSILVAN IA (V)*

J. Vi şea, jud. Cluj. Monetă dyrrhachiană de tip Aristenos-Philon. M,131. G =2,80.
2. Voivod e ni, jud. Cluj. Din tezaurul de la Voivodenil o monetă de tip Dionysiou-Meniskos. M,201. G=3,10.
J. V i ş e a. Monetă de Apollonia de tip Epikadou-Agias. M,28. G = 3,05.
4. V i şea. Tetradrahmă de argint de la Ptolemaios XIII Auletes (81-52 î.e.n.).
Cf. Head, p. 859. fig. 382; Guide, pl. 45/29; Seltman, p. 244, pl. LIX/6. Imitaţie?
G=13,98.
5. Vi şea. Denar republican de la C. ReniU5, B, II, nr. 1; 154 î.e.n. GR: 150-125
î.e.n. S: 135-134 î.e.n. Imitaţie? G=3,60.
6. Şi m 1 eu 1 S i 1 va ni ei, dealul Măgura. Denar republican de la C. Vibius
Pansa. B, II, nr. 2; 90 î.e.n. GR: 87 î.e.n. S: 89-88 i.e.n. G= 3,60.
7. Şi m 1 eu 1 S i 1 va ni ei, dealul Măgura. Denar de la acela<,i monetar, dar B,
II, nr. 1. Imitaţie? G = 3,58.
8. Vi şea. Denar de la L. Hostilius Saserna. B, I, nr. 4; 48 î.e.n. GR: 48 î.e.n.
S= cca. 48 î.e.n. Pe avers contramarcă în formă de semicerc şi una în formă
de unghi. G = 2,80.
9. Vi şea. Denar de la M. Antonius. B, I, nr. 113, 31 î.e.n. P•! avers o <:ontramarc~
în formă de semicerc şi una în formă de linie. G = 3,60.
10. Vi şea. Denar de l·a M. Antonius. B, I, nr. 135. 31 î.e.n. G= 3,20.
11. Şi m 1 eu 1 S i 1 va ni ei, dealul Măgura. Denar de la Traian. Cohcn 2, II/68;
Strack, I, p. 40. 108-111 e.n. G= 2,55.
12. Român a şi, jud. Sălaj. De pe teritoriul castrului un sestcrtius dP la Haurian.
Cf. Cohen 2, Il/1184, dar TRAIANV.S; Strack, II, p. 70, 119 e.n. G=23,li0.
JJ. Vi şea. Denar suberat de la Caracalla, foarte rău păstrat. G = 2,85.
14. Şi m 1 eu 1 S i 1 va ni ei, dealul Măgura. Sestertius de la Filip Arabul. Cohen 2,
V/26. G= 18,75.

EUGEN CHIRILA
• În lucrarea de faţă folosim următoarele abreviaţiuni: '.\I = A. Maier, Dic Silberprăgung vo" Apollonia und Dyrr1,acltium, în NumZ, n.s. I, 1908, p. I sqq.
Head = B. V. Head, Historia Numorum, Oxford, 191 I.
Guide = A ,:uide of Ilie priucipal coills of tl&c Grceks, London, 1959.
Seltman = Ch. Seltman, Creek coins, London, 1960.
B = E. Dabelon, Descriplion hislorique el chro11ologique des monnaies de la Republique Romaine, vot. 1-11, ParisI,ondres, 1885-1886.
GR = H. A. Grueber, Coi11s of the Roman Republic in Ilie Brilish Muse11m, I,ondon, 1910.
S = E. A. Sydenham, The coinage of ll&e Roman Republic, London, 1952.
Strack = P. Strack, Unle,suchungen zur Riimischen Reicl1sprăgu11g des zweile» ]ahrhunderts, vol. I-III, Stuttgart,
1931-1937.
G = Greutatea în grame .
. Piesele nr. 7, 3-5, 8-10, 13 se păstrează la Şcoala generală din Vişea; piesa nr. 2 în Muz. de Istorie Cluj;
piesele nr. 6-7, 11, 14 la Liceul din Şimleul Silvaniei; piesa nr. 72 ln Muz. Zălau.
1
E, Chirilă, Tezaurul de monede dyrrltachiene de la Voivodeni, în Ap1dum, VII/I, 1968, p. 123-144.
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DECOUVERTES MONETAIRES ANTIQUES EN TRANSYLVANIE (V)

(Resume)
On publie quatorzc decouvertes isolees de monnaies antiques, dont deux dyrrllachiennes, une d"Apollonia, une tetradrachme de Ptolemaios Auletes, six deniPrs
republicains, un denier de Trajan, un sesterce de Hadrien, un denier fourre de
Caracalla et un sesterce de Philippe l' Arabe.
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DESPRE SUD-ESTUL TRANSILVANIEI IN EPOCA ROMANA

Acum mai bine de patru decenii, Ritterling afirma că asupra colţului sud-estic
al Transilvaniei se extindea autoritatea procuratorului Daciei Inferior1• Această
opinie însuşită de C. Daicoviciu a devenit punctul de plecare al unei controverse 2
care, tra~tă în esenţă prin apariţia diplomei de la Palamarca3 , mai suscită totuşi
discuţii. Evidenţa că trupe din Moesia Inferior şi, mai tîrziu, din Dacia Inferior au
apărat castrele ce se înşiră, pe Olt şi pe Rîul Negru, de la Cincşor pî,nă la Brctcu
(Angustia), •constituia argumentul necontestat că şi regiunea din sudul acestui
limes a revenit administraţiei acestor provincii"". Stăruie totuşi întrebarea asupra
rostului acestei stranii împărţiri, al ruperii unei părţi a Ardealului şi al atribuirii
ei, iniţial, Moesiei de jos, ulterior - Daciei sudice5•
Recent, prof. D. Tudor şi-e îndreptat din nou atenţia asupra acestei probleme,
fără însă a aprecia ca dezlegată „curioasa situaţie" Se5izabilă în Ţara Făgăraşului
şi a Bîrsei6 • Socotindu-le punct de plecare al acestei note, vom reproduce consideraţiile formulate de domnia sa în cele două lucrări apă,rute aproape simultan:
Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană şi a treia ediţie, refăcută, a Olteniei romane.
In prima lucrare (luăm ordinea în care au fost date la tipar), se exprima păre
rea: ,,Pînă la efectuarea unei anchete arheologice amănunţite, putem bănui că în
această cimpie nu s-a exercitat decît control militar roman, fără o ocupare şi
colonizare definitivă a ei. Ipotetic, mai putem presupune că regiunea fusese rezervată unor grupe de daci masaţi prin evacuarea lor din interiorul Daciei" (p. 283).
Iar mai departe (p. 376): ,,în Ţara Bîrsei, din jurul Braşovului, urmele romane privitoare la dezvoltarea unor aşezări rurale lipsesc cu totul (C. Daicoviciu, Apulum.
I, p. 107). Linia castrelor de apărare şi a urmelor de viaţă civilă romană se găseşte
numai pc malurile Oltului, deşi în mod firesc această zonă de cîmpie, pînă la poalele Carpaţilor meridionali, trebuia să aparţină provinciei Dacia".
ln Oltenia romană (p. 1G5-166) se reiau părerile exprimate în ediţia precedentă
a cărţii: ,,Dacă arheologic-documentar prin aceste trupe se poate accepta o extindere a graniţelor Daciei Inferioare, rămîn însă de lămurit cîteva situaţii curioaSl'
ale acestor hotare. Teritoriul respectiv, astfel delimitat pe baza descoperirilor arheologice, formează o fîşie lungă şi îngustă legată de trupul principal al provinciei
doar prin trecătoarea Oltului; ceea cc administrativ şi defensiv nu era în avantajul
Daciei Inferioare şi o aian• delimitare de hotare nu mai înîîlnim la alte provineii
romane. Este probabil (şi cercetările arheologice viito::1re rămjn a o darifica), că in
hotarele Daciei Inferioare intrau şi alte regiuni de la apus de Oltul transilvănean
~i din colţul de V al Munteniei. Linia castrelor de rpc Olt şi Rîul Negru ar fi trebuit
să apară pe văile Carpaţilor meridionali, scopul lor fiind acela de' a împiedica
În RE, XII, 1719-1720.
'C. Daicoviciu reia şi amplific:, argumentaţia acestei teze (Dacica, in AISC, II, 1933-1935, p. 249 --253 şi
fl~ria, \'II-VIII, 1937-1940, p. 315-316 şi TransAnt, Bucureşti, 1945, p. 95 nota 1). fiind contrazis de O.Tudor (Graniţa de nord-e.<I a Daciei Inferior, în RIR, XIV, 1944, p. 157-165).
• B. 1 ·erov, Zwei 11cuge/11ndene Militărdiplome aus Nordbulgarien, !n Klio, 37, 1959, p, 196-216.
• C. D'1icoviciu, loc. cit., şi M. Macrca, IslRom., I, 1960, p, 350 . • :,,
•·n. Ta,1r,r, OIIR., cd, a III-a, 1968, p. 164-166.
_..
.
• Idem, Uraşe, tirguri şi sate ln Dacia romană, Bucureşti, 1968, p, 376.
1
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.atacurile barbare venite din Muntenia asupra Transilvaniei. Plasate la nord de
cîmpie, ele lasă neapărate cîmpiile Făgăraşului şi Ţării Birsei. Este de asemenea
de remarcat că pînă acum nu s-au descoperit urme romane în această zonă de
c:împie, ce trebuia să intre în compunerea teritorială a Daciei inferioare". Se observă
apoi că: ,, ... Hadrian a evacuat garnizoanele romane din văile sudice ale Carpaţilor
meridionali munteni în urma presiunii triburilor locale şi a atacului roxolan din
anii 117-118 e.n. El le-a retras tocmai pe linia Oltului transilvănean, lăsîndu-se
probabil ca o terra deserta o parte din cimpiile Făgăraşului şi Bîrsei" (p. 172).
Aşadar, lipsa unei documentări arheologice mai ample şi mai precise îl face pe
prof. D. Tudor să lase chestiunea deschisă, emiţînd mai multe ipoteze. Din pasajele
citate, regiunea dintre Oltul transilvan şi Carpaţii meridionali poate fi considerată:
1. ca o regiune controlată doar militar (şi, deci, nu stăpînită efectiv din punct
de vedere civil) de Traian şi urmaşii săi, 2. ca o regiune rezervată unor grupuri
de daci evacuaţi din noua provincie, 3. ca o regiune care aparţine efectiv (poate
împreună cu alte zone intra- şi extracarpatice), de la Hadrian, Daciei Inferior şi,
în sfîrşit, 4. ca o regiune stăpînită efectiv de Traian, dar părăsită de Hadrian şi
transformată în terra deserta.
Poate că o reconsiderare a datelor privind această regiune să poată înlătura
intrucîtva nelămuririle rămase asupra măsurii de a despărţi de Dacia intracarpatică
şi de a alipi Daciei extracarpatice o întreagă zonă, situată însă nu în spatele, ci
în faţa liniei de apărare a provinciei. Ca urmare a primului război, Decebal este
eonstrîns de Traian să cedeze romanilor o parte din regat7. La regiunile din Banat,
Oltenia, Muntenia şi sudul Moldovei 8, s-.ar putea adăuga şi sud-estul Transilvaniei.
Pentru cedarea Ţării Bîrsei şi a Făgăraşului prin pacea de la 102 pledează faptul
că la castrul de la Angustia nu s-.a constatat o fază de pămînt 9 , decurgînd de aici
necesitatea ca fortificaţia de piatră să fi fost ridicată în răstimp de pace: or, dacă
Traian deţinea Poiana (Piroboridava) din 1021°, e puţin probabil să fi lăsat extremitatea transilvană a pasului Oituz în rnîinile dacilor pînă la 106. Este verosimil
chiar ca unelell din castrele de pe Oltul intracarpatic să fi fost ridicate între
102-105.

Tra;an nu a organizat la 106 provincia Dacia conform unui criteriu „geografic",
ci a menţinut situaţiile născute în focul luptelor• 2 ; jumătatea răsăriteană a Olteniei
şi colţul sud-estic al Transilvaniei nu sînt înglobate în rnoua provincie, ci aparţin,
împreună cu Muntenia şi sudul Moldovei, Moesiei Inferior. Totuşi, situaţia nu e
absolut identică în toate teritoriile moesice nord-dunărene; în timp ce Oltenia e
coloni7ată ca şi Dacia, Muntenia, sudul Moldovei (aşezările de la Barboşi şi Şen
dreni constituie excepţii), Ţara Bîrsei (cu excepţia cîtorva puncte înspre Breţcu)
şi Tara Făgăraşului nu au aşezări romane. Această împrejurare pune sub semnul
întrebării intenţiile lui Traian cu privire la aceste din urmă regiuni. în ciuda
celor cîteva castre muntene, ţinuturile amirntite nu par a fi constituit o preocupare
a administraţiei civile din Moesia Inferior; castrele dovedesc doar o strictă şi, fără
îndoială, eficientă supraveghere militară. La bănuiala noastră că Traian însuşi nu
excludea posibilitatea .,abandonării" acestei zone contribuie absenţa unui limes, a
unei graniţe, între Bărboşi şi Breţcu. Prezenţa militară romană în Muntenia parc

'Cas.sius Dio, J,XVIII, 9.
'C. Daicoviciu, TmnsA.nt., p. 91; R. O. Fink, în ]RS, XLVIII, 1958, p. 115-116; R. Syme, în JRS, XLIX,
1959, p. 32 - 33.
• M. 11acrca şi colaboratorii, ln SCIV, II, I, 1951, p. 295.
•• R. Vulpe, La Valachie el la Basse Moldavie sous Ies Roinains, in Dacia, N.S. V, 1961, p. 369-370.
11
Castrele de la Hoghiz şi Cincşor puteau servi tocmai împotriva unui duşman din podişul Transilvaniei. Fortificaţiile de la Hoghiz în sUnga Oltului, au o fază de piatră databilă în epoca lui Traian (vezi mai jos), probabil
dupil. 106. E logic ca faza de pămîut constatată la acest castru să dateze din 102-105. Castrul de la Clncşor se
poale data în perioada traiană prin atestarea prin ştampile a coh. II FI. Bessorum (W. Wagner, Dislokatio11 ... ,
p. 97), care arc o vexilaţie şi la Rucăr - burg ce cl<istă doar pină la 117 -118 (D. Tudor, OllR., ed. III, 1968,
p. 263) ; contemporaneitatea castrelor alutane nord-carpatice de piatră cu cele din Muntenia este sugerată şi de
zidurile duble, tehnică particulară, constatate aUt la Breţcu, Hoghiz, Boiţa, clt şi la Drajna de Sus (Pentru Breţcu
vezi SCIV II, 1, 1951, p. 287-296; pentru Boiţa - M. Macrea, în Materiale, VI, 1959, p. 429 şi N. Lupu, în
Materiale, VII, 1961, p. 411-421; pentru Hoghiz - K. Koredt, in Materiale, I, 1953, p. 785-789 şi în SCIY,
I, 1950, p. 154 şi urm.; pentru Drajna de Sus - Gh. Ştefan, ln Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 115-144).
11 R. Vulpe, op. cil., p. 372.
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mai degrabă o prelungire a stării de război decît o ocupare efectivă în perspectint
unei stăpîniri îndelungate.
Atacul roxolanilor din 117-118, punînd capăt fortificaţiilor de la Drajna de Sus,
Tîrgşor, Mălăieşti şi Hucărl 3 (ne referim numai la castrele cercetate sistematic).
justifi.că îndoielile pe care le va fi avut Traian faţă de posibilitatea apărării eficacl'
a acestor regiuni de dmpie de către o armată în majoritate pedestră. Hadrian
menţine legătura între Imperiu şi Dacia numai prin Banat şi Oltenia şi abandonează orice încercare de a fortifica ţinuturile din estul Oltului. In schimb, fortificaţiile de pe acest rîu se multiplică şi se încheagă limesul alutan, continuat şi
dincolo de pasul Turnu Roşu, pînă la Breţcul 4 • Legat probabil încă din momentul
cuceririi de teritoriile extramontane, sud-estul Transilvaniei va fi fost şi el lăsat
extra provinciam după luptele izbucnite la moartea împăratului Traian, deoarec('
aproape in întreaga zonă lipsesc descoperiri de aşezări romane; urmele romane se
concentrează doar în apropierea pasului Oituz, fapt explicabil prin importan\,a
militară şi economică a locului.
Aceste date pun într-o lumină întrucitva deosebită apartenenţa colţului sud-estic
al Transilvaniei la Dacia Inferior. Desigur, din punct de vedere militar, el aparţim'
Daciei inferioare, în sensul oă tocmai trupele acestei pr.ovincii exercitau supravegherea şi apărarea lui. De asemenea, procuratorul Daciei Inferior îşi exercita şi
atribuţiile administrative şi judiciare asupra locuitorilor din jurul castrelor şi
asupra aşezărilor dinspre Breţcu. 1n restul Ţării Bîrsei şi al Ţării Făgăraşului însă
lipsesc aşezările romane permanente.
Cum era apărat acest t.eritoriu al Transilvaniei surd-estice? Sub Traian, el era
sub -controlul direct al tr:upelor de la Breţcu, Hoghiz, Cincşor, Boiţa şi Rucăr şi
sub protecţia mai îndepărtată a castrelor muntene. Burgul de la Hucăr e distrus
(şi nu mai este refăcut) în 117/UB, împărtăşind soarta castrelor din Muntenia. Aşa
dar, sub Hadrian şi urmaşii săi imediaţi, supravegherea acestui colţ de ţară era
asigurată numai de castrele de pe Olt şi Rîul Negru, probabil mai numeroase
decît sub Traian.
Lagărului de la Rîşnov i se atribuia misiunea ide a apăra depresiunea din interiorul cotului Carpaţilor pînă în sec. III'5• Or, singura trupă cunoscută - cohors
VI no[va C/umidavensi[um] apare într-o inscripţie din sec. III, semănînd ea
însă.şi cu o creaţie tîrzie, alcătuită din localnicil 6 • Sumarele date publicate asupra
castrului demonstrează că acesta are un singur strat de cultură, în care este evidentă prezenţa materialului dacic împreună cu (în amestec cu) cel roman, iar
ceramica romană (nepublicată) est.e tot cea din sec. 1111 7. Deşi M. Macrea afirmă
că întemeierea castrului se poate fixa, ,pe baza monedelor18, ,,chiar la începutul
stăpînirii romane în Dacial 9 , se pare că începutul funcţionării lui trebuie coordonat
cu construirea limesului transalutan în a cărui continuare se află7Jl, cu atît mai
mult cu cit realitatea că la Rî~ov nu există stampile ale trupei, cunoscute din
inscripţie, pare inexplicabilă pentru un castru cu o viaţă permanentă în sec. II,
dar este o situaţie generală pe limesul muntean. Pînă la reluarea cercetărilor, nu se
D. l'udor, op. cit., p. 375.
R. Vulpe, loc, cit., p. 375.
111. Macrea, Cumidava' ln AISC, IV, 1941-1943, p. 237 253, 261.
li Există şi opinia că lectura lui M. Macrea nu este coretă,
prefrindu-se inerpretarea COR VIND(elicorum)
Cu.midavensis. Am avut ocazia să văd inscripţia la muzeul din Braşov şi uu existil. nici un dubiu că după N urmează
un O şi nu D; singura remarcă e că pe inscripţie se poate citi Cumidavensis, observlndu-se un S de dimensiuni mai
mici, la fel ca şi O din rinul anterior. Cichorius (ln RE,IV, 234) consideră o categorie aparte de trupe a căror
nume sau epitetet este alcătuit din atribute privind virsta lor (veterana sau 11ova). Socotesc că nu există nici 1111 motiv
temeinic ca această trupă - coh(ors) VI [VAC) VMIDAVENSIS [Msau A) LEXANDRIANA să nn fie alcătuită
din localnici, căci recrutarea locală e un fenomen curent încep!nd chiar de la Hadrian, generalizindu-se !n sec. III;
1111 argument in plus e faptul că !n castru există o neobişnuită bogăţie de ceramică dacică M. Macrea, op. cit., p,251!
17 D. Protase, Problema continuităţii ln Dacia . •. , Bucureşti, 1S66, p. 47, nota 47: ,,Ceramica din castrul roman
de la Rlşnov face impresia a fi (cea romană) cu precădere din sec. III e. n.". Cercet!nd materialul de la Rîşnov
din Muzeul judeţean Braşov, n-am găsit nimic databil cu certitudine ln sec. II e. n. De pildă un fragmant de
terra si~illata nu s-a găsit în castru.
" n. Protase, op. cit., p. 95: cite o monedă de la Domiţian, l'raian, Radian, Faustina Junior şi Septimiu Sever.
li M. \•acrea, op. cit., p. 258.
00 M. ~!acrea, lstRom., I.
1960, p. 352 şi D. l'udor. OUR., ed. a III-a, 1968, p. 260; lipsa valului continuu la
nord de Rucăr (burgul de aici nu este refăcut nici la !nălţarea limesului transalutan) nu e un contraargument, căci
strategic el nu ar mai fi o.vut nici un sens in spatele munţilor.
11

11

11
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poate şti cu siguranţă cînd trebuie situată construirea castrului, dar se pare oă nu
putem vorbi de o existenţă continuă a 1 agărului cumidavens între Hadrian şi Septimius Severus, creatorul limesului transalutan.
Deci, Oltul, de la Olteni pină la vărsarea în Dunăre, rămîne a fi apărat de
trupele Dacici Inferioare 21 , tocmai pentru a întări legătura dintre podişul transilvan
şi Oltenia prin pasul de la Turnu Roşu, creindu-se o întrepătrundere a atribuţiilor
defensive ale armatelor din cele două provincii, puse sub comanda legatului Dadei
Superior. Cooperarea armatelor din cele două Dacii se manifestil. şi prin stabilirea
în burgul de la Caput Stenarnm a unei vexilaţii din legiunea a XIII-a Gemina
(Materiale, VI, HJ61, p. 411-421).
Care este insă semnificaţia pc care o are, în cazul nostru termenul extra provinciam? Nu putem şti precis care era definiţia juridică ce caracteriza teritoriile ocupate de romani, dar lăsate, din motive militare, în afara liniilor de apărare şi necolonizate; de aceea folosim expresia extra provinciam pentru a sublinia acest regim
deosebit faţă de cel din provincie, fără însă a putea afirma că romanii nu considerau aceste regiuni in interiorul graniţelor Imperiului (graniţe largi, care cuprind
un teritoriu mai mult sau mai puţin întins, dincolo de liniile de apărare). C. Daicoviciu22 arată că .. cette porte de penetration, la plaine muntenienne et le sud de la
Moldavie, n'a jamais ete transformee en province, demeurant une sorte de territoire
surveille"; ,,părăsirea" pentru care a fost acuzat Hadrian de rontemporani nu trebuie
înţeleasă ca o dezinteresare de ordin militar, ci ca o consfinţire a faptului că teritoriile extracarpatice şi, adăugăm acum, şi o parte din colţul sud-estic al Transilvaniei nu constituiseră niaiodată obiectul colonizării. In fond, Hadrian nu f.ace
altceva decît să organizeze altfel (şi nu credem că mai prost sau mai puţin eficace;
doar el construieşte castre şi pe malul stîng al Oltului extracarpatic') supravegherea şi controlul unor teritorii pe oare nici Traian nu le colonizase.
Nu se poate crede însă că regiunile neînglobate la 118 în imperiu, mai exact,
lăsate în afara administraţiei imperiale, au fost o terra deserta; aici a continuat
să trăiască populaţia autohtonă sub severa supraveghere a armatei romane de pe
Dunăre şi din Dacia. Reduşi la imposibilitatea de a lupta contra romanilor şi, geografic, indisolubil legaţi de podişul transilvan, dacii de aici vor fi antrenaţi în viaţa
economică şi culturală a provinciei. vor asimila treptat civilizaţia romană, aşa incit
la înălţarea limesului transalutan şi alipi.ea unei fîşii din estul şi sud-estul Oltului,
nu va fi uimitoare pr~zenţa în castrul de la Rişnov a elementului dac romanizat
Aşadar, după „reorganizarea" lui Hadrian (care fusese însă, cel puţin în ceea ce
priveşte soarta Munteniei, a sudului moldovean şi a Ţării Birsei, anticipată de
Traian) se poate considera val,abilă acea părere a prof. D. Tudor „că în Ţara Bîrsei,
în regiunea din jurul actualului Br~ov ... nu s-a exercitat decît un control militar
roman .. .'' (Oraşe ... p. 283) fără o colonizare sistematică. Nu ştiu însă să se fi
sesizat undeva în această regiune urmele unor strămutări de daci în sec. II e.n.
Cel mai tîrziu în vremea lui Septimius Severus, se vor manifesta şi în Dacia,
put<~rnie. tcndiaţele inaugurate încă de Hadrian, de creare a unui sistem de apărare
in adîncime~:i, sau de închidere cu fortificaţii continue a frontierelor în faţa ameninţării barbare. Probabil, sub acest împărat se va fi înălţat limesul valahic limes continuu îr.lre Dunăre şi munţi. Zona dinspre limesul alutan, rămas în funcţiune, şi acest n:Ju baraj va cuprinde şi fîşia dintre munţi şi Oltul superior, Rîşno
vul fiind punctul terminus al limesului transalutan (vezi nota 20).
La Căşei, epigrafe din epoca lui Severus Alexander şi Gordianus ilustrează
ataşarea regiunii tribului ansamensilor, desigur cu aceleaşi rosturi defensive. Tot
preocuparea pentru crearea zonei tampon faţă de Barbaricum se observă şi la vest
21
ll. Gcrov, op. cit., p. 210.
" TransA ni., p. 80 ; precizarea mi-a fost făcută cu ocazia unei
pentru a mulţumi, încă o dată, ilustrului meu profesor.
" J. Baradez, Fossatum Af,icae, 1955, p. 357.
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de Bologa, unde a fost ridicat un burg în ţinutul anarţilor 24 • Fireşte că apărarea
acestor regiuni, la începutul sec. III, revenea populaţiei locale - triburi dace care
pînă acum rămăseseră „libere".
Ap11ofundîndu-se studiul culturii materiale din aceste zone limitrofe se va putea
dovedi vitalitatea procesului de romanizare din Dacia, asimilarea rapidă şi structurală a influenţei exercitate de elementul roman, nu numai de către dacii C'Uprinşi
de la început în provincie, dar şi de cei rămaşi o bucată de vreme „independenţi".
I. BOGDAN-GATANICIU

DER StJDOSTEN SIEBENBV-RGENS

WĂHREND

DER ROMERZEIT

(Zusammenfassung)
Es wird versucht, einige nicht geloste Fragen uber den Sinn der Abtrennung
eines ganzen Teils von Dazien zu kliiren; es handelt skh um das sudlich der Militiirlager vom Oberlauf des Olt gelegene Gebiet. Mit Dacia Inferior beriihrt sich
die genannte Linie der castra nur in einem einzigen Punkt, bei Turnu Roşu
(Roten Turm).
Vermutlich wurde der Siidosten Siebenburgens glekhzeitig mit der Wallachei
und der siidUchen Moldau erobert und an Moesia Inferior angeschlossen. Jedoch
fehlt hier, im Gegensatz zu dem im Siiden der Karpaten am Olt gelegenen Tei!
dieser Provinz, jede Kolonisationstiitigk,eit.
.
Nach 117/118 bleiben diese si1dlich und ostlich des oberen Olt gelegenen Gebiete
ohne ein eigenes Verteidigungssystem und liegen zwischen dem alutanischen und
dem Limes der Unteren Donau (das Militiirlager von Rîşnov scheint erst im 3.Jh.
errichtet worden zu sein, die coh. VI Nova Cumidavensium oder VI Nova Cumidavensis [M oder B] ist eine spate Schopfung, die Tonware stammt aus dcm 3.Jh.
Ziegelstempel der Truppe fehlen, genau wie in den Lagern am wallachischen Limes). Es ist hier keine vom Imp,erium geforderte Kolonisierung zu bemerken
(romische Siedlungen gibt es nur um den Oituzpass und bei Şendreni).
Im 3.Jh., als Folge des Wunsches, eine Pufferzone gege:i das Barbaricum zu
schaffen, wird der alutanische Limes durch den ohne Unterbrechung die Wallachei
(zwischen der Donau und Rîşnov) durchschneidenden Limes verdoppelt, wodurch
der Siidosten Siebenbi.irgens in das Verteidigungssystem miteinbezogen wird.

„ C. Daicoviciu, Severus Alexander şi provincia Dacia, ln AclaMN, III, 1966, p. 168: ,,Aşezată ... în teritoriul
sau numai~ v_ecin~tatea regiunii tribului dacic al ans~ensilor, regiun~ care ~UP_ă părer~ n~astră - mai mult depindea de provinCJe (fund supravegheată de aproape) deCJt făcea parte din teritoriul propnu-z1s al Daciei romane statio
.,Samensis" forma preambulul pentru anexarea regiunii ansamensilor şi a centrului ei, Samum, la provincie".' Autorul propune ca paralelisme tocmai vicus Cumidavensium şi vicus Anartorum - de lingă Bologa (p. 169 şi ZU!llmmenfassung, p. 171).
https://biblioteca-digitala.ro
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LA

CUNOAŞTEREA GRANIŢEI

DE VEST A

DACIEI ROMANE

ln literatura arheologică mai veche sau mai nouă au fost pomenite sau studiate•,
cu diferite prilejuri, valurile de pămînt din vestul României, din Crişana şi Banat,
ca făcind parte din acelaşi sistem cu valurile din R. P. Ungară (din partea de
nord a Alfold-ului) şi R.S.F. Iugoslavia (Backa) şi uneori fiind corelate cu „Brazda
lui Novac" din Cimpia Română sau cu valurile din sudul R.S.S. Moldoveneşti.
In legătură cu traseul valurilor din Cîmpia Tisei, K. Horedt scria următoarele
intr~un studiu publicat în 1965: ,,Sectorul nordic al sistemului defensiv începe în
regiunea cotului Dunării, înaintînd în direcţia nord-est, traversînd valea Tisei şi
cotind spre sud în împrejurimile oraşului Nyiregyhâza. De aici valurile trec în
sectorul răsăritean, de-a-lungul oraşelor Debreţin. Oradea, Arad, Timişoara, Vrsac,
pînă la Dunăre. In partea sudică valurile apără, în Backa, malul nordic al Dunării
şi cel apusean al Tisei" şi făcind următoarea precizare cu privire la orientarea
sistemului: ,,Sistemul defensiv nu constă dintr-o singură linie, ci se compune, de
V. Balâs, Die Erdwălle de, Unga,ischen Tiefebene, ln ActaArchBp, XV, 1-4, 1963, pp. 309-336 cu bibliografia
pe alocuri, pe dinafară unele studii sau referiri, prezentlnd şi hărţile cu traseul valurilor, ln general
p. 311, fig. I, cu porţiunea dintre Dunăre şi Tisa, p. 312, fig. 2, dintre Tisa şi Mureş, p. 314, fig. 3, dintre Dunăre
şi Mureş, p. 317, fig. 4 şi din Bal!:ka, p. 319, fig. 5; o prezentare a acestui studiu o dă K. Horedt, Cu privire la
problema valurilor de pt!mtnt din Banat şi Crişana, ln SCIV, 16, 4, 1965, pp. 725-730, lncadrindu-le în acelaşi
sistem cu „Brazda lui Novac" şi valurile din sulul R.S.S. M~ldoveneşti, plaslnd ln timp ridicarea lor Intre sec
IV-VIII e.n. şi atribuindu-le (cele din vest) : sarmaţilor, Imperiului roman Urziu, hunilor, gepizilor sau avarilor;
în 1965 apare şi studiul lui Marjai Ma.rton, O,diiga,ok a deb,eceni Nagyerdtin ( A „Devil's Trench" in the Great Foret
of Deb,ecen), ln Deb,eceni Deri Muzeum Evkiinyve (1962-1964), Debrecen, 1965, pp. 87-92 redînd, după R6mer
F16ris, harta cu traseul valurilor din Ungaria, Iugoslavia şi vestul României; ulterior s-au făcut săpături şi în ţara
noastră, la Covăsinţ (judeţul
Arad), în locul „La Desan", unde s-a secţionat „linia a doua a marilor valuri
de păm.int din Banat, care se prelungeşte ln nordul Mureşului de-a lungul hotarului comunelor Simbăteni, Cuvin şi
Covăsinţ. Sistemul de fortificaţii are lăţimea de 52 m şi este compus din patru valuri şi cinci şanţuri consecutl ve,
cel exterior avlnd pe fund un rînd de pari. Sub valul interior s-a descoperit un complex de ceramică dacică in dldnd terminus post quem al construcţiei, iar în şanţuri s-a găsit ceramică de factură romană" ; cercetările au fost
efectuate de Institutul de istorie şi arheologie din Cluj, ln colaborare cu Muzeul judeţean Arad (D. Popescu, S4p4turile arheologice din R.S. Romdnia ln anul 1966, ln SCIV, 18, 3, 1967, p. 530, nr. 66); vezi şi E. D0rner şi V,
Boroneanţ, O contribuţie privind datarea valurilor de pt!mlnt din vestul ţt!rii, Comunicare la a III-a sesiune ştiinţifică
a muzeelor, Buc., 1966; ulterior K. Horedt aduce argumente pentru ipoteza datării ridicării „Brazdei lui Novac"
fn sec. I, dată la care se oprise încă cu mult înainte V. Pârvan, şi, în consecinţă, schimbă şi datarea valurilor din
Clmpia Tisei, tot în sec. I (K. Horedt, Unele probleme privind rt!sptndi,ea culturii Slntana de Mureş - Ce,neaho11
1n Romdnia, ln SCIV, 18, 4, 1967 pp. 575-589), încheind ln felul următor „Poziţia ambelor la marginea şesului,
orientarea lor împotriva podişului transilvănean, funcţia comună pentru apărarea liniei Dunării, ln sfîrşit, asigurarea
teritoriului cuprins Intre valuri şi Dunăre prin pacificarea lui ln sud şi prin aşezarea sarmaţilor ln vest, sprijină
lnsă ipoteza că amîndouă sistemele defensive au fost construite ln sec. I împotriva dacilor" ; ln acelaşi timp D. M.
Pippidi, printre altele şi pe baza cercetărilor lui D. Tudor, reafirmă datarea „Brazdei lui Novac" 1n sec, IV e.n.
şi nu ln sec. I e.n. (D. M, Pippidi, Contribuţii la istoria veche a Romdniei, ed. a II-a, Buc., 1967, p. 319): ,,Ca să
tncepem cu Brazda lui Novac „valul" ce taie Oltenia şi Muntenia de la Ostrovul Corbului, ln Mehedinţi, plnă 4L
Brăila, şi care ln apropiere de Costeşti se lncrucişază cu ..;şa zisul „Troian" muntean (limes Transalutanus), e semnificativ că ultimul cercetător care 1-a studiat a fost adus de consideraţii a căror seriozitate nu va scăpa nimănui
Să-l dateze din sec. al IV-iea, mai precis ln zilele lui Constantin cel Mare. Cum s-a relevat cu dreptate, nu avem
fn sudul Brazdei lui Novac nici o urmă arheologică databilă din sec. I e.a.., cu care să se poată dovedi aşezarea ID
•tinga Dunării a elementului roman, cuceritor".
1
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obicei, din trei rinduri de valuri. După cum rezultă din dispunerea valurilor, în
ansamblul lor ele par să fie îndreptate împotriva unor atacuri venind din afară,
apănnd Cîmpia 'Di.sei împotriva lor" 2•
ln ce priveşte situarea topografică a liniei valurilor din Crişana, încercăm să
aducem cîteva precizări de nuanţă cercetărilor făcute pînă în prezent. Astfel, în
zona valurilor dintre Crişul Repede şi Mureş, V. Balas trasează continuu o singură
linie, de la nord s,pre sud, pe aliniamentul aproximativ al localităţilor Roit, Cefa,
Zerind, Chişineu Criş, Şimand, Arad, dublînd-o insă cu porţiuni mai mici de val,
situate mai spre est, în zona satelor Roit, Cefa, pe aliniamentul comunelor Sînicolaul Român şi Berechiu şi în zona Zerind-Chişineu Criş, mai spre est pe aliniamentul satului A,dea. O ultimă dublare a acestei prime linii este făcută la răsărit
de Arad în zona satelor Sîmbăteni-Cuvin-Covăsinţ3 , zonă cercetată recent pe teren
şi prin săpături sistematice efectuate în anul 19664• Cea de a treia linie de valuri.
dinspre est, se opreşte la sud de Mureş, mai la vest de Lipova, căci în Banat V. Balas trasează aproape continuu cele trei linii de valuri 5 •
Folosind harta lui V. Balas cu valurile dintre Crişul Repede şi Mureş, o hartă
din secolul trecut şi făcînd observaţii pe teren în hotarul localităţii Zarand, am
constatat că de fapt există cele trei rînduri de valuri şi la nord de Mureş, ~n sensul
~mă tor: o primă linie, cea mai vestică, pe aliniamentul Arad- Chişineu - Criş - Zenind - Salonta - Cefa - Roit (continuînd linia cea mai vestică din Banat); o a
doua, discontinuă însă, situată puţin mai spre est, sau poate o dublare a primei
linii în anumite porţiuni (?) pe aliniamentul Adea - Berechiu - Sinicolaul Român,
aşa cum reiese din harta prezentată de V. Bafa.s. Această linie nu pare a avea
corespondent direct la sud de Mureş. Cea mai din spre est, a treia şi, pare-se, ultima linie, ce continuă după cite se pare a doua linie din Banat, se găseşte pealiniamentul Sîmbăteni - Cuvin - Covăsinţ (cercetată în 1966) 6, continuînd în
hotarul satelor Zarand (unde a fost identificată în 1967 prin periegheze, situfodu-s~
la vest de sat şi avînd şanţul în ,partea de răsărit, după dte se pare, căci linia
valului, folosită în pre7..ent în această porţiune ca drum ele care, este aproape
complet aplatizată) - Chereluş - Sepreuş Talpoş Gurbediu (la vest de
Ti•nca) - lnand (după o hartă din secolul trecut cercetată ele noi şi în cazul în
care elementele de planimetrie identificate nu reprezintă un alt gen de construcţii}.
Cea de a treia linie, din Banat, care se opreşte la Mureş, pare, a nu avea deoeamdată corespondent în nordul riului. Nu ştim astfel în ce măsură cele trei linii
de la nord de Mureş le contirnuă în toate cazurile direct pe cele din sud, sau sistemul a suferit deplasări, modificări, dar a rămas tot la trl'i linii de valuri (fi.g. 1).
Nu ştim, nici măcar nu bănuim, în ce măsură dispar sau se suprapun cele trei
linii în zona de la sud-vest de Oradea; spre nord este amintit în unele lucrări 7 şi
un val de pămînt situat între Crişul Repede şi 8rasna.
•
•
'
'
•

K.
V.
D.
V.
D.

Horedt, în SC/V, 16, 4, 1965, pp. 725-726.
Ba.lAs, op. cit., p. 314, fig.!3.
Popescu, op. cil., loc. cit., p. 530.
Bal.as, op. cit., p. 317, fig. 4.
Popescu, op. cit., loc. cit., p. S30.
7
În unele dintre lucrările consultate (dar pe care V. Ba.las nu le cunoaşte sau nu le ia în considerare) apare
şi un val situat în nord-vestul Munţilor Meseş, între Crişul Repede şi Crasna, respectiv intre Oradea şi Beltiug (jud.
Satu Mare), v. V. Christescu, Istoria milila,4 a Daciei romane, Buc., 1937, p. 160; Ştefan Pascu, lsloria TransJluaniei,
Blaj, 1944, harta dintre pp. 32-33; încercările perieghetice făcute în această zonă nu an izbutit, deocamdată, să
identifice acest val. O porţiune de val nedatat a fost cercetată în hotarul satului Unim.ăt (jud. Satu Mare).
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LEG E NDA
Valurile din ve.lul României
după V. Balas
~ Valurile de la nord deMureş cen:elate de către LOiirner-şi K.Horedt.
~ Por~unea din valul cercelat in 1967
- ; n hotarul satului Zarand .
..!:., Valul .Troian' cartat şi par[ial
cerctial in anul 1967.
___ Continua"" liniei valului delaCovăsin!
la nord de Mureş după oharlâdinSet
_ . Porţiunea unde au fost executa1=3 le cele trei sec ţiuni.
5

o

5

10

1,Km.

.q,·

~-

Fig. 1. •- Traseul valurilor din zona de cîmpie a Crişane i
siunea Zarandului.
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Deosebit, după cite se pare, de aceste valuri, la 20-25 km mai spre răsărit, pe
valea Crişului Alb, în Depresiunea Zarandului, între Bocsig (la est de Ineu) şi
Sebiş a fost descoperit8 şi cartat!! un alt val de pămîntt 0 (fig. 1).
Traseul valului (atît cit l-am putut urmări) începe din zona piemontană MomaCodru, din pădurea „Teiuş" situată la nord de localitatea Comăneşti, dispare pe
terenul arabil din lunca văii Beliului şi reapare la poalele împădurite ale dealului
„Gălălău". Aici, pare-se, este format din patru valuri şi cinci şanţuri consecutive
dispuse în faţa valului principal, întăritură care există numai pe o mică porţiune
de teren. Linia valului principal continuă apoi şi pe porţiunea neîmpădurită a dealului „Gălălău", în islazul satului Archiş, unde se acomodează configuraţiei geografice a terenului, avînd însă şanţul (debleul) îndreptat mereu spre apus, şi de
unde coboară în lunca văii Groşilor, aici dispărînd din nou. Terenul arabil din
lunca văii poartă însă numele de „La Troian". Spre sud valul reapare iarăşi la liziera pădurii „Dealul Oancii" (de aproximativ 200 m altitudine ca şi dealul „Gălă
lău"), traversîndu-o şi răzbind pe versantul opus, în hotarul satului Sălişte (Sic).
Valul (rambleul) este folosit ca drum de pădure, şanţul (debleul) este situ:1t mereu
în partea sa vestică. Linia valului este întreruptă din nou în vatra satului Sălişte,
dar poate fi urmărită pe islazul Săliştii, pe aliniamentul turnului bisericii din acest
sat, spre sud. Traversează apoi în linie dreaptă pîrîul Teuz. De pe rambleul valului,
din lunca Teuzului, au fost culese de la suprafaţă citeva fragmente ceramice de
culoare cenuşie, unele cu aspect cimentos, altele cu slip negru lucrate la roată, ce
pot fi datate cu probabilitate în secolul III-IV (?) e.n. între ::-iul Teuz şi calea
ferată Brad-Ineu-Sîntana-Arad, în partea de hotar „Pusta Nemţilor", valul poate
fi urmărit cu uşurinţă; pe alocuri dispare, lăsind doar martori ai fostPi sale existenţe mai ales în terenul agricol dintre calea ferată şi Crişul Alb, în partea de
vest a localităţii Răpsig. Apoi, valul continuă spre sud in hotarele satelor Mînerău
şi Iercoşeni, atingînd wna piemontană a Zarandului. Mai departe n11 am reuşit,
deocamdată, să-i identificăm traseul; presupunem însă că nu mai continua mult
spre sud, de aici începînd zona accidentată, împădurită, a Munţilor Zarand. Este
drept că localnicii consideră că valul (drumul?!) continua spre nord peste masivul
Morna-Codru, răzbind în valea Crişului Negru în preajma Beiuşului, dar şi spre sud,
peste masivul Munţilor Zarand, răzbind în Defileul Mureşului şi continuînd chiar
mai spre sud, în Banat.
Pe întreg traseul urmărit valul are şanţul (debleul) dispus în partea vestică, ridicarea sa fiind astfel concepută incit să bareze intrarea pe Crişul Alb în Depresiunea Zarandului. Afirmaţia este sprijinită şi de dispunerea valului între zonele piemontane ale masivelor Moma-Codru, în nord, şi Zarand, la sud.
• O porţiune a valului, din hotarul satului Mlnerău şi la vest de satul Iercoşeni (jud. Arad) a fost marcată pe
o hartă din secolul trecut cu menţiunea: Trajan Strasse; v. şi Florian R6mer, Resultats generau:. du mouvement archeo1"gique en Hongrie, Budapesta, 1878, capitolul „I,es foss~ du diable en Hongrie", unde pe harta dintre pp. 42-43
trasează un presupus val intre Duel şi Răpsig şi un val mai spre est intre Archiş şi Bokony ( ?). Ambele trasee,
după dte am putut constata pe teren pînă în prezent, sint redate greşit. Ele nu au fost controlate pe teren, ci
redate, pare-se din spusele, uneori confuze, ale localnicilor. Aducem aici şi pe această cale mulţumiri lui M. Rusu,
Cluj, pentru că ne-a atras atenţia asupra acestei hărţi. Este interesant de semnalat că lucrările mai vechi (v. Szilăgyi
Janos, Dacia nyugati hatdrdnak elso v,!delmi vonala es helyorsegei, în Koz/Cluj, III, I, 1943, pp. 88-89) nu le-au
luat în considerare datorită caracterului lor ipotetic şi nici lucrările mai noi ale lui V. Balas şi, mai ales, Marjai
Mărton, acesta din urmă redînd valurile chiar după R6mer F16ris (cf. nota !). în ce priveşte relatarea făcută de
M. Rusu, Cluj, după bibliografie maghiară şi unele cercetări proprii, că ar exista un val mai spre vest de cel pomeait de noi, pe aliniamentul Ineu - satul Traian, ţinem să precizăm că nu am reuşit deocamdată, cu toate încercările făcute pe teren, să-l identificăm. Localnicii pomenesc de un „drum a lui Traian" - un fel de fişie de teren
unde vara, la prima secetă, vegetaţia păleşte, aşa cum sînt multe altele pomenite în această regiune, de pildă la
nord de Agrişul Mic (jud. Arad) şi în zona Crişului Negru, la vest de Beiuş. Aceste fapte nu exclud existenţa vreunui
alt val şi nici posibilitatea identificării unor valuri la vest de Beiuş, ca o continuare, poate, a graniţei romane de
vest între Moma-Codru şi Crişul Repede. deşi ni se pare că munţii ofereau aici suficientă siguranţă.
' La identificarea şi cartarea valului în hotarele satelor Comineşti şi Archiş ne-am folosit de informaţiile preţioase
pe care ni le-a furnizat studentul Florian Dudaş. Mijloacele materiale pentru cartare şi pentru săpături ne-au fost
puse la dispoâţie de către conducerea Institutului pedagogic de 3 ani din Oradea. Pentru sprijinul acordat, tuturor
le aducem cuvenitele mulţumiri.
11
Valul este numit curent de către localnici „Troian", .,Drumul lui Traian", iar locurile din pceajmă „I,a Troiam" ;
pentru yalurile din Cimpia Tisei se folosesc de către localnici numiri ca: ,.Şanţurile lui Traian" (.,Trajan ărok"),
,.Sanţur1 romane" (.,R6mai sănc" sau, traducind, ,.Romische Schanze") mai ales în hărţile din sec. XVIII -XIX,
cf. V. Balăs, op. cit., p. 309 sqq.
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Pe dealul „ Gălălău" , în partea de ,islaz a satulrui Arc h iş, în vara anului 1967 valul
a fost secţiooat de noi în trei locuri. Porţiunil e de val care n e-au mai rămas s-au
pă"trat inegal, din care pricină evaluările dimensiunilor sale trebuie luate cu r ezerve. Astfel, lăţimea bazei vahllui (ra mblelllliui) ,e ste de a proxim ativ 14-16 m . Ceaa şa:nţului (,de bleului) este de 8-12 m. Dimensiunile lor varia ză de lia o porţirune
a alta a valului.
In profil (fi,g. 2), mantaua valului (r.espect~v rambleul) ,în partea sa cea mai bombată, are înălţimea de 1,20-1,50 m, c onsidera tă într e sup ra.faţa actuală a solului
; pămîn tul vir gin , fiind ~mp'UISă din două strat uri de pămîn t. Cel d e jos este de
•mloare ce<nuşie-gălbruie ş i conţine resturi de oărbu.ni şi urme de m a terii organice
(frunze, crengi?), fiind, probabil, humusul a ntic la oar e nu e exd us să se fi adă u 
gat bîrne mai groase. St ratul al doilea, oare constituie valul propriu-zis, este format
,"in ar g ilă cără mizi e -poroa,să, cu r esturi d e concr,eţ iuni, p ă mînt ce a fost scos din
ş anţ (debleu) ; unde stratul natural dre concreţiuni a fost străpuns la ridicarea valului şi astfel ele apar răspîndite dewrdO'Ila t în mantaua sa . Şanţ)ul (debleUil) se adinoeşte ,pînă la 1,20-1,30 m de la suprafaţa actuală a solului. Pămîntul de ump lutrură ,
probabil din val, conţine resturi d e cărbuni , în partea sa superioară -d istingîndu-se
un strat de pămînt turbifer, re zultat în urma putr efacţ i i lor succesive ale florei hidrofile · a re creşte, chiar şi în anii secetoşi , în debl,eul valU!lui. înt r-o altă porţiune a
sa, ÎTJ pămî,ntuJ. de umplutură a ,şanţului (fig. 3 cu profilul s ec ţ iunii I), se contura,
L Jîncimea de 1 m de la suprafaţa a ctuală a solului, un strat compad de că rbuni.
Nu este excloo să fie resturile un ei eventuale palisade, oare a ars. Nu ·cr edem s ă
fie vorba de două ,construcţii succesive ale valului, ci poate numai re amen ajări în
umna unei distrugeri. In cele trei secţiuni executate, care au tăiat ramble ul şi debleul val ului, nu s-au găsit nici un fel de r.esturi cer amice.

Fig. 4. Vedere

general ă

a valului pe dealul „G ălăl ău" din hotarul comunei
se văd culmile masivului Moma-Codru
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O porţiune din valul „Troian" d e pe dealul „G ăl ălău" din hotarul comunei Archiş

Concluzii

şi

ipotetice

consid e raţii

istorice

1. Traseul valului este dispus pe dir e c ţia nord-sud, dar valul, avî.nd şanţu l (debleul) în p a rtea de apus, are frontul îndreptat spre vest; a ceasta ne face să cons id e răm că valul „Troian", situat pe valea Cri ş ului Alb, între zona pie mon tan ă
Moma-Codru, la nord , ş i ,c ea a m asiv·ului Zaran,d, la sud, nu fa.oe parte din s istemul de val,uri din Cîmpia Tisei, respectiv din partea vesti că a ţării noastre, din
Crişana ş i Banat. Val'ul, pare a fi, dimpotrivă, opus a cestui s•istem.
2. ,,Troianul", d upă cite ne-am putut da seama pînă în prezent, barea ză intrarea
d ins pre vest pe va·l ea CrişU!lui Alb în Depresiunea Zarandului (mai precis în parte a
sa estioă) şi apoi m ai departe, spre zona auriferă a Munţnlor Metalici , în sp e ţă spre
B r a d, a u nui duşman care se afla sau care ataca din aceast ă direcţi e, valea Cri-ş ulu i Alb fiind, din punct d e ve dere geografic, oea m ai a,oces ibHă şi mai d irectă
oale de p ătrUJnd e r e dinspre vest in zona auriferă .
3. După cele co11JSt atate pînă în prezent nu ştim cine a in i ţiat, supravegheat ş i
în vir t utea căror inter ese a ridi,cat această construcţi-e de p ămînt ce străbate hotar ele satelor Comăn eşt i , Archiş, Săli şte, Răpsi g, Mînerău , I e r,ooşe.ni . Cei care au lucrat la ridi.c a•r ea valului, la porunoă sau sub porun,că, for ţiaţ i poate, credem că
n u .pot fi a1ţi i dedt b ăştinaş ii , dacii , care au locuit aceste m eleagur i în tot timpul
la care s-sar putea r eferi ridicarea valului, după cum ne-o atestă din pli•n descope-ririle arheolo g~ce din a ceste locuri.
Orientar e.a valului, di•s punerea fro ntului să·u ne îndeamnă să co n sid e ră m că valul a putut fi r idi cat numai de o putere care îşi avea centrul în Transilvania (mai
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secţiunii făcute

prin rambleul valului de pe dealul
rul comunei Archiş.

„Gălălău"

din hota-

precis care a_păra zona auriferă a Apusenilor de atacuri dinspre vest). Nu credem ca
„Troianul" isă fie linia ,cea mai estică a siistemul,ui de valuri din Cîmipia Tisei, căci
am vă zut că acestea au orientare a frontului t ocmai opusă , spre est. Ce le do uă elemente de fortificaţie par a se afla, <lin contră , opuse, faţă în faţă, ,,Troianul", asigurînd oprirea intrării .în Apuseni pe CrişU!l Alb, iar sistemul vestio apărind Cîmpia Tisei, linia îndepărtată a frontului Dunării , de un peri.col ce se afla în munţi,
în Transilvania istorică.
Cine ·sînt deci „autorii" acestei construcţii şi cînd anume a fost ea ridkată? Din tre diferitele ipoteze teoretic .posibHe, ne oprim a.supra a tTei dintre ele ce .ni se
par mai probabile, evidenţiind pe ultima, care, după părerea noastră , este •oea mai
verosimilă .

a.

Să

celţii 11 ,

fi fost r idicat valul în secolul I î.e.n., în timpul luptelor •lui Burebista cu
cum par a ne sugera ,n umeroasele tezaure de monede dacicet 2 din

după

11
C. Daicoviciu, în I stRom, I, 1960, p . 286; M. Macrca, Btirebisla şi celţii de la Dm1ărea de mijloc, î n S CI V
VII, 1-2, p. 119, pentru întreaga problematică a războiului cu celţii din nord-vestul Dacici .
1
• ~ T~urul de la -~Imaş (v. E. Chirilă, N .
Chidioşan , în ActaMN, II, 1965, pp. 111 - 11 8) ; Feniş (v, E.
Chir~ ş, ~~la~oraton_1, _Tezaurul de monede dace de la Feniş, Muzeul regional Cri şana, caiet nr. 1, Oradea, 1967,
pass•m) ; Şilindia (maiontatea monedelor (peste 600) se găsesc în Muzeul judeţean Arad, inf. E. Dt\rner; restul în
Muzeul judeţean Oradea, inform. I. Ordentlich). Aşezarea dacică de la Berindia (sec. II - I î.e.n .). care nu mai continuă ,
după ctte se pare, după sec. I i.e. n., pare a pleda în acelaşi sens (inform. I. Ordentlich).
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sec. III-II î.e.n. îngropate aici poate din cauza unui conflict militar? Este însă greu
de admis că valul a fost construit cu acest prilej, căci nu cunoaştem un caz similar în altă parte a Daciei, cu atît mai mwt cu cit acţiunile lui Burebista au avut,
în general, un caracter ofensiv şi nu unul de apărare, luptele cu celţii desfăşurîn
du-se departe, în nord-vest.
b. A fost oare valul construit în sec. I e.n., ca o măsură de apărare luată de
daci, în cazul în care este valabilă ipoteza că sistemul de valuri din Cîmpia Tisei a
fost ridicat de către romani în sec. I e.n.13, pentru a preîntîmpina atacurile romane
dinspre Panonia? Atacul romanilor şi apoi căderea puterii dacice să fi determinat
îngroparea tezaurelor care au fost păstrate vreme îndelungată de comunităţile dacice de pe valea Crişului Alb? Nu avem, deocamdată, nici un temei să susţinem o
atare ipoteză.
c. Ultima ipoteză la care ne oprim, care ni se pare deocamdată cea mai verosimilă, este că considerăm valul e:a un element din sistemul graniţei militare din
vestul Daciei romane, pentru asigurarea regiunii aurifere a Munţilor Apuseni, in
cazul unui atac al dacilor liberi sau al iazygilor pe valea Crişului Alb. Incă cu cîteva decenii înainte, acad. C. Daicoviciu zăbovea asupra acestei probleme cu o~azia publicării unui ghid latinesc al Transilvaniei şi făcea în legătură cu săpăturile
de la Micia şi graniţia de vest a DacieiH din zona de la nord de Mureş. cîteva trimiteri de natură să fie reţinute şi ca un punct de pornire a acestei ultime ipoteze
la care ne oprim. Se ştie că în legătură cu graniţa de vest a Daciei romane s-au
făcut săpături la Bologa 15 şi s-au întreprins riguroase cercetări de teren de către
C. Daicoviciu în zona Munţilor Meseşului, desăvîrşindu-se cunoaşterea graniţei Daciei romane între Crişul Repede şi Porolissumt6• Spre sud, între Bologa şi Mureş,
se consideră că graniţa Daciei romane urmează culmile Munţilor Apuseni17 . Ni se
pare însă, mai ales din punct de vedere strategic şi în urma atestării unor atacuri
ale dacilor liberi, iazygilor şi altor neamuri, care n-au cruţat 1I1ici regiunea auriferă
a Apusenilor, de neînţeles ca stăpînirea romană din Dacia, care s-a preocupat în
mod special de organizarea extragerii metalelor preţioase de aici şi care s-a îngrijit atent de asigurarea securităţii sale, să fi lăsat ou totul deschisă această poartă
de intrare dinspre vest, valea Crişului Alb, cel mai accesibil şi direct drum spre
Brad.
In acelaşi sens, fără a considera că valul este neapărat o parte din traseul graniţei Daciei romane dintre Mureş şi Crişul Repede, înclinăm să credem, deocamdată,
că valul este un element al sistemului de apărare vestică, dintre Micia şi Bologa,
a regiunii aurifere din Apuseni şi, implicit, a Daciei romane. Considerăm, deocam,. K. Horedt, în SCJV, 18, 4, 1967, p. 589.
"C. Daicoviciu, în AISC, II, p. 256 indică Depresiunea Zarnndului ca un punct primejdios pentru Dacia romană,
de'funde şi necesitatea aici a uuui castru; idem, Un ghid latinesc al Transilvaniei, în ACA-IIT, I, p. 174; idem,
Micia I. Cercetdri asupra castrului (cu supliment epigrafie), în ACMIT III, p. 4, uota 2 unde arată că un autor
,,menţionează o ştire particulară despre urmele unui limes Intre Crişul Repede (Sebes-Korl>s) şi Mureş. Se asemenea, un ghid "al Transilvaniei redactat pe la începutul sec. XIX, menţionează chiar aici la Dobra, urme ce pot
fi considerate ca resturile acestui limes vestic". Tot aici la p. 4, n'.lla 4 precizează: ,,E drept că şi mult mai la
vest de această localitate, la Cenadul germe1n (N'emetcsanid), au fost găsite cirămizi cu ştampila legiunii a XIII-a
(Jung, Faste,, der Provinz D:zcien, p. 131) şi el o graniţă ipoteticl a Dacici e trasă, în harta anexată la CIL III,
mai la vest de Dobra, pe la Bulci", v. şi p. 4, nota 3 şi p. 23; idem, Asupra unor lucrdri în legăturd cu Dacia
roman6, lu A ISC, IV, p. 319, unde arat1: ,,A.~1. cum fixeazl linia de frontieră d. Sz. J. [este vorba de lucrarea
lui Szilagy:i Janos, Dacia nyugati hatara11ak elso videlmi vo11:ila es hdyiirsigei, în Koz/Cluj, III, I, 1943, pp. 88-89 S.D.)] - am văzut pe ce temeiuri şubrede -, ar însemna ca regiunea cea mai importantă a Daciei, ţinutul aurifer,
să fi fost în bătaia primă a tuturor atacurilor din afară, iar centrele de exploatare a aurului, ca Roşia Montană =
Alburnus Ma ior şi Zlatna = Ampeium să alcătuiască punctele extreme, spre vest, ale acestui „limes". Tot acolo adaugă
următoarele : ,,E adevărat, că nu ştim încă pe unde trecea exact hotarul limes la nord de Mureş. El trebuie
căutat mult mai la vest de Micia, care e un lagăr de linie interioară, şi mult la vest de regiunea şi centrele aurifere!"; idem,
TransAnt., Buc., 1945, p. 96,
nota I. Aducem şi pe această cale respectuoasele noastre
mulţumit i acad. C. Daicoviciu pentru solicitudinea şi bunăvoinţa cu care ne-a dat preţioase indicaţii cu privire la
studierea şi publicarea acestui material.
"M. llfacrea, Castrul roman de la Bologa (Săpăturile din vara anului 1936), în ACMIT, IV, pp. 197-233. .frtaMN, VI, p. 503.1
'
'"C. Daicoviciu, în AJSC, II, 1933-35, p. 254-256. - St. Ferenczi, în ActaMN, V, p. 75 - 97.
17
M. l\Iacrea, op. cit., p. 197 „Pornind din valea Mureşului, ceva mai spre vest de Micia, graniţa romană urma
culmile Munţilor Apuseni, răspunzînd în valea Crişului Repede, la Poeni", idem, în JstRom, I, 1960, p. 351, ,,De la
Micia spre nord, hotarul Daciei trecea peste culmile Munţilor Apuseni, fără să-l putem delimita mai de aproape. în
orice caz graniţa provinciei trecea pe la vest de regiunea auriferă de la Alburnus Maior, coborînd apoi la castrul
roman de la Dologa, în valea Crişului Repede",
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dată, că între val ş1 mgroparea tezaurelor dacice din această zonă nu se poate face
direct nici o legătură.
De asemenea, trebuie să spunem că această ultimă ipoteză nu este sprijinită încă
de nici un argument arheologic sau istoric direct, afară de elementele de strate~ie
militară ale Daciei romane, de argumente logice. De aceea, singura constatare valabilă rămîne semnalarea existenţei concrete a valului din Depresiunea Zarandului,
restul consideraţiilor rămînînd, pînă la noi cercetări, în sfera unor largi, dar necesare ipoteze.
Nu poate fi însă negat cu totul amestecul romanilor, într-un fel sau altul, în
aceste regiuni din vestul României, atît în legătură cu valurile din Cîmpia Tiseil 8,
cit şi în legătură cu acest val, indiferent că a fost construit din porunca lor şi pentru a le sluji interesele, sau împotriva lor, de către virtualii lor duşmani, dacii.

SEVER

BEITRĂGE

DUMITRAŞCU

ZUR KENNTNIS DER WESTGRENZE
ROMISCH-DAZIENS
(Zusammenfassung)

Der Verfasser beschreibt einen Erdwall in der Zarand-Senke, zwischen den
Ortschaften Comăneşti und Iercoşeni (Bez. Arad) gelegen. Dieser Erdwall erst~kt
sich zwischen der Bergfusszone Moma-Codru im Norden und der Zarand-Bergfussebene im Silden; der Graben ist auf der westlichen Seite und versperrt allem
Anschein nach die Moglichkeit von Westen her ins Tal des Crişul-Alb, în die
Goldzone des Apuseni-Gebirges, einzudringen.
Dieser Wall scheint verschieden zu sein in Vergleich !l'jt den Wăllen in der TisaEbene, beziehungsweise în der Ungarischen Volksrepublik, în der Sozialistischen
Foderativen Republik Jugoslawien (Backa), im Westen der Sozialistischen Republik
Rumanien (Banat, Crişana). Er ist nicht eine von den ostlichen Befestigungslinien
dieses Systems, denn er ist besonders ausgerichtet.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Wall vom Romischen Kaiserreich im
Westen Romisch-Daziens errichtet wurde, um die Gold:wne des Apuseni-Gebirges
vor den Angriffen der freien Dazier aus dem Westen oder der Jazygo-Sarmaten au.s
dem Gebiet zwisohen Donau und Tisa zu schiltzen. Es scheint, dass er zu der
Westgrenze Romisch-Daziens gehort, eine Annahme, zur der auch frilher schon einige Forscher dieser Zone gelangt sind.

Este semnificativ că K. Horedt, în SCIV, 16, 4, 1965, p. 726, considerînd că metoda pe care o folosea V. Ba.las
descrierii sale un caracter obiectiv şi nepreconceput", plasînd datarea valurilor din vest intre sec. IV -VIII,
atribuindu-le pe rind şi ln parte sarmaţilor, Imperiului roman tîrzi11, hunilor, gepizilor şi avarilor, şi legtnd acest
sistem de „Brazda lui Novac" şi de valurile din sudul R.S.S. Moldoveneşti (p. 728), nu observă că este foarte greu
să atribui un sistem atît de vast unor neamuri migratoare, unele călăreţe chiar, care nu au avut interese aUt de vaste,
de la Bratislava şi plnă la Cetatea Albă; atare interese nu putea avea declt cea mai mare putere a antichităţii,
Imperiul roman, indiferent că valurile au fost ridicate în sec. I e.n. sau în vremea imperiului tîrziu, Io sec. IV e.n.,
sub Constantin cel Mare, clnd tocmai împotriva unora dintre aceste popoare migratoare s-a ridicat valul. Cit de
trainică era metoda şi argumentele aduse în discuţie de V. Balâs în sprijinul largii sale atribuiri etnice (sec. IV -VIII)
se vede şi din studiul recent publicat de K. Horedt, care revine la părerea lui V. Pârvan că „Brazda lui Novac" a
fost ridicată Io sec. I e.n., şi desigur implicit întreg sistemul, în SCIV, 18, 4, 1967, p. 589 „Amlndouă sistemele
defensive au fost construite Io sec. I împotriva dacilor" - desigur este tot o ipoteză ; nota 1 sup,a în lntregime.
Cf. S. Soproni, Limes Sa,matiae, Io A,chE,t, 96/1, 1969, p. 43-53 şi n. 14.
18

.,asigură
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INSCRIPŢIILE DIN CASTRUL ROMAN DE LA ORAŞTlOARA DE SUS

în cursul săpăturilor de la castrul roman .de la Orăştioara de Sus (jud. Hunedoara), din vara anului 1957, de sub conducerea acad. C. Daiooviciu, au fost aflate
următ.oarele inscripţii: un titulus honorarius, o stelă funerară, o inscripţie în legă
tură cu refacerea zidului de incintă a castrului şi mai multe stampile pe cărămizi,
ţigle şi olane cu \5igla unei unităţi auxiliare. Toate aceste materiale epigrafice încă
nu au fost publicate, fiind însă amintite cu divense ocazii1.
1. - Titulus honorarius (fig. 1), în lapidariul Muzeului de istorie Cluj (inv. IN
21.700). Monumentul, din piatră dC' calcar, în formă de cippus, cu chenar sus şi
jos, a fost aflat pe berma de vest a castrului, unde a fost folosit ca material de
construcţie. Dimensiunile: 0,70X0,35X0,29 m. Cu excepţia primului rînd şi a ultimului (probabil şi a cuvintului AVG din r. 5), textul a fost martelat; trăsăturile
cîtorva litere se mai observă însă în r. 4-5. în r. 1 literele sînt înalte de 6,03 cm.
iar in ,ultimul de 5,08 cm. Din textul păstrat se poate vedea că unele cuvinte au
fost despărţite prin puncte. Ligatură în r. 5 A+ V şi probabil că a existat şi în
r. 1 A+E. Este o dedicaţie împăratului Commodus; poate fi citită şi întregită în f(Llul următor:
IMP CAes
[/M AVRE
LIO COM
MODO.ANTO
NINO.AVgl]
PIO P.P

Imp(eratori) Ca/es(ari)/
M(arco) Aure-

lio Commodo Antonino Au[g(usto)]
pio p(atri) p(atriae)

Cuvîntul Antonino, ce poate fi văzut în r. 4-5, arată că numele împăratului trebuie înregistrat prin M. Aurelius Commodus Antoninus Aug., nume purtat între
anji 180-190, ceea ce datează inscripţia 2 • Dedicantul lipseşte, dar probabil că este
unitatea militară din castrul de la Orăştioara de Sus. Epitetul de pius, pe oare îl
poartă aici împăratul, datează mai precis inscripţia între anii 183-190.
2. - Stelă funerară (fig. 2), în lapidari·ul Muzeului de istorie Cluj (inv. IN
20.204)3, din gre5ie gălbuie şi fărămicioasă; a fost găsită lingă turnul de nord-vest,
pusă cu faţa în joo, unde a fost folosită ca lespede pentru întărirea hermei castrului. Dimensiunile: l,80X0,96X0,20 m. Din monument lipseşte partea de jos, iar suprafaţa scrisă e\5te ruptă în două. Stela este în formă de placă cu trei registre, dintre care primele două sînt sculpturi în basorelief şi altorelief, iar ultimul cu cîmpul inscripţiei. In registrul de sus: o rozetă la mijloc şi două frunze încadrate de
un tympanon; lateral, la dreapta şi la stî.nga, doi păuni, fiecare ciugulind dintr-un
1 Acaci. C. Daicoviciu, N. Gostnr, H. Daicoviciu, Şantierul arheologic Gr4diştea Muncelului-Costeşti, 1n Materiale,
VI, 1959, p. 351 ; acad. C. Daicoviciu, Contribuli alla sloria della Dacia Romana a/la luce degli uUimi lre lvslri di
stutli epigrafiei in Romania, 1n Alli del III Congresso lnle,nazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 1959 p. 196 ·

Tudor, Oraşe, tlrguri şi sate ln Dacia roman4, Bucureşti, 1968, p. 134.
'
'
• R. Caguat, Cou,s tl'ipigraphie latine, Pads, 1914, p. 203-204.
• Ibidem. Descrierea şi textul inscripţiei lui Iulius Secundus: Rămer in Rumânien, Ausstellung, Koln, 1969,
p. 136, D 61.

n.
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Fig. 1. -

Dedicaţie către împăratul

Co=odus.

strugure. In regilStrul al doilea, im partea stingă, este reprezentat un bărbat, probabil
cu păr bogat dat pe spate şi cu o tunică ce se înc heie la mijloc. în
partea dreaptă o femeie cu coafură complicată, cu rochie de-a lungul corpului; im
1iaţa ei, bustul unei fetiţe. Portretul este încadrat de un ornament închipuind două
coloane cu capitelul şi fusul în formă de frunze. Inscripţia se găseşte sub portreţ
încadrată la rîndul ei de un chenar închipuind două coloane cu oapitel în formă
de palmier (?) şi cu fusul ornamentat cu lujeri şi foi de viţă de vie. Textul este
bine păstrat, cu excepţia •u ltimwui rîind din care a dispărut prima literă, probabil
H, căci în momentul descoperirii se mai vedea o ha.stă verticală. Literele v·ariază
ca înălţime între 8 şi 5 cm; cuvintele au fost întotdeauna despărţite prin semne de
punctuaţie în formă de X sau mici triunghiuri; în r . 3 după cifra XXX, ulterior
se .pare că s-a adăogat cifra II, mai mică şi cu bară orizontală deasupra; la fel, în
r. 3 litera I este s c risă mai mic; ligaturi în r . 2 N+D şi în r . 3 P+L.
Lectura şi întregirea inscripţiei:
fără barbă,

D

M

I VLIO. SECVNDO
EXPL.STIP .XXXII
DOMO. AGRIP.
VIXiT. AN.LV
h(?) F . C

D(iis) M(ani bus)
Iulio Secundo
expl(oratori) stip(endiorum)XXXII
domo Agrip(pinensi)
vix[i/t an(nis) LV
[h(eredes? )I f(aciendum) c(uraverimt)
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Stela

funerară

a lui Iulius S ecundus.

Este piatra funerară a lui Iulius Secundus, soldat dintr-o unitate de explorator2s,
originar din co lonia Claudia Ara Augusta Agrippinensium, în Germania Inferior,
azi K6ln , Cologne, şi care a murit în vÎI'Stă de 55 ,de ani, după 32 de ani de serviciu militar, fiind deci recrutat la vîrsta de 23 de ani. Faptul că Iulius Secundus are
nume de cetăţean roman dovedeşte că obţinuse ·U lll oarecare grad în unitatea de
exploratores şi nu era un simplu miles. Monumentul probabil că a fost ridicat de
că tr,e here(de)s, în cazul acesta de soţia şi fiica lui, care apar în portretul funerar.
După forma literelor, dar şi -da torită altor criterii ,'Vezi mai jos), inscripţia ar
putea data din vremea împăraţilor Traian sau Hadrian. Şi datorită faptului că
monumentul a fost folosit ca material de construcţie, şi de pe atu:nci incă îi dispăruse partea de jos, dovedeşte ,că .e ste d€5tul de vechi. Poate o datare şi mai categorică se va putea face prin stu:diUll monumentului din punctu! de vedere al artei
ş i ,al stilului.
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3. - Bloc de calcar cu urme de mortar (fig. 3), în lapidarul Muzeului de istorie
Cluj (inv. A 1/902); a fost aflat pe latura exterioară a turnului de nord-vest al castrului, unde era folosit ca material de construcţie în zid. Dimensiuni: 0,66X0,49X
x 0,26 m. Pe una din feţe, într-o tabula ansata de 43 X 12 cm, s-au înscris o literă
şi patru cifre înalte de 5,05 cm.
Inscripţia din tabula ansata este:

P C III

adică

p(edes) CIII

Inscripţia a fost deci aplicată pe un bloc din zidul turnului cu ocazia refoc:erii
zidului de incintă al castrului pe distanţa de 103 pedes (103 picioare), adică ceva
mai puţin de 31 m. Blocul cu inscripţia de mai sus nu pare să fie o piatră de hotărnicie, adusă mai tîrziu ca material de construcţie la ca5tru.
4. - In cursul săpăturilor din 1957 au fost aflate mai multe cărămizi, ţigle şi olane
(acum în Muzeul de Istorie Cluj) cu stampila N G E, aplicată cu ajutorul a două
sau trei tipare. C. Gooss amintea încă stampila N C R, cu imprimare inversă\ iar
G. Teglas - stampila M C E 5 înscrisă într-o tabula ansata. Ultimele două sînt greşit
citite de autorii amintiţi şi trebuiesc corectate în N G E.
Siglele N G E din castrul de la Orăştioara de Sus, ţinînd ,seama şi de inscripţia
:fiunerară a lui Iulius Secundus expl(oratOT}, pot fi întregite prin n(umerus) G(ermanicianorum) e(xploratorum) (vezi mai jos).
In afară de aceste materiale epigrafice, aflate în anul 1957 în castrul de la Orăş
tioara de Sus, G. Teglas mai menţionează o stel;l funerară din a cărei inscripţie s-a
mai păstrat numai D(iis), iar în 1889 găseşte inscripţia CIL, III, 12_574G_ J. F. Neigebaur vorbeşte despre o cărămidă cu stampila L: E: XIII G: E / = =MENAND.
văzută de el în colecţia lui A. Vâradi la Deva 7, iar G. Teglas aminteşte cLe cără
mizi sau ţigle cu stampilele: LEG XIII G, LEG XIII GE / AEL VALENS şi - - - I I I
GE / ---POL, care pe atunci ar fi fost păstrate în Muzeul Deva8 , ceea ce nu
re:ilU!tă însă din actualele inventare cercetate de noi. In săpăturile din 1957 s-a mai
aflat un fragment de opaiţ cu stampila FORTIS.
Din materialul epigrafi.c, descoperit în 1957 în castrul de la Orăştioarn de .Sus.
se pot desprinde cîteva date noi cu privire la unitatea auxiliară staţionată aici. Mai
întîi, inscripţia lui Commcdus dovedeşte că o reconstruire a castrului s-a făcut
după anul 192, probabil în timpul lui Septimius Severus sau al urmaşului său, Carac:alla. Martelarea numelui împăratului Commodus pe monumentele epigrafke din
Dacia nu a fost însă generală: nu a fost martelat pe trei inscripţii sacre (CIL, IIL
1092, 1396, 7842) şi pe inscripţia edificiului vamal de la Sucidava (CIL III, 8042).
In schimb, s-a aplicat martelarea pe o inscripţie onorară din castrul roman de la
Hoghiz, dedicată de coh. III Gallorum~ şi pe alta, tot onorifică, de la Apulum, dedicată de un veteran al leg. XIII Gem. (CIL, III, 1172); cie a&emenea pe un titulits
honorarius, dedicat de municipiul Drobeta•0• Se pare deci că în Dacia martelarea
s-a aplicat în deosebi pe monumentele care aveau mai mult un caracter oficial.
Numele unităţii auxiliare, care staţiona în castrul de la Oră!_;tioara de Sus, este
deci numerus Germanicianorum exploratorum. Unitatea nu apare în diplomele militare ale Daciei şi singurele izvoare sînt stampilele şi următoarele patru ins,cripţii:
1. Inscripţia lui Iulius Secundu.s expl(orator).
2. ArchErt, XXX, 1910. p. 178-180; AnnEp, 1910, 152, Apulum (în Muz. din Alba
Iulia): D(iis) M(anibus) / Zenoni / Tarasi / miles n(umeri) / OERM vix(it) an(nis)
I XXXIII Iulia / marito pien / tissimo. Numele unităţii a fost citit n(umerus)
• C. Gooss, tn AEM, I, 1877, p. 35; CII,, III, 8074, 29, a.
• G. TeglAs, tn Klio, X, 499; Hunyadva,megye torlenete, Budapesta, 1902, p. 145.
• G. TeglAs, Hunyadv4,m. tii,t., p. 144.
7
J. F. Neigebaur, Da.cien aus den Ueberreslen des klassis,hen AUerlhums mit besonde,e, Rucksicht au/ Siebenburgm,
Braşov, 1851, p. 95; CIL, III, 1627, 17 c; 8065, 29, g.
• G. Teglas, ibidem; CIL, III, 12608, g; 12610, e; 12614, e.
•c. Daicoviciu, Neue Mitteilungen aus Da:ien, Io Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 315.
11
V. Pârvan, Ştiri nou4 din Dacia Malvensis, 1n ARMSI, XXXVI, 1913, p. 40-41; D. Tuuor, OltR', p. 481 482.
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Germ(anorum) de B. Cserni, G. Cantacuzino şi V. Christescull. Acad. C. Daicoviciu
din 1937, că numele unităţii este „n(umerus) Germ(aniciano-

atrăgea atenţia, încă
rum) aşa cum apare

într-o inscripţie din Germania Inferior (CIL, XIII, 8329) şi
care este tot una cu numerus exploratorum Germanicianorum (CIL, XIII, 8683), cunoscut tot acolo"t 2.
3. CIL, III, 12.574, Orăştioara de Sus (în Muz. din Deva). Dianae / sacrum / pro
salut(e) / C. Arri Anto / nini leg.Aug. / pr. pr. / M. Verius Su / perstes (centuria)
leg(ionis) / V Mac(edonzcae) P.NGVSt'l.a. Ultimul rînd fusese citit V Mac(edonicae)
p(iaeJ n(umini) g(ratus?) v(otum) s(olvit), dar acum literele PNG se pot întregi prin
p(raepositus) n(umeri) G(ermanicianorum).
4. CIL, III, 1343, Micia (dispărută) 11 • I OM / prof s/alu[te] d(ominorum) n(ostro?Um) J /Severi] et Anton/in(i)] / et /Getae Caes(aris)J / - - - - - / a/l/ae Ba [t(avorum)] (milliariae) (?), al(ae) Cam(payonum) / sub cur(a) Iul(ii) TERETN pr(a)ef
(ecti), / coh(ortis) S (?), coh(ortis) I Vind(elicorum) / coh(ortis) II Fl(aviae) Com
/ m(agenorum), coh(ortis) I Alpi[n(orum)J, / n(umeri) M(auretanorum) Tib[isc(ensium)
n(umeri)] / GERM / - - , n(umeri) ca / mp istr(orum) etc. Numele penultimei unităţi,
întregit de W. Wagner prin [n(umerus) Brit(onum)J Germ(isarensium?)1\ acum poate
fi respins cu toată certitudinea şi înlocuit cu fn(umerus)/ Germfan(icianorum)].

Trupele auxiliare de germani sînt prezentate pe cîteva s02ne de pe Coloana lui
Traic1n: soldaţii lor, goi pînă la briu (obicei caracteristic acestui neam), se remarcă în
calitate de pedestraşi, uneori alături de împărat. Ei pot fi văzuţi, în grupuri' mai
mari sau mai mici, în timpul marşului, ca avangardă - exploratores - , în liniile
de luptă şi la asedierea cetăţilor. Armele lor sînt măciuca, sabia, lancea şi întotdeauna
un scut mare oval 15. Calităţile acestor Germaniciani (numele de la binecunoscutul
comandant roman Germanicus' 6 ) au fost apreciate şi de Traian, oare îi putea cunoaşte de pe vremea cînd a fost guvernatorul Germaniei Inferior. Părerea -că numerus Germanicianorum din Dacia este o formaţie numai începînd cu anii de domnie
a împăratului Marcus Aurelius, alcătuit din auxiliarii primiţi de la marcomani şi
quazi, sau de la alţi gennani 17 , nu se mai poate susţine. Germaniciani exploratores
apar pe scenele Coloanei lui Traian atît în primul cit şi în cel de al doilea război
dacic, iar după războaiele dacice, o parte din aceştia sint opriţi în Dacia, unde formeaz..ă o unitate auxiliară. Castrul lor va fi fost de la început fixat la Orăştioara
de Sus, la numai cîţiva kilometri de ,cetatea dacică de la Costeştil 8 , unde, în calitatea lor de exploratores, aveau misiunea de a patrula în zona cetăţilor din Munţii
Orăştiei ş~ a controla teritoriul care fusese centrul de rezistenţă a dacilor în cursul
celor două războaie. Din vremea ce urmează îndată războaielor dacice datează şi
inscripţia funerară a lui Iulius Secundus expl(orator), cînd ostaşii unităţii germanice probabil că purtau numai numele de exploratores, sau, cel mult, Germaniciani
exploratores. Inscripţia lui Zeno Tarasi (filius), oare nu poate fi mai nouă de
11 B. Cserni, în ArchErt, XXX, 1910, p. 178; G. Cantacuzino, Clleva corpuri barbare din armata ,oman4 de la
A uguslus pCnd la Gallienus, Bucureşti, 1929, p. 65; V. Christescu, Istoria milita,d a Daciei romane, Bucureşti, 1937,
p. 196; J. Szilagyi, A dliciai erodrmdszer helyorsigei is a katouai liglabilyegek - Dic Besalzungen des Ve,teidigungsSJ'Slems vo11 Dazien 11nd ilire Ziegelstempel (DissPann, ser. II, No 21), Budapesta, 1946, p. 32, nota 187, crede că
ar putea fi şi n(umems) Germ(isarmsium), presupunere inutilă, eronată.
"V. Christcscu, op. cil., p. 196, nota I şi p. 208, nota I. La fel întregeşte şi A. Alfoldi, Zu den Schicksalen
Siebenburgens im Allerlum, Budapesta, 1944, p. 12; W. Wagner, Dislokalion, p. 206, cu mai multă probabilitate
Gtrmanicianor1'm.
"a Sargetia, V, 1968 [1969]. p. 97.
13
N. Gostar, O stare de alarmd pc limesul de vest al Daciei în juml anului 200, ln A Ul, XIV, 1968, p. 96.
",v. Wagner, op. cit., p. 203-204.
",v. Froehner, La Colon11e Trajane d'ap,es le s11r»io11lage e:,;icuti a Rom< en 7861-7862. Planches, Paris, 1872 1874, pi. 48, 52, 62-63, 67, 69, 91, 96, 99, 140-141, 149; La Col011ne Traja11e. Texte, Paris, 1872, p. 8, 9, 12,
13. 15, 16, 21, 22; S. Reinach, La Colonne Trajane au Musie Saint-Germain, Paris, 1886, p. 45; C. Cichorius, Die
Re/iefs de, Trajanssiiule. I. Tafclband. Die Reliefs des erslen dakisclien Krieges, Berlin, 1896, scenele: XXIV, XXVII,
XXXVI, XXVIIXI, XL, XLII, L, LXVI, LXX, I,XXII; II. Textband. Commenlar zi< den Reliefs des erslen dakisrlirn I<rie~es, Berlin, 1896, p. 113-114, 120, 135, 177-178, 187, 199-200, 205, 305, 325, 328; III. Textband.
Commenta, :11 den Reliefs des zweilen dakisclien Kricges, Berlin, 1900, p. 189, 193; E. Petersen, T,ajans dakische
Kriege, I. De, erste Krieg, Leipzig, 1899, p. 31; T. Antonescu, Colum,111 T,aiand sllldială di11 punct de vede,e arheologic, 11eografic şi artistic, I. Iaşi, 1910, p. 99; E. A. P. Dzur, Die Traja11ssăule, Haga, 1941, p. 53, 59, 73-74, 81,
111-112, 117, 123, 183, 193.
" M. Bang, Die Germanen im ,omischen Diensl bis zum Regie,ungsanlrilt Conslanlins I. Berlin, 1906, p. 53, 65.
17
G. Cantacuzino, op. cil., p. 65; V. Christescu, op. cil., p. 196; W. Wagner, op. cit., p. 206.
11
C, Daicoviciu, Aşezdrile dacice din Munţii O,ăştiei. Studiul topografic al aşezd,ilor, Bucureşti, 1951, p. 6-7.
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sec. nu>, ne arată că, cel mai tirziu în timpul lui Antoninus Pius, unitatea devine o
trupă auxiliară de caracter permanent, cu numele de numerus Germanicianorum.
Cu acest nume apare unitatea şi în inscripţia CIL, III, 12574, de la Orăştioara de

Sus, datată, după numele guvernatorului C. Arrius Antoninus20 , între anii 175-177 21
şi tot astfel se pare că se numea pe la anul 200, după cit ar rezulta din inscripţia
CIL, III, 1343, de la Micia. Foarte probabil că cu timpul, cind zona cetăţilor dacice
di:n Munţii Orăştiei, de mult în ruină, nu mai prezenta nici un pericol pentru securitatea provinciei, soldaţii acestei unităţi şi-au pierdut calitatea de exploratores
şi astfel s-ar explica lipsa calificativului în aceste ultime trei inscripţii dacice.
Siglele de pe cărămizile, ţiglele şi olanele de la Orăştioara de Sus păstrează însă
numele unităţii în abrevierea N G E, ceea ce poate îi întregit prin n(umerus) G(ermanicianorum) e(xploratorum). Pe de altă parte, în inscripţiile din provinciile germanice sau din alte provincii, unităţile omonime sînt cunoscute sub numele de
numeri exploratorum Germanicianorum 22 • Acest lucru ne obligă să nu mai fim atît
de categorici cu întregirea de mai sus şi deci n-ar fi excll.15ă şi altă eventuală întregire, anume n(umerus) Ge(rmanicianorum).
In ce priveşte originea soldaţilor în unitatea de exploratores de la Orăştioara
de Sus, inscripţia lui Iulius Secundus dovedeşte că la începutul staţionării în Dacia,
cel puţin unii erau germani sau cetăţeni romani din provinciile germanice 23 • Inscripţia de la Apulum arată însă că încă în CUI"Sul sec. II, cînd unitatea devine o trupă
auxiliară cu numele de numerus Germanicianorum, în cadrul acestei trupe pătrund
şi elemente străine de neamul germanic. Astfel, soldatul Zeno Tarasi (filius) nu are
nume germanic şi nici patronimul Tarasus nu a fost înregistrat printre antroponimele germanice. S-a afirmat însă, că Zeno Tarasi (filius) ar fi un localnic, un
trac, sau traco-dac 24 • In realitate Zeno este un nume grecesc, iar Tarasus este mai
puţin caracteristic pentru onomastica tracică 25, fiind însă frecvent în Asia Mică şi
în special în Isauria 26• In cazul acesta, Zeno Tarasi (filius), miles n(umeri) Germ(anicianorum) este originar din Asia Mică, dar e probabil că în momentul recrutării
să fi fost colonizat (el sau părinţii lui) în Dacia (deci o recrutare locală!). Numele
acestui soldat dovedeşte deci calitatea lui peregrină, de provenienţă din mediul
greco-microasiatic şi nicidecum din provinciile tracice sau germanice.
Pentru anii de serviciu militar, la oare se angajau soldaţii unităţii de exploratores din Dacia, este de remarcat stagiul lui Iulius Secundus din inscripţia funerară
de la Orăştioara de Sus. Acesta a servit în armată peste 30 de ani, ceea ce poate
că ar explica şi obţinerea unui nume de cetăţean roman. Mai tîrziu, oind unitatea
devine numerus, foarte probabil că se va reglementa şi aici durata serviciului militar la 25 de ani.
Numai pe baza materialului epigrafie existent nu .ne putem face nici o idee cu
privire la efectivul unităţii. Auxiliarii germani, în diversele lor acţiuni, apar în
unele scene ale Coloanei lui Traian în grupuri destul de numeroase, uneori pînă
la opt soldaţi 27 , ceea ce ne obligă să presupunem, că în războaiele dacice efectivul
10
B. Cserni, op. cit., p. 180, sfîrşitul sec. II şi începutul sec. III; la fel şi Gr. Florescu, I monumenti funerar
romani delia Dacia superior, în EDR, IV, 1930, p. I 10 şi J. Szilagyi, op. cit., p. 32. Literele, de o formă perfect
patrată, atrag monumentul mai mult spre sec. II, chiar prima jumătate.
•• C. Daicoviciu, O contribuţie la Prosopog,aphia Imperii Romani saec. I-III, in Jnchinare lui Nicolae Iorga cu
P,ilejul implinirii vlrstei de 60 de ani, Cluj, 1931, p. 129-132.
11
A Stein, Die Reichsbeamten von Dazien (DissPann, Ser, I, No. 20), Budapesta, 1944, p. 46-47.
11 E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorpe, im romischen Deutschland unie, dem Prinzipat, Viena,
1932, p. 262-266; H. T. Rowell, în RE, XVII (1937), 2543, 2547; G. Alioldy, Die Hilfst,uppen de, rom. Provfoz
Germania Inferior (Epigraph.ische Studien, 6), Diisseldorf, 1968, p. 80.
11 M. Bang, op. cit., p. 9-10, ln sec. II colonia Agrippinensium era de mult o colonie romană, cu ius Latinum;
se bucurau de acest drept atît locuitorii oraşului, cit şi cei din aşezările rurale. Ibidem, p. 18, soldaţi auxiliari cu
numele de C. Iulius, originari din această localitate. G. Cantacuzino, op. cit., p. 85, cazuri de e:xploratores de origine
germanică şi cu cetăţenia romană.
" G. Cantacuzino, op. cit., p. 103 şi nota 31.
„ D. Detschew, Die th,akischen Sp,ach,este, Viena, 1957, p. 490, nu poate aduce exemple concludente pentru
tracismul antroponimului Ta,asus.
'"L. Zgusta, Kleinasiatische Pe,sonennamen, Praga, 1964, p. 485-486, Ta,asis, Ta,azis, Ta,asios, ln Liycaonia,
Pisidia, Frigia, Cilicia, dar cele mai multe cazuri (25 de exemple) se întîlnesc în Isauria. Originea asianică a patronimului Ta,asus, din inscripţia de la Apulum, a fost remarcată de I. I. Russu, Rectificdri şi adaose la Onomasticon
Daciae, ln AISC, V, 1949, p. 291.
" Clchorius, Die Reliefs de, Traianss4ule, I Tafelband, în special scena XXXVI etc.
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lor era destul de ridicat. Mărimea castrului de la Or~tioara de Sus nu ne este
cunoscută; dar, în literatura mai veche, putem bănui că suprafaţa castrului putea
în bune condiţii adăpooti un număr de 500 ,de soldaţi pedeştri şi chiar mai mulţi:?,:,.
Nu avem apoi deplină certitudine în legătură cu armamentul folosit de soldaţii
din numerus Germanicianorum. Pe Coloana lui Traian îi vedem mînuind fie mă
ciuca, sabia sau lancea şi nu le lipseşte niciodată scutul mare de formă ovală.
Dacă ei şi-au păstrat aceste arme caracteristice, în timpul staţionării lor în Dacia.
este greu de spus. In săpăturile din 1957 s-a aflat numai un pugio, armă romană
dintre cele mai caracteristice.
O ultimă chestiune este durata existenţei acestei unităţi auxiliare în Dacia. Atît
din scenele Coloanei lui Traian, cit şi din inscripţia lui Julius Secundus, reiese că
Germaniciani exploratores au fost în Dacia de la începutul formării provinciei şi că
destul de curînd au ocupat castrul de la Orăştioara de Sus. Ultima inscripţie (CIL,
III, 1343), în care este amintit numerus Germanicia1Wrum, datează din jurul anului 200. O monedă, aflată în timpul săpăturilor din anul 1957, este o emisiune a
impăratului Elagabal, ceea ce arată că acest castru era încă î:::1 funcţiune în prima
jumătate a sec. III.
NICOLAE GOST AR

DIE INSCHRIFTEN AUS DEM ROMISCHEN MILITĂRLAGER
VON ORAşTIOARA DE SUS
(Zusammenfassung)
Wăhr0nd dcr Ausgrabungen im romischen Militiirlager von Orăştioara de Sus
(Hez. Hunedoara) im Sommer 1957, unter der Leitung von Prof. Dr. C. Daicoviciu
wurden drei Inschriften auf Stein und mehrere Ziegel, Dach- und Hohlziegel
mit dem Stempel einer Hilfstruppe aufgefunden.
I. - Titulus honorarius (Abb. 1) fur Kaiser Commodus.

lmp(eratori) Ca[es(ari)J
/[M(arco) Aureliu Commodo Anio11ino Au/g(usto)j/
pio p(atri) p(atriae)

" DupJ A. Fodor, Utmutat6, I, 84

şi

Hon is kiilfâld, 1844, p. 304 (citat după Al. Fcrenczi, AşeztJrile dacice din

.\f 1rn/ii OrtJştiei. Studiu bibliografic asupra aşeztJrilor, Bucureşti, 1951, p. I 09), dimensiunile castrului ar fi de 356,50 X

< 133 m, dimensiuni rezultate dintr-o evidentă exagerare, dacă nu cumva este o eroare de cifre. Mai sigure par
sa fil' m1iSurătorile lui Neigebaur, op. cit., p. 94-95, care, la 15 iulie 1847, a văzut ruinele castrului, al cărui contur
era marcat de un val !nalt de 10 picioare ( = 3,30 m); latura de vest (probabil intactă atunci) măsura 214 paşi
181,90 m), latura de sud, care ln partea de răs~rit a fost distrusă de ape, era de 180 paşi ( = 153 m), iar din
latura de est, mult distrusă de torentul Apa Oraşului, nu a putut vedea mai mult decit 60 de paşi ( = 51 m). În
18.';4, cu topirea zăpezii, a dispărut o bună parte din castru şi ln întregime laturile de est şi de sud. În vara anului
1889, dn<l G. Tc!glăs şi P. Kiraly se deplasează la Orăştioara de Sus, din castru mai răminea foarte puţin. Tc!glas,
llunyud,,arm. tort., p. 144, găseşte latura de vest lungă de 140 m, cea nordică numai de 45 m, iar în prelungire,
iu kn:u inundabil, părţi din această latură pe o lllllgime de 50 m şi care ln total ar fi fost de 120 m. Dopă P.
Kir.\ly, Dacia Provincia Augusti, I, Becicherecul Mare, 1893, p. 408-409, latura vestică era tot de 140 m, pe clnp
'-'""J nordică numai de 83,05 m. Măsurătorile noastre (Materiale, VI, 1959, p. 351) au dat 130 m pentru latura de
vest şi SO m pentru latura de nord. Numai măsurătorile lui Neigebaur pot fi luate la considerare, deşi aproxima·
tiw: deci ci a putut vedea conturul unui castru de 181,90 X 153 m, cu observaţia că laturile de nord şi sad
puteau depăşi cei I 53 m. În cazul acesta laturile lungi erau la est şi vest, iar pretoriul se găsea cu faţa înspre sud,
în fa\a laturci scurte, adică orientat înspre cetăţile dacice de la Costeşti.
(

0

•

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

ŞI

DISCUŢII

501

Die Zeilen 2-5 wurden ausgemerzt. Der Name des Stifters ist nicht genannt.
Die lnschrift datiert aus den Jahren 183-190.
2. - Grabstele (Abb. 2) in Forrn einer Platte mit dem Bild des Verstorbenen
neben den Bildern einer Frau und eines kleinen Madchens. Die Buchstaben sind
c•cki,g.
D(iis) M(anibus)
Iulio Secundo
expl(oratori) stip(endiorum) XXXII
domo Agrip(pinensi.)
vix[i]t an(nis) LV
[h(eredes)?J f(aciendum) c(uraverunt)
Es ist der Grabstein des Iulius Secundus, Soldat în einer Einheit von exploratores; er stammte aus der colonia Claudia Ara Augusta Agrippinensium, aus

der Germanica inferior (heute Koln). Nach der Form der Buchstaben, aber auch
auf Grund anderer Merkmale kann die Inschrift in die erste Hălfte des 2. Jhs.,
i n die Zeit der Kaiser Trajan oder Hadrian -angesetzt werden.
3. - Kalksteini.1lock (Abb. 3), der als Baumaterial in der Mauer des nordwestlichen Lagcrturms verwendet wurdc. Die lnschrift war in eine tabula ansata eingraviert.
P

C

III

d.h.

p(edes) Cili

Es handelt sich um die Wiederherstellung der Lagermauer auf eine Entfernung
\·on 103 Fuss, also etwas weniger als 31 m.
4. - Stempel auf Ziegeln, sowie Dach- und Hohlzicgeln mit dcn Ruchstaben
N G E, die durch n(umerus) G(ermanicianorum) ex(ploratorum) ergănzt wcrdcn konnen; es ist dies also der Name der Hilfstruppc, die im Lager von Orăştioara de Sus
im 2. - 3. Jh. stationiert war.
Mit Hilfe dieser Funde kann der Standort der Einheit n(umerus) Germ(aniclanorumJ,
die nur aus einer Grabinschrift aus ApulUJm (ArchErt, XXX, 1910, S. 178-180;
AnnEp, 1910, 152) bekannt war, festgestellt werden. Weiters kann die Lesung der
Inschrift CIL, III, 12.574 aus Orăştioara de Sus verbessert werden, wo nun in der
letzten Zeile die Buchstaben P N G durch p(raepositus) n(umeri) G(ermanicianorum) ergănzt werden konnen; ebenso kann die Inschrift CIL IIII, 1343 von Micia.
Kol. b, Z. 5 [n(umerus)J Germ[an(icianorum)J gelesen werden.
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CERAMICA

DACICĂ

DIN CASTRUL ROMAN DE LA BOLOGA
(jud. Cluj)

Săpăturile din anii 1967-1968 efectuate la castrul roman de la Bologa1 au scos
la iveală, ·în afara detaliilor de ordin tehnic 2, o mare cantitate de material arheologic, în cadrul căruia ceramica ocupă un loc important. Afară de ceramica romană
provincială, care constituie majoritatea covîrşitoare, în mai multe puncte din interiorul castrului s-a găsit şi ceramică primitivă dacică, modelată cu mina, în asociere cu ceramică de factură romană. In c.ele ce urmează prezentăm o parte din
materialul ceramic dacic găsit în castru, material care se află la Muzeul din Cluj3.
Ceramica dacică, pe care o avem aici în vedere, este lucrată exclusiv cu mina,
din pastă prost frămîntată, conţinînd nisip şi pietricele, iar arderea este incompletă şi inegală, cele mai multe fragmente purtînd urme de afumare sau de ardere
secundară.

Parte din gura unui vas ,ou buza răsfrîntă, din pastă cu miezul cenuşiu şi
superficiale de culoare brună-roşcată; în exterior netezită cu grijă (fig. 2/10).
2. Fragment din gura unui vas cu buza răsfrîntă în afară, din pastă ,cu miezul
•cenuşiu, .de culoare negricioasă în exterior, iar înăuntru roşcată (fig. 2/4).
3. Fragment din gura unui vas, avînd buza ornamentată cu alveole pe partea
interioară. Este de culoare brună-roşcată în exterior şi roşcată înăuntru; pe faţa
externă, sub buză, are un buton rotund în relief (fig. 2/1).
4. Parte din gura unui vas cu pereţii bine neteziţi, lucrat din pastă de culoare
negriaioasă, bine arsă (fig. 3/7).
5. Buză de vas cu partea interioară teşită, din pastă de culoare roşcată în exterior şi brună-roşcată înăuntru (fig. 3/14).
6. Buză de vas din pastă de culoare negricioasă, teşită pe partea interioară
(fig. 3/6).
7. Buză de vas cu faţetă pe partea interioară, din pastă de culoare brună-roş
cată (fig. 3/3).
8. Buză de vas din pastă de culoare brună-roşcată fără urme de afumare sau
de ardere secundară (fig. 3/5).
9. Buză de vas de culoare brună-roşcată (fig. 3/4).
10. Fragment din buza unui vas mic lucrat din pastă bine arsă, de ~uloare brună
roşcată, avînd o nuanţă mai închisă în exterior (fig. 3/10).
11. Fund de vas de culoare brună-roşcată, în exterior cu o nuanţă mai închisă
(fig. 3/2).
12. Fragment de ceaşcă-opaiţ, din pastă de culoare brună-roşcată; la bază, în
exterior, ornamentată cu alveole (fig. 3/16).
13. Fragment din pereţii unui vas din pastă de culoare brună-roşcată, ornamentat cu o linie ondulată, incizată (fig. 212).
1.

părţile

1
Săpăturile au fost executate de către un colectiv de la Institutul de Istorie şi Arheologie al Academiei Filiala
Cluj, condus de prof. M. Macrea.
'
'M. Macrea, Castrul roman dela Bologa; S4pdlu,ile din 11a,a an1dui 1936, in ACMIT, IV, 1932-36 p. 195-233.
Rezultatul ultimelor săpături îşi va găsi locul într-un studiu ulterior.
'
• în afara materialului dacic descris, mai există o cantitate relativ mare de fragmente, care, fiind lipsite de tră
~ături caracteristice, nu s!nt prezentate aici.
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14. Parte din gura unui vas, de culoare negricioasă în exterior şi roşcată înăun
tru; partea superioară a buzei este îngrijit netezită (fig. 2/8).
15. Parte din gura unui vas brun-roşcat (fig. 2j9).
16. Buză de vas din pastă de culoare negricioasă în exterior şi brună-roşcată
inăuntru (fig. 3/11).
17. Fragment de pateră din pastă de culoare brună-roşcată, foarte puternic afumată (fig. 3/18).
18. Fragment de ceaşcă-opaiţ de culoare brună-roşcată (fig. 3/15).
19. Fragment dintr-un capac de culoare brună-roşcată cu suprafaţa foarte neregulată (fig. 3/12).
20. Parte din gura unui vas ·cu pereţii bine neteziţi, din pastă de culoare negricioasă in exterior şi roşcată înăuntru (fig. 2/11).
21. Parte din gura unui vas de culoare gălbuie în exterior şi roşoată înăuntru;
sub buză, pe umărul vasului, are ca ornament o linie ondulată, incizată (fig. 2/7).
22. Parte din gura unui vas brun-roşcat cu buza răsfrîntă şi alveolată pe parlea
interioară; sub buză vasul avea alveole, iar pe umărul vasului o linie ondulată incizată

(fig. 2/5).
23. Fragment din buza unui mic vas de culoare brună în exterior şi brună roş
cată înăuntru; pereţii neteziţi cu grijă (fig. 3/21).
24. Parte din gura unui vas clin pastă cu miezul cenuşiu şi părţile superficiale
de culoare brună-roşcată (fig. 2/6).
25. Parte din gura unui vas roşu, bine ars, cu pereţii aproape drepţi şi buza
teşită

în partea exterioară. Nu poartă urme de afumare sau de ardere secundară
(fig. 3/19).
26. Fragment din gura unui vas mic de culoare brună-roşcată (fig. 3/20).
27. Fragment din buza unui vas brun-roşcat (fig. 3/8).
28. Parte din gura unui vas, uşor răsfrîntă în afară, de culoare brună-roşcată
(fig. 3/9).
29. Bw.ă de vas puternic răsfrîntă., din pastă de culoare brună-roşcată (fig. 3/17).
30. Fragment de pateră de culoare roşcată, fără urme de afumare sau de ardere
secundară (fig. 2/3).
31. Fund de vas de culoare brună-roşcată în exterior şi roşcată înăuntru (fig. 3/1).
32. Fragment din peretele unui vas de culoare brună-roşcată, ornamentat cu
brîu crestat (fig. 3/13).
33. ~aşcă-opaiţ din pastă de culoare brună-roşcată, cu gura afumată~ (fig. l).
După cum reiese din descrierea de mai sus, factura, formele şi ornamentele
acestor vase se deosebesc net de acelea ale vaselor romane, fiind cele specifice
ceramicii dacice din epoca Latene5• Precum s-a văzut, culoarea predominantă a
ceramicii este brună-roşcată; multe fragmente, din cauza afumării sau a arderii
secundare, au primit o nuanţă mai închisă sau chiar culoarea negricioasă. Or.namentele în general lipsesc, iar atunci oind apar, ele sînt foarte simple: proeminenţe.
linii ondulate, brîuri alveolate sau striate6•
La Bologa ceramică dacică a fost găsită aproape în fiecare dintre punctele cercetate: la praetorium (nr. 1-13), porta praetoria (nr. 20), porta principalis sinistra
(nr. 21-22), porta decumana (nr. 14-19), turnul din colţul de nord-vest (nr. 23).
turnul din colţul de sud-vest (nr. 24-32), în acelaşi strat cu ceramica şi alte produse romane 7• Nu s-a sesizat ni-căieri aici un strat de locuire dacic anterior castrului roman, împrejurare oare asigură datarea ceramicii dacice în epoca romană 8 •
De fapt, cazul nu mai este iwlat, în numeroase castre din Dacia găsindu-se ma• Ceaşca a fost găsită în praetentwra, cu ocazia campaniei agricole dia toamna anului 1968, şi se află tn colecţia
niuz~al,, a J,icc:ului din Huedin, organizată de prof. N. Ştciu, care a avut amabilitatea să ne împrumute pksa.
' 111. Macrca, Despre rezultatele cercetarilor întreprinse de şantierul arheologic Sf. Gheorghe-Bre/cu, in SCTV, Tl,
I, 1951, p. 292; III. Mncrea, 111. Rusu, I. Winkler, Şantierul arlleologic Gil,fo, în Materiale, V, 1959, p. 457 458;
IJ. Protasc, 0/tiria dacică din castrul roman de la Orheiul Bistriţei, în ProblM11z, 1960, p. 192.
• Cf. M. Macrca, op. cit., p. 292-293; D. Protase, Problema continui/o.ţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 67.
7
Cf. M. Macrea, op. cit., p. 293.
'Despre semnificaţia istorică: M. lllacrea, op. cil., p. 294; D. Frotase, op. cit., p. 69.
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Fig. 1. -

Ceaşcă-opaiţ.

t erial similar9• Ca ş1 m celelalte castre, raportul cantitativ este n,et în favoarea
-ceramicii provinciale romane. La Bologa, după numă r ul fl'agmentelor şi profilelor
putem aprecia că avem un număr de 30 de vase dacice, oare au avut destinaţii
diferite. Dintre acestea, forma predominantă pare să fie oala cu pereţii °U:?Or
.curbaţi 10 . Singurul vas ·c are, se pare, îşi păstrează neschimbate destinaţia şi forma
este oeaşca-opaiţU.
In cadrul ceramicii dacice de la Bologa, se poate sesi:zia un aspect în plus al
c onvieţuirii populaţiei dacice cu romanii, ş i anume preluarea int e grală a unor forme
a le ceramidi provinciale romane şi prelucrarea lor în tehnica locală . Este vorba
de fragmentele de pateră de la nr. 17 şi 30 (fig. 3/18 şi 2/3), care imi tă pînă la
:identitate acelaşi tip de vase romane provinc~ale 12. Această imit are sesi z ată şi în
cimitirel 3, dovedeşte receptivitatea dacilor la formele ceramicii romane provinciale.
Semnalarea ceramicii dacice în castrul roman de la Bo'loga sporeş te numărul
,castrelor în care s-a sesizat prezenţa populaţiei dace, lăr g indu--s e totodată şi a ria
î n care ea este cunoscută în timpul stăpîni r ii romaneH.
Atestarea populaţiei dace într-un număr mare de castre a r putea indica , event w1l, c ă dacii s-au integrat destul de r epede, nu numai sub aspect civil, ci ş i sub
-a spect militar, în viaţa romană din provincia Dacia, care le oferea, c hia r în cond i ţiile de populaţie supusă, avantajul unei civilizaţii superioa r el5.

N . GUDEA
• Castrele romane şi aşezările civile dependente în care s-a găsit ceramică dacică sînt me n ţ ionat e, cu bibliografic
la •D. Protase, op. cit. p . 68.
'" M. Macrea, op. cit. , p . 292; D. Protase, op. cit. p. 67.
11 D . Protase, loc. cit.
12
D . P opescu, Cerccltiri arheologice în T ransilvania, în M ater-iale, II, 1956, p. 164, fig. 100 ş i fig. 111.
13
D . P rotase, op. cit. , p . 68 ş i fi g. 23, s usţine că o urnă d acică imită îndeaproape o oală roman ă.
" Despre fe lul cum, în general, a putut a junge ma terialul dac.ic în castre, v ezi consi deraţ iile lui M. Iviacrea, op. cit.,
•1'· 294 şi D . P rotase, op. cit., p. 69 -70. Ma i nou, academicianul C. Da icoviciu ne-a sugerat că aceas t ă ceramică
a r putea fi pusă în legătur ă cu au tohtonii daci înrolaţi în armata roman ă din Da cia , făcînd deci parte ş i d in garn iwana castrului de la Bologa.
10
N u trebuie pierd ut din vedere faptul că în D acia s-a dus o poli t i că specială pentru rom anizarea popul aţiei
,cucerite; vezi C. Daicoviciu, T rans Ant., p. 122- 123.
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Ceramică dacică.
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Ceramică dacică.
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DAKISCHE KERAMIK AUS DEM ROMISCHEN MILITĂRLAGER
VON BOLOGA (BEZ. CLUJ)
(Zusammenfassung)
Bei der dakischen Keramik aus dem romischen Mililărlager von Bologa han<lelt
es skh um handgearbeitete, schlecht gebrennte GefăBe, deren Paste mit Sand und
Steinen vermischt ist. Einige haben spezifisch dakisohe Verzierungen. Sie treten
zusammen mit romischer Tonware aui. 1hr Vorhandensein im romischen Milităr
lager von Bologa, wie ilbrigens auch in anderen Militărlagern in Dazien, muB aller Wahrscheinlichkeit nach - mit der Anwesenheit von bodenstăndigen Dakern
sogar în .den romischen Garnisonen Daziens în Zusammenhang gebracht werden.
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T,EZAURUL MONETAR ROMAN DE LA TIBODU (TRANSILVANIA)
Observaţii şi precizări

Cunoscut. de peste un veac în literatura de specialitate, tezaurul de monede
.romane de la Tibodu (Tibudeni, Tib6d; jud. Harghita) a format, în ceea ce priveşte
unitatea şi data îngropării lui, obiectul unor interpretări diferite şi contradictorii.
Din acest motiv, în cele ce urmează, vom lua în discuţie şi vom analiza condiţiile
în care s-a produs descoperirea, conţinutul şi structura acestui interesant depozit
monetar, pentru ca apoi, în funcţie de atari elemente esenţiale, să încercăm a stabili - în lumina progresului studiilor numismatice - epoca de formare propriuzisă a comorii, etnkul probabil al proprietarului, vremea şi cauza posibilă a ascunderii ei în pămintuli Daciei romane 1•
Tezaurul, format din 826 denari romani, a ieşit la lumină în luna august 1853,
în ograda locuitorului Francisc Torok din Tibodu, după o puternică ploaie torenţială. Monedele s-au găsit amestecate cu fragmente ceramice, provenite din vasul
sfărîmat care conţinuse tezaurul. Recipientul, spart din cauza presiunii transmise
de deasupra de greutatea carelor ce treceau prin ogradă, nu a mai putut fi refă
cut, dar între fragmentele lui se precizează ·că s-a constatat existenţa unui singur
fund de oală. Un număr de 202 piese datează din timpul Republicii pînă în anul
31 î.e.n., iar restul de 624 sînt emise sub Lmperiu, de la Vespasian (a. 70) pînă la
Marcus AureliU5 (a. 167). Dintre piesele republicane, 16 sînt monede familiale, iar
185 exemplare aparţin perioadei cuprinse între anii 43 şi 31 î.e.n. Printre acestea
din urmă erau numeroase monede cu „legio" de la triumvirul M. Antonius, multe
purtind contramărci (signa incusa). Cele mai recente exemplare nu depăşesc, ca
dată de batere, anul 167, dată la care sau puţin după care, din considerente ce le
vom arăta mai departe, întregul depozit monetar a fost îngropat. Se specifică apoi
că monedele imperiale, cu excepţia a doi denari de la Vespasian, erau foarte
bine conservate, spre deosebire de cele republicane, care erau atît de .şterse .şi
de tocite - semn al intensei şi indelungatei lor circulaţii - incit multora nici nu
li s-a putut recunoaşte tipul.
J. G. Seidl descrie şi repartizează numeric pe împăraţi numai tipurile mai repr-ezentative, motiv pentru care totalul pieselor imperiale nu ,coincide cu numărul
real de 624 monede, deşi tezaurul fusese a:chiziţionat în întregime. Iată compoziţi,a tezaurului, după Seidl: ,republicane 202, Vespiasian 23, Dcnruţian 4, Traian 18,
Hadrian 21, Antoninus Pius 109, Faustina senior 53, Marcus Aurelius 45, Faustina
iunior 84, Lucius Verus 67, Lucilla Veri 4.
Judecind numai după gradul de uzură al pieselor, că·ci alt criteriu declarat nu
există, Seidl împarte monedele în două grupe, fără să înţeleagă însă prin aceasta
că la Tibodu sînt două tezaure deosebite, îngropate unul lingă altul, la date dife'l'rincipaln sursă de informaţie despre acest tezaur este J. G. Seicll (AOG, XIII, 1854, p. 137-138), car<", foarte
succi:,t, l-a publicat pentru prima oară. După aceea, pe baza datelor stabilite de Seidl, aprecieri noi asupra te?,aurulm a f,,c~t„ T~. _Mommscn (Geschic/11." ~es rofflischen Mifnzwesens, Berlin, 1860, p. 771), ale cărui observaţii au fost
preln_a.tc. fora 111~1 un_ control_, de maJontate:i cerce~ătonlor care, mai mult ocazional, s-au slujit de descoperirea de
I~ T1b~d11. M<;nţ10n,mle ulter~oare ale a~cstu1 depoz!t. monetar sint foarte frecvente în literatura arheologico-istorică
ŞI num1sm:,: 1c.1 (vezi Rcperto,iul arheologic al Românie,, ms., sub Tibodu), dnr, intrucit ele nu aduc nici o observaţie
nouă, nu socotim_ n_ecesar a le mai inşirn nici. După 1:fommsen, doar G. T<'glas (ErdMuz, XXI, 1904, p. 76-78)
a r ~ n a t m,u m<leaproape structura tezaurului, aiung!nd la unele concluzii cu totul neverosimile.
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rite. în prima grupă el pune monedele republicane şi două exemplare, mai uzate,
ale lui Vespasian, iar în grupa a doua înglobează restul monedelor emise în timpul
Imperiului şi avînd starea de conservare mai bună. Orientîndu-se numai după
numărul mare de monede, Seidl spune că tezaurul a fost depus probabil în două
vase (wahrscheinlich in zwei Gefăssen), aşezate unul lîngă celălalt, fără ca în
sprijinul acestei pure presupuneri să poată da vreun indiciu concret, rezultat din
înseşi elementele constitutive ale descoperirii. Dimpotrivă, autorul neglijează de-a
dreptul constatarea, deosebit de elocventă în această privinţă, menţionată chiar
de el, că printre frînturile ceramice ale recipientului sfărîmat s-a găsit doar un
singur fund de vas.
Abia la cîţiva ani după ce Seidl a publicat tezaurul, Th. Mommsen, utilizind
datele descoperirii, afirmă că proprietarul respectiv şi-a îngropat comoara în două
vase separate, în unul aşezînd denarii republicani, iar în celălalt pe cei imperiali,
şi că cele două piese mai tocite ale lui Vespasian au pătruns în stocul de monede
republicane în urma spargerii recipientelor. Mommsen însă înţelege, fără să se
refere la aceasta în mod expres, că la Tibodu este un singur tezaur monetar, îngropat, în două vase, ulterior datei de emitere a celei mai recente monede tezaurizate. Dar elementul nou, străin, cu totul subiectiv, introdus de Mommsen în datele
descoperirii relatate de Seidl, este consideraţia că unul din cele două presupuse vase
conţinea denarii republicani, iar celălalt - pe cei imperiali 2•
Preluînd informaţiile lui Seidl şi îmbinîndu-le cu aprecierile lui Mommsen,
G. Teglas a ajuns să denatureze considerabil compoziţia reală a acestui tezaur şi,
ca urmare, data şi adevăratul sens istoric al îngropării lui. După G. Teglas, descoperirea monetară de la Tibodu ar reprezenta două tezaure distincte: unul format
din denarii republicani, încheiat şi îngropat la sau curînd după anul 31 î.e.n., iar
al doilea constituit din denari imperiali de la Vespasian pînă la Marcus Aurelius
şi ascuns în pămîni cu aproape 200 de ani mai tîrziu - exact în acelaşi loc (!),
pe vremea războaielor marcomanice3•
Din analiza datelor şi împrejurărilor descoperirii monetare de la Tibodu, aşa cum
ele au fost relatate de Seidl, rezultă însă următoarele constatări. Existenţa a două
vase nu este probabilă, deoarece - după cum menţionam mai sus - chiar Seidl
aminteşte că între cioburile găsite împreună cu monedele era un singur fund de
vas, fapt care indică un singur recipient, nu două 4 • De altminteri, 826 denari încăpeau uşor într-o singură oală şi încă nu prea mare. Cazuri cînd un tezaur monetar tot aşa de mare, ba uneori chiar mai mare, s-a găsit depus într-un singur
vas se pot cita destule, atit din Dacia, cit şi din alte provincii romane. Astfel, aprecierea lui Mommsen, care a luat ca sigură doar o simplă bânuială a lui Seidl, socotim că nu poate rămîne valabilă. Ea este contrazisă şi de împrejurarea că în
momentul descoperirii toate monedele erau amestecate între ele, încît stabilirea
eventualei provenienţe a pieselor republicane din un vas, iar a celor imperiale
dintr-un al doilea vas nu era posibilă. Pe de altă parte, nici uzura mai mare a
monedelor republicane, nici hiatul de un secol între data emisiunii ultimului denar
repub:ican şi a primei piese din timpul Imperiului nu justifică de loc concluzia lui
Teglas că ne-am găsi în prezenţa a două depozite monetare deosebite. Uzura mai
mare a denarilor republicani şi discontinuitatea în seria monedelor pînă la Nero
ori Vespasian sînt fenomene obişnuite în tezaurele monetare romane „mixte", atît
în cele formate înainte de Nero, cit mai ales în cele alcătuite după domnia acestui
împărat. Este de ajuns să cităm în acest sens doar cîteva depozite monetare din
Dacia romană, cum sînt cele de la Hunedoara 5 , Barbura6, Grădiştea Muncelului 7,
Poiana Gorjului 8, unde monedele republicane sînt mult mai tocite decît cele im• Th. Mommsen, loc. cit.
3
G. Tcgl{LS, loc. cit.
• La concluzia că la Tibodu este un singur tezaur, unitar - după cum m-a informat Şt. Ferenczi - a ajuns
şi Al. Ferenczi într-o însemnare rămasă în manuscris, referitoare la tezaurul de monede romane de la Bancu Ciucului (cf. nota 17 de mai jos).
'O. Gohl, în NumK, IV, 1905, p. 46; V, 1906, p. 137-139.
• P. Kerekes, în NumK, XIV, 1915, p. 70.
'C. Gooss, în A VSL, XIII, 1876, p. 240,
• C. S. Nicolăescu-Plopşor, in Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 203-216.
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periale. Faptul este întru totul firesc, pentru că denarii republicani au rămas timp
mult mai îndelungat în circulaţie, pînă ce au fost sustraşi din circuitul pieţei şi
tezaurizaţi. Chiar şi numai această constatare pledează împotriva opiniei lui Teglas, fiindcă monedele republicane nu se puteau uza în aşa mare măsură, dacă
ele ar fi fost în adevăr acumulate într-un tezaur separat, încheiat şi îngropat în
sau îndată după anul 31 î.e.n.
Epoca de formare a tezaurului de la Tihodu, ca şi a altor tezaure similare, apare
şi trebuie considerată ca fiind lungă. Nucleul mare de piese republicane, foarte
tocite, la care s-au adăugat apoi monedele imperiale, mai bine conservate, arată că
începutul procesului de tezaurizare este anterior cuceririi Daciei de către romani. Uzura mare a denarilor republicani exdude însă presupunerea că ei ar fi
fost acumulaţi în tezaur pe vremea Republicii şi dovedeşte depozitarea lor după
o lungă şi intensă circulaţie. Dar cînd au intrat ei oare în conţinutul comorii? Răs
punsul, care constituie de fapt dezlegarea nodului gordian în problema începutului
perioadei de alcătuire propriu-zisă a tezaurelor romane „mixte'', îl poate furniza
numai compoziţia însăşi a acestei comori şi a altora asemănătoare, privită necondiţionat prin prisma fenomenelor de circulaţie monetară din Dacia romană. Fără
a intra aici în detaliile argumentării, prezentate de noi cu alt prilej 9, ne măr
ginim doar a spune că hiatul în tezaur nu putea apare decît în cazul cînd agonisirea lui fusese începută după reforma monetară neroniană din anul 64. In caz
contrar, tezaurul trebuia să cuprindă şi monedele primilor împăraţi, lucru care nu
se constată. Stocul mare de monede republicane nu a fost acumulat nici în sec. II
e.n., deoarece denarii din timpul Republicii sînt atît de puţini în satele, oraşele,
cimitirele şi castrele trupelor auxiliare din Dacia romană, încît din ei, numai în
sec. II e.n., nu se putea nicidecum funna în sinul comorii un nucleu atît de mare.
Rămîne doar perioada dintre Vespasian şi începutul domniei lui Traian, singura
în care poate fi plasat începutul stringerii tezaurului. Că acest depozit monetar
a început să fie adunat în vremea dinastiei Flaviilor o dovedeşte, mai întîi, şi
faptul că dacii, ca şi germanii din timpul lui Tacitus, preferau denarilor imperiali
pe cei republicani numai după Nero, nu şi mai înainte• 0 , iar apoi constatarea că
monedele lui Vespasian, în afară de două exemplare, au fost tezaurizate la scurt
timp după emitere, indiciu sigur fiind starea lor atît de bună, de par,că ar fi fost
proaspăt ieşite din monetărie.
Dar cine putea fi, sub raport etnic, proprietarul care a început să agonisească
monede, în aceeaşi comoară, şi înainte de războaiele lui Traian cu Dacii şi după
aceea, pînă la Marcus Aurelius? Fost-a el oare un negustor ori colonist venit clin
Imperiu în noua provincie sau era mai degrabă o familie din rîndu1 populaţiei
autohtone dacice? Excluzînd o eventuală transplantare a tezaurului sau a unui
nucleu al său din altă provincie romană în Daciatt, răspunsul nu poate fi decît
unu singur: începutul pretraianic, pe pămîntul Daciei, al tezaurului de la Tibodu
şi continuarea lui pînă la Marcus Aurelius nu erau posibile decît în sinul populaţiei
localnice, în cadrul unei familii mai înstărite, care a supravieţuit încleştării militare dintre Traian şi Decebal, acomodîndu-se apoi condiţiilor de viaţă impuse de
noua stăpînire. Perpetuarea tezaurizării din perioada preromană şi în vremea Daciei ca provincie a Imperiului este un fenomen observat şi în alte depozite monetare romane, care, toate laolaltă, pot forma un nou argument, de data aceasta de
ordin numismatic, în sprijinul stăruirii populaţiei băştinaşe dace sub ocupaţia
romană• 2 •

Cu privire la data îngropării tezaurului, indicaţii sigure ne oferă monedele cele
mai recente, emise pînă în anul 167, fapt din care rezultă că el fusese ascuns,
în întregime, de ultimul său proprietar în anul respectiv sau îndată după aceea.
Depozitul monetar de la Tibodu nu este singurul care a fost îngropat sub domnia lui Marcus Aurelius. In spaţiul Daciei romane şi în regiunile limitrofe popu• D. Protase, în RevRHist, IV, 2, 1965, p. 207-220; P,oblema continuitdţii ln Dacia 1n lumina a,heokigiei şa
Bucureşti, 1966, p. 90-102.
Vezi ln această privinţă B. Mitrea, ln Mate,iale, I, 1953, p. 581.
11 D. Protasc, loc. cil.

numism1!icii,
11

'' lbid ·m.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

512

ŞI DISCUŢII

late de dacii liberi mai există şi alte teraure încheiate cu monede de la acest
Astfel, în interiorul provinciei se cunosc tezaurele de la Sînpaul (jud.
Harghita)•3, Barbura 11 şi Bucium (jud. Alba) 15, Clisturul Secuiesc (jud. Harghita)tG, iar mai spre răsărit de graniţele romane sînt atestate descoperirile de la
Bancu Ciucului (jud. Harghita)t7, Oniceni (jud. Neamţ)l 8 , Negri (jud. Ba,cău)l9 şi
Simioneşti (jud. Neamţ) 20 • In Crişana de asemenea se pare ci au fost îngropate
atunci două tezaure la Cherechi 21 şi Covăsinţ (jud. Arad) 22 • In afară de teraurele
de la Oniceni şi Negri, despre care ştim că se termină cu piese din anul 166, celelalte sînt lipsite de indkaţiile referitoare la data de emitere a ultimelor monede.
Excepţie va face probabil tezaurul de la Simioneşti, unde data monedelor finale
urmează să fie stabilită. Deşi informaţiile existente despre ele sînt cu totul incomplete, credem totuşi că aceste depozite monetare au putut fi tăinuite în aceeaşi
vreme şi din aceleaşi motive.
Cauza directă, care determinase pe mai mulţi posesori de valori monetare, inclusiv pe cel de la Tibodu, să-şi ascundă în pămînt avutul lor bănesc putea fi
invazia marcomanilor în Dacia romană, eveniment care a provocat, ani la rînd,
panică şi nesiguranţă în regiunile carpatice. Dispunerea geografică a tezaurelor la
care ne referim - trei de-a lungul Mureşului (Cherechi, Covăsinţ, Barbura), iar
unul în zona auriferă din Munţii Apuseni (Bucium), patru în Secuime (Tibodu, Sînpaul, Bancu, Cristur) şi trei mai departe peste Carpaţii Orientali (Oniceni, Negri.
Simioneşti), în Moldova ar putea coincide cu principalele direcţii de pătrundere
impetuoasă a neamurilor marcomane şi cu ţinuturile cele mai primejduite. In mijlocul unor atari tulburări se poate presupune, fără a exista însă proba documentară. că au avut loc şi oarecare revolte ale populaţiei oprimate din lăuntrul provinciei, împotriva dominaţiei romane. Oricum, cert este că o parte dintre aceste
tczaur.c au fost îngropate în spaţiul în care se afla Ulpia Traiana - Sarmizegetusa
şi minele de aur romane, unde ştim din alte surse de informaţie că s-au .dat lupte
şi s-au fă.cut <leni.stări în timpul năvalei marcomane: însăşi capitala Daciei era
ameninţată de un „îndoit pericol" (CIL, III, lî69: ... ancipiti periculo virtutib(us)
reslituta). exploatarea auriferă din Munţii Apuseni a fost întreruptă, iar în galeriile
minelor vremelnic părăsite s-au ascuns tăbliţe cerate (a. 167-168) 23 .
Pe temeiul consideraţiilor de mai sus, se poate susţine că tezaurul monetar
roman de la Tibodu este unitar, depus într-un singur vas şi îngropat în timpul
războaielor marcomanice. Chiar dacă, în ultimă instanţă, am admite depozitarea
monedelor în două vase, aşa cum înclină să creadă însuşi Seidl şi cum afirmă categoric Mommsen, aceasta nu exclude cituşi de puţin unitatea tezaurului şi apartenenţa lui la un singur proprietar autohton.
împărat.

D. FROTASE
"Fr. Mi.iller, în MCC, IV, 1869, p. 424.
11
F. Kcrekcs, în N11mK, XIV, 1915, p. 70; B. Mitrea, în SCIV, V, 1954, p. 483.
"M. Pă.lfy, Fiildtani Inte:et Evkiinyvei, XVIII, 1910, p. 269; N. Macarovici, Revista ştiinţifică V. Adamac/ii,
XXXII, 1946, p. 235.
" Fr. Mi.iller, în MCC, IV, 1859, p. 164 şi 165, C. Gooss, ln A VSL, XIII, 1876, p. 287.
17
Al. Ferenczi, ms. îu posesia fiului său Şt. Fercnczi (Cluj). Tezaurul monetar <le la Bancu, descoperit incidental
lu 1939, cuprindea „o mare cantitate de mone<le" depuse într-o oală <le lut. Din conţinutul lui au fost salvate
doar 11 piese determinate amănunţit de Al. Ferenczi la Cabinetul numismatic <lin Cluj. Acestea aparţineau urmă
torilor împăraţi şi împărătesc: Vespasian (2), Nerva (I), Traian (I), Hadrian (2), Faustina senior (3), 2\Iarcus Aurelius
(I), Lucilla (I).
18
D. Mitrea, SCIV, VII, 1956, p. 165.
"Ibidem.
20
Tezaurul este ine<lit (!duz. Roman). El se compune din JOI denari romani, eşrrlonaţi de la Vitellius piuă la
lllarcus Aurelius. Nu cunoaştem, deocamdată, anul de emisiune al ultimei sau ultimelor monede. Informaţie de la
lllaria Chiţcscu (Bucureşti).
" I. Tbmorkeny şi P. Harsanyi, în NumK, XI, 1912, p. 11 (sub Kerek).
"I. Miletz, în TiirlRtigErt (scria veche), II, 1876, p. 168.
"Despre războaiele marcomanice, vezi C. Daicoviciu, TransAnl, ed. III (1945), p. 102-103, R. Noll, Zur Vorgeschichte de, Markomanne,,kriege, în ArchAustr., 14, 1954, p. 43-67, şi D. Tudor, Răscoale şi atacuri „barbare" tn
Daci'! romană (secolele II-III e.n.), Bucureşti, 1957, p. 31-40, unde se găseşte bibliografia de bază asupra acestor
evenimente. Referitor la tezaurele încheiate în timpul lui Marcus Aurelius şi la cauzele care au putut determina
ascunderea lor în pămlnt, vezi şi observaţiile făcute de B. Mitrea în SCIV, V, 1954, p. 182-184.
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LE TRESOR MONETAIRE ROMAlN DE 11IBODU (,TRANSYL V ANIE)

Observations et rectifications

(Resume)
L'auteur reprend le probleme du tresor de monnaies romaines decouvert pendant
l'annee 1853 dans la looalite de Tibodu (dep. Harghita) et publie pour la premiere
fois par J. G. Seidl, dans Archiv filr Kunde osterreichischer Geschichts-Quellen,
XIII, 1854, p. 137-138. Ce dep6t monetaire contenait au total 826 deniers, dont 202
pieces dataient du temps de la Republique jusqu'ă l'epoque de Marc-Antoine y
compris, tandis que le reste de 624 pieoes s'eohellonnaient entre le regne de Vespasien et celui de Ma~c-Aurele, la plus recente datant de l'an 167.
Dans les commentaires ulterieurs sur -oe tresor, on avait affirme que dans le
cas donne îl s'agissait de deux tresors differents, enterres en deux vases distincts.
S'appuyant sur ies dates deja publiees. l'auteur prouve, au contraire, qu'â Tibodu
il a existe un seul tresar, aocumule par plusieurs generations. Il a appartenu ă un
proprietaire indigene, qui, menace tres probablement par l'invasion des Marcomans,
l'avait enterre apres l'an 167.
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CIL III p. 948, n. 10

Anno 1854 in fodinis Haba-Sz.-Simon haud procul oppidum dacicum ALBURNUS (hodie Roşia Montana) sitis cornplures tabulae ceratae repertae sunt1. Una
ex his est tabula rnuseo historico Clusiense (Cluj) adservata. Earn H. J. Finaly
primus edidit a. 1861. Editioni imaginem photographicam quam vocant Daguerreotypie (D) et alteram ligno expressam (L) ad.lecit. Deinde a. 1873 Th. Mommsen hanc
tabulam denuo in medium protulit adiuvante Carolo Zangemeister (CIL III, p. 948
n. 10). Editor apographum fecit pe..'l.dentem ex imagine photographica Clausenburgo
(Clusio) missa 2• Coniecturae quas quidern V. Arangio-Ruiz a. 1943 dedit in apographum, de quo modo dixi, redeuntur3.
Lectionem Caroli Zangemeister retractavi. Fundamentum huius editionis est exemplar imaginis photographicae. Tabulam amplius quam ,centuro ,annis adservatam
pluribus locis commutatam esse apparuit. Quod turn Finaly et Zangemeister perfacile viderunt nune mutilurn est; aliud melius cernere possumus. In litteris
legendis ita versatus sum ut imprimis rationem imaginis photographicae haberem.
Litterae quae in D vel L leguntur linea subscriptae sunt. Haud rari quidem sunt
loci, quibus apographum scripturam antea conservatam esse ostendat.
Tabulam transcriptam sequitur explioatio. Si tabulam c2ratam adhibueris fieri
potest ut nonnulla supplementa facienda sint.
1 Macrino et Celso cos. XIIII kal. Iunias Flavius Secundinus
scripsi rog[at]us a Mem2 mio Asclepi, quia se lit[,eras s]cire negavit, it quod dixsit
se locase [et) locavit
3 operas s[ua)s opere aurario Aurelio Adiutori e[x h)ac die
[i)n idu[s] Novernbres
4 .proxsimas [X)s[e]ptaginta liberisque X lHS. Mer]c[ede]m per
[t]empora accipe[ere]
5 debebit. Qu[as] operas sanas v[ale]ntes [ed]e[re] debebit
conduct[ori s.s.)
6 Quod si invito condu[c]tore decedere aut c[e)ssare volue[rit
·

dare)

7 [d]ebebit in dies singulos [H]S V num(rnos) (a)ere octus[s)
(is) c[ond]uct[or]i. [Si laborem]
8 [fl]uor inpedierit, pro rata c[o]nputare de[bebit c]onduc[tor.
Si t]empo9 r,e peracto mercedem sol[v]endi moram fecer[it, ead em po ena]
10 tenebitur exceptis cessatis tribus.
1
De eo plus: Finăly, Az Erdelyi Muzeum-Egylet tvkonyvei l (1851) 83s. CIL 3, 929.
2 Addenda CIL 3, 1058.
3 Fontes luris rnmani anteiustiniani, pars tertia negatia, Florentiae 1!43, n. 150a, p. 466.
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Actum Immenoso maiori

~

o

CI)

Ad lin.:
!1. Perspicue post 'X' quattuor notae legi possunt; ultima paululum brevior neque
tamen ad 'kal.' pertinet.
2. Non lit[teras] ut adhuc legitur, sed lit[eras] quia lacuna usque ad imam partem
litterae s quae sequitur patern; duabus tt brevior est.
4. Post 'liberisque' superior pars litterae X exstat. E loco mutilo qui sequitur duae
lineae eminent quarum forma talis est ut ea ad notam HS referrenda sit (exempla
notae HS in multis chirographis pompeianis inveniuntur, cf. OIL 4 Suppl.). Haec
omnia alibi subtilius disseram.
5. Qu[as] cf. litterarum forma linea tertia: operas s[ua]s. Vide etiam OIL 3 p. 948
n. !l lin. 5 et CIL 3 p. 949 n. 11 lin. 10.
6. Decedere: ima pars ductll5 litterae d discerni potest.
7. Ad hoc Răhle, Studia et documenta historiae et iuris 33 (1967). Supplevi [Si
laborem]; nam [quod si] lacunam non explet.
8. Ad verbum finitum 'debebit' nomen 'conductoris' pertinet. Tabellio nomen conductoris in finem legis ponere solebat (v. lin. 5, 7).
12. Subscriptiones exceptor ipse în obliquum infra verba ~ontractus posuit.
Cassalae

ROBERT R0HLE
.

--~
_;..

\

-V
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA POTAISSA (TURDA)

In vara anului 1964 s-a construit pe teritoriul oraşului Turda, în partea lui de
vest, o nouă arteră a şoselei ,naţionale Cluj - Sibiu, •care în bună parte trece prin
zona anticului oraş Potaissa. Cu acest prilej, ide-a lungul traseului, în două puncte
diferite şi anume pe panta de est a Dealului Zînelor şi în Ritul Sînmihăienilor, în
timpul lucrărilor, s-au descoperit' numeroase vestigii din epoca romană 2 .
In primul punct, situat la ,sud de dealul Cetate pe care se afla castrul legiunii
a V-a Macedonica:I, adică în cel de pe panta estică a Dealului Zînelor, cuprinsă
între Valea Sîndului şi Arieş, pe o fîşie de teren lată de cca. 10 m (cit este lăţimea
drumului pe direcţia nord-sud), pe o distanţă de cca. 300 m, au apărut numeroase
urme materiale romane. Stratul de cultură incepe la aidîncimea de 0,30 m, după
cum s-a observat pe latura de vest a acestei fişii\ şi ţine în majoritatea cazurilor
pină la 0,80 m, fiind de multe ori mai lat ori mai îngust sau chiar întrerupt pe
anumite locuri.
In partea de nord a acestei fîşii 5 , grupate pe o porţiune de 18 m, au fost descoperite rămăşiţele :a şase cuptoare de o 1 ă rit, cir,culare, cu diametrul între 1,50-2 m, total distruse, ,semnalate în săpătură prin numeroase dărîmături,
arsură, multă cenuşă şi foarte mult material ceramic constînd din vase de diferite
forme, întregi sau fragmentare. Din cuptoare, ale căror contururi nu le-am mai
putut identifica în teren deoît prin puternidle urme de arsură care delimitau locul
vetrei, doar într-un singur ,caz am putut observa ceva mai mult, adică o parte
din vatră şi foarte puţin din peretele şi bolta cuptorului6 • Vatra, refăcută in trei
rînduri, puternic arsă, era formată dintr-un strat gros de cca. 0,50 m, conţinînd
multe materiale de umplutură, ca bucăţi de cărămidă, piatră, cenuşă şi moloz. De
la suprafaţa vetrei, pe marginile acesteia, peretele cuptorului, clădit din patru
rînduri de cărămizi ce alternau cu cite un strat de lut şi umplutură, se ridica vertical 0,50 m. după care continua o uşoară arcuire a peretelui, mmind apoi bolta
propriu-zisă, făcută din cărăimidă şi piatră 7 • Menţionăm că atît vatra şi peretele,
cit şi partea boltită a ,cuptorului au fost făţuite cu un strat gros de lut.
1 Lucrările au fost urmările sub aspect arheologic făcindu-se, pe clt a fost posibil, şi observaţiile necesare, de un
colectiv compus din I, Mitrofan şi C, Pop de la Muzeul de istoric a Transilvaniei Cluj şi Z. Milea, M. Pop de la
Muzeul municipal Turda.
• Aceste puncte sint cunoscute încă din trecut, priu numeroase descoperiri ocazionale, ca bogate zone cu vestigii
romane, cf. B. Orban, Torda vtlros. es kiirnyike, 1889, p, 47 -48; I. Teglăs, Romok es leletek a tordai Tiinderliegym,
in ArchE,t, XXX, 1910, p. 123-130; I. I. Russu, Descoperiri arheologice la Potaissa, in AISC, III, 1936-1940,
p. 330-340; O. Floca, Sistemele de în,norm!ntarc din Dacia Superioard romand, în Sargetia, II, p, 24-30, 41, 42;
C. Daicoviciu, Potaissa în RE, XXII, col. 1014-1015, 1019-1020; I. Ţigăra, Necropolele de la Polaissa, in P,oblMu=,
1960, p. 195-212; D. Tudor, Oraşe, t!rguri şi ·sale în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 209-213,
• Cf. I. Teglăs, op. cit., p, 125; V. Christescu, Istoria militard a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p, 130-131 ;
C. Daicoviciu, op. cit,, col. 1015-1016; I. H, Crişan, Şantierul arheologic Turda, in Materiale, VII, 1959, p, 431-432;
IstRom., I, 1960, p. 381, Conturul său se observă bine şi astăzi pe teren,
• Unde săpăturile pentru nivelarea terenului au fost efectuate mai adînc in panta dealului, pătrunzînd plnA în
solul neumblat.
• Aici au început mai intîi lucrările de construcţie din acest punct.
• Notăm că în această parte de cuptor, păstrată, printre fragmentele de vase, cenuşa şi molozul provenite din
dărimături, s-au găsit şi un vas întreg.
' Din observaţiile şi calculele făcute la faţa locului, se pare că cuptorul nu avea nici diametrul şi nici înălţimea
mai mare de 1,50 m.
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gura hypocaustum-ulu.i ;, 2, O parte din hypocaustum.

La 25 de m spre sud de cuptoare s-au aflat urmel.ie .u nei c 1 ă di r i cu hypocaust.11.m (fig. 1/2). Clădirea era de formă dreptunghiulară, lungă de 15 m 8, cu
ziduri din piatră , groase de 0,50 m. De la nivelul de umblare al clădirii dinspre
mijlocul ei, se putea coborî la gura cuptorului pe două trepte înalte de oîte 0,25 m,
săpate într-un bloc de piatră în formă de L (fig. 1/1) 9•
Inoepînd de la 2,50 m spre sud de această clădire, s-au descoperit ziduri din
partea vestică a unei construcţii cu a b s id ă• 0 , formată dintr-o singură încăpere
l u n gă de 13 m, ori entată înspre nord. Şi pereţii acestei construcţii, din care s-a
păstrat foarte puţin, erau din piatră, acoperiţi pe faţa interioară i::u un strat gros
de tencuială de culoare alb-gălbuie. In incinta construcţiei, pavată cu cărămizi
obişnuite, aşezate pe un strat subţire de nisip, s-au aflat partea inferioară a unui
altar, dedi,oat de către Aurelius Ianuarius, zeului Silvanustt şi un fra gment din baza
unei coloane. Altarul votiv a,r e următorul text: SILVA/NO DO(mestiico)/ AVR(elius)
IA/NVARI('US) / V(otum) L(ibens) P(osuit) 12 ; din primul rîn,d al textului s-a păs
trat numai marginea de jos a literelor.
Din imediata apropiere a acestei construcţii, pe o d.ilStanţă de oca. 30 de ro spre
sud, de la 0,60 la 1,60 m adîncime au apărut sfărîmături de ,b 1 o cur i de piatră
prelucrate. In strat s-au mai găsit: 8 ca.pace simple de sarcofag13 , unele semiprelucrate, un fragment dintr-un mortarium de piatră, un a 1 tar anepigraf şi · un
frag ment din partea superioară a unui alt altar. Acesta din urmă, foarte deter iorat, fiind din piatră calcaroasă moale, are în chenarul reliefat de la baza frontonului, foarte ştearsă, ins,cripţia V AL ALEXAN[DER], iar în cîmpu1 ioocripţiei,
din care s-a păstrat foarte puţin , se poate observa cu greu partea de sud a trei
litere de la începutul unui rînd, pe care nu le putem descifra.
In continuare s-au găsit: urmele a două c 1 ă di r i, dintre oare una pavată cu
cărămizi , o porţiune dintr-o conductă de apaduct, alcătuită din tuburi de lut ars
• Lăţimea nu se cunoaşte, intrucît peretele vestic al clădirii nu a fost prins în săpătură, ieşind în afara acesteia.
• Blocuri asemănătoare au fost folosite şi în construcţia podului roman de peste Arieş, ale cărui ruine se mai
puteau vedea încă la lnceputul veacului trecut (cf. D. Tudor, op. cit., p. 213) .
10
~-·
Din cauza terenului în pantă , latura ei estică, fiind mai la suprafaţă şi deci mult mai expusă lucrărilor agricole, a fost distrusă total.
11
De pe teritoriul oraşului Potaissa mai sînt cunoscute şase altare închinate lui Silvanus : CIL, III, 903 ; Dacia,
VII -VIII, 1937-1940, p . 314; Materiale, VI, 1959, p. 881-882; ActMuz, 1955, p. 103-104; ProblMuz., 1964,
p . 18-19.
11

ProblMuz., 1964, p. 31, nr. 4.

11
În partea superioară, capacele deşi lucrate în două pante, cu fronton triunghiular, n-au acrotere. O clasificare
a lor: O. Floca, op. cit., p, 62-64.
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(fig. 2) şi o tă b ;li ţ ă vodin marmoră pe ,c are,
încadrate într-un
chenar
simplu, sînt reprezentate
în relief zeităţile Liber şi
Libera, întovărăş ite de acoliţii şi atributele lor cunoscutel4_ Pe ,chenarul tă 
bliţei, în partea de jos şi
de sus, se află incizat, aproape -complet şter s , tex tul unei ins c rip ţii . a cărei
lectură pare a fi
A VR[EIL]IVS(?)
VICTO[R]
LIBRi(arioo) / LEGIO(nis) V
MAC(edonioae)l 5_
tn partea sudic ă a acestei fîşii s-au mai descoperit urmel,e unor construcţii şi o s t a t u e t ă
fragmentară din teracotă glaziurată reprezentînd pe VeIllUS (fig. 3) 16. Din statuetă,
spartă în
timpul lucrări
lor, lipsesc partea inferioară şi antebraţuil dre pt.
Tot aici s-au aflat şi cîteva fragmente de va s e,
atipice, lucrate cu mînat 7•
In acelaşi punct, de-alungul aceleiaşi
fişii,
s-au
mai aflat: trei lucerne
dintre care una
mare,
spartă, are pe fund , încadrată de
două cerculeţe
conoentrice, stampila IAFig. 2. - Cond uct ă de apaduct.
NVARIVS/F slab reliefată
şi cu ligatură
între literele VA (fig. 4)1 8, trei fragmente de ţi g 1 e ou stampila legiunii a V-a Macedoni ca,
. o st atu e tă de teracotă reprezentînd un Silen 19, un topor, un vîrf de lance, o
furculiţă şi un cîrlig de fier, obiecte mărunte din bronz şi fier, ace de os, fragmente de vase de sticlă , precum ş i mon e d e din timpul împăraţilor: Nerva ,
Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Septimiu Sever, Severus Alexan der şi Filip Arabul. De asemenea, din zona clădirilor m ai sus semna late au ieş it foarte multe materiale de c onstrucţi e: blocuri de piatră , că rămizi, ţigle, olane şi mortar, iar vasele .ş i
fragmentele de vase descoperite în stratul de c ultură , cu excepţia cîtorva fragmente
de terra sigillata, sînt de factură rom ană provinci a lă (fig. 5), majoritatea de o exec uţie nu prea aleasă, în cea mai mare p arte de culoa re că rămizie şi într-o mică
măsură de culoare c enuşie sau că rămizi e -n egri c io a să .
tivă

11 Pentru o descriere amănunţită a tăbliţei, vezi C. Pop Z. Milca, Mon1mie11te sculpturale dfo Dacia romană
!n legdtură cu crtlt1il lui Li ber Pater, în ActaMN, II, 1965, p. 196, 198. Riimer in R unlâniw, A usstellung, Koln,
1969, p. 21 8, F 112. Dacia, N .S. XII 1968 [1969), p. 413-6.
10 Dintre lecturile propuse pînă acum: ProblMuz, 1964, p. 31, nr. 3 şi ActaMN, II, 1965, p. 198-9; a doua, cu
unele rectificări , este acceptată şi de noi.
11 O statuetă similară a fost descoperită mai demult t ot aici, Archl1rt, XXX , p . 128.
" Din past ă mai puţin consistentă, cu nisip în compoziţie, inegal arsă, de culoare cenuşie-negricioasă şi cu urme
de ardere secundară în exterior.
11 La Turda s -a aflat, mai demult, încă o lucernă cu stampila IANVA RIVS /F (vezi CIL, III, 8076, 18, a), păs 
trată în colecţia MuzlstCluj inv. 3843.
"Vezi C. Pop - Z. Milea, op. cit., p . 206 şi fig . 1.
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iLa capătul sudic al acestei fişii,
la poalele de sud-est ale Dealului
Zînelor, pe malul stîng al Arieşu
lui, sărpîndu-se
pentru :fiuindaţia
unui pilon al podui~ui peste Arieş al
noii artere, s-a descoperit, într-un
mormînt de inhumaţie clădit din
cărămâ.dă, o fi b u 1 ă de argint „cu
capete de ceapă", din sec. IV e.n. 20 ,
lungă de 5,8 cm, lată de 4,1 cm şi
oJnaltă de 3,3 ,om; are arcul ornamentat, in partea exterioară, cu
triunghiuri incizate, înlănţuite, lucrate în tehnica niello şi a,şa-zisele
,,capete de ceapă" mai puţin pronunţate (fig. 6) 21.
In cel de-al doilea punct, Rîtul
Sînmihăienilor, în necropola
mare
din epoca romană, situată la cca.
1,5 km spre sud de Potaissa, efectuî,ndu-se să,pături de rundaţie pentru
construcţia unui pod peste calea ferată Turda Abrud, la sud de aceasta, lucrările noii artere au
atins marginea sud-vestică a necropolei22. Aici, grupate ,pe un spaţiu
foarte restrîns, la 0,45-0,75 m adîncime, într-un strat de pămînt
galben cu pietriş, s-aJU descoperit
trei sar -c ofa g e de piatră 23 • Două
dintre ele, mari, oroentate pe direcţia NNV SSE, se aflau a.Jăturate:
Fig. 6. - Fibulă de argint.
unul avea capacul prins cu o scoabă şi plumbuit; ,în celălalt, în gura
defunctului. s-a găsit o mo.nedă de
bronz ruptă şi puternic ,corodată, se pare din timpul împăratului Traian. Cel de-al
treilea saroofag, mult mai mic, mormî-ntul unui copiJ, orie ntat pe direcţia NE-SV,
se ana la cca 1 m sud-est de primele două 24 .
Rev-enind la descoperirile făcute în primul punct, adică cel de pe Dealul Zînelor,
descoperiri care prin multitudinea şi varietatea mater.ia lului se in1rpun unui studiu
mai amănunţit, vom prezenta pe baza observaţiilor .ş i a cercetărilor ,făcute, ţinînd
seama şi de cele cunoscute anterior referitor la această zonă 25 , unele cons ideriaţii
privind dezvoltarea punctului menţionat în cadrul oraşului antic 26 .
Astfel, ,pe panta estkă a dealului mai sus amintit, la .poalele căruia se afla
nucleul central al oraşului Potais..~a 27, după natura materialului arheologic. desco•• Cf. I stRom, I , 1960, p. 618 şi D. Protase, Pro~lema continuităţii in Dacia ,t„ lm11ilia ar/1eolo g,:ei ş-i n11mi s111aticii ,
1966, p . 138. Pentru o fibulă asemănătoare găsită într-un monnînt împreună cu monede de la Co ustantius Chlorus
ş i Licinius, vezi I. K6vrig, A csaszârkorifibttlâkfăform tii Pamwniâba11, în Diss Pa11", Series II, nr. 4, p . 97, XXXV, 3.
21
Din corpul unei fibule de argint de acest tip, lucrată în aceeaşi tehnică, provine şi inelul c u inscripţia
QVARTINE VIVAS, descoperit la Micia (Veţel) , CIL III, 6288 şi păstrat în MuzistCluj, iuv. 5855; Dacia, N.S., II ,
1958, p . 467-472.
n Despre t opografia şi a ria necropolei: A/SC, III, 1936 - 1940, p . 330-331; O. F loca , op. cit., p . 20 - 2 1 şi
fig. 11; I. Ţigăra, op. cit. , p . 196, fig. I şi p, 210 . De fapt , dacă ţinem seama de fo rmele de teren uşo r ondulate
din această zonă , deşi terenul este a rabil , şi astăzi se poate urmări cu oarecare aproxim aţie aria necropolei.
23
De tipul celor obişnuite în Dacia, capacele avînd acrotere (cf. O. Floca, op . cit,, p . 62 - 63) .
" După dispunerea lor în teren, îngrămădite deşi spaţiu era, se pare că sarcofagele constituiau un g rup familial.
" Vezi nota 2.
"Despre dezvoltarea şi întinderea Potaissei, vezi C. Daicoviciu, P otaissa, în RE, XXII, I, col. 11 4- 115 ; I . I . Russu Z. Milea, op. cit. , p. 15 şi D . Tudor, op. cit., p. 209-215, 219-220.
11
I. Teglas, op.cit., p. 125, 128 şi D . Tudor, op. cit., p . 210-211.
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pcrit cit şi după gruparea unor materiale în teren credem că avem de-a face, mai
degrabă. cu unul din cartierele meşteşugăreşti ale oraşului, în care putem distinge
drocamdată pc meşterii olari şi lucrătorii în piatră. Pentru aceasta pledează prezenţa cuptoarelor de olărie grupate pe o arie restrînsă, într-un singur loc 28 şi descoperirea într-un alt loc a unui număr mare de sfărîmături de blocuri de piatră
prelucrate, a unui altar anepigraf şi mai ales a unor capace de sarcofage, dintre
care unele semiprelucrate.
Existenţa unui strat relativ subţire de cultură materială cu slabe urme de
suprapuneri şi chiar cu întreruperi în unele porţiuni 29 şi mai ales descoperirea celor
cîtcva fragmente de ţigle cu stampila legiunii a V-a Macedonica, precum şi a
tăbliţei votive cu Liber şi Libera aparţinînd unui militar din această legiune, ca
s{1 nu mai amintim şi de alte descoperiri anterioare făcute în aceeaşi zonă, toate
ne fac să ·credem că ne aflăm în faţa unui cartier relativ nou. Acest cartier, în
care, chiar dacă există urme mai vechi 30 - după cum se pare, cu mult mai puţine
•:d pc Cdre noi nu le-am surprins - s-a dezvoltat, ca de altfel întregul oraş roman,
după aducerea prin anii 167-168 a legiunii V-a Macedonica, iar după descoperirile
~i observaţiile făcute pe teren atit în zona cercetată de noi, cit şi pe panta de nord
a clcalului 31, înspre dealul Cetăţii. urme de cultură materială aflîndu-se pe o arie
Joartc întinsă, parc că a luat o marc amploare.
Ca urmare acestei dezvoltări, pe care, după ,cum s-a mai spus, o ia întreg ora~ul, dezvoltare dovedită atit arheologic cit şi de izvoarele epigrafioe32 şi de ştirile
anti~13• Potaissa devine în scurt timp unul dintre cele mai mari şi mai importante
<'l'nire ale Daciei :--omane, sub Septimiu Sever primind titlul de municipium şi nu
mult după aceefl pe cel de colonia, fiind printre puţinele oraşe ale provinciei care
se bucurau de ius Italicum 3".
Din cele arătate mai sus, se poate deduce şi o creştere rapidă a populaţiei ora~ului ~i. respectiv, a cartierului de pe Dealul Zinelor. creştere pe care trebuie să
ne-o explicăm în sensul că, pe lingă mulţi veniţi din alte părţi ca: familiile soldaţilor, funcţionari, negustori şi chiar meseriaşi, acum se vor fi aşezat aici şi un
număr mare de localnicP 5• Atraşi de posibilităţile şi avantajele pe care le oferea
dezvoltarea impetuoasă a oraşului, acum se vor fi stabilit în acest cartier şi mulţi
meşteşugari provenind din mediul rural şi, poate, chi,ar din localităţi ceva mai
răsărite, înjghebînd aici mici ateliere, căutind să producă după cerinţele vremii,
pc măsura posibilităţii şi priceperii lor. Numai aşa se poate explica faptul că multe
din substrucţiile clădirilor şi ale cuptoarelor de olărit surprinse erau destul de
simple, că majoritatea monumentelor şi a obiectelor aflate sînt din material mai
puţin ales şi de o execuţie nu prea strălucită, nemaivorbind de ceramică, pe cea
mai mare parte a căreia, deşi luC'rată din pastă bună şi după tehnica romană, pecetl'a provincialismului apare evidc>ntă. Faptul că unele construcţii erau prevăzute cu
instalaţii de hypocaustum sau erau padimentate, că unele obiecte şi piese găsite aici

u Nu este exclus ca alături de vase s:, se fi produs aici şi figurile din lut ars şi chiar lucerne. În sprijinu I
acestei afirmaţii pot fi aduse cele trei statuete de teracotă, dintre care două descoperite acum (pentru a treia,
,-czi nota 16), precum şi cele trei lucerne dintre care două fără stampilă. De fapt încă mai demult, pe baza
unui tipar de opaiţ cu stampilă existent în col. MuzlstCluj, inv. II 1137, ca provenind de la Turda, s-a afirmat
existenţa unui atelier de fabricat lucerne la Potaissa (cf. V. Christescu, Via/a economică a Daciei romane, Piteşti,
1929, p. 72-73). Cit despre lucerna cu stampila IANVARIVS/F cu literele V A ligatură, ca şi despre alta provenind
tot de aici, vezi note 18 şi N. Gostar, în ArhMold., I, 1961, p 165, 183, 193, ţiuind seama şi de răspîndirea lor,
înclinăm să le credem de asemenea un produs local şi nu de import.
" Situaţii cu totul opuse celor cunoscute din marile aglomerări urbane de lungă durată, din epoca romană.
unde stratul de cultură este mult mai gros, cu numeroase nivelări şi suprapuneri.
0
'
Vezi I. Teglăs, op. cit., p. 124-125 şi 128.
" De pe această pantă, în primăvara aceluiaşi an cu prilejul lucrărilor agricole, s-au descoperit douil altare,
vezi ProblMuz, p. 31 nr. 1-2.
"' Notăm că, din cele cunoscute piuă ln prezent, din teritoriul Potaissei au fost scoase la iveală ocazional peste
:.!O(I <le inscripţii (cf. Materiale, VII 1961 p. 431). numărul lor cresclnd dela an la an .
., mplan, Digesta, I,, 15, 1, 9.
,. După mărturia lui mpian acestea erau: Sarmizegetusa, Apulum, Napoca şi Potaissa.
•• De diferite situaţii sociale şi diverse ocupaţii.
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(aduse din alte părţi) sînt de bună calitate şi de-o înaltă execuţie 36 , denotă că o
parte a populaţiei acestui cartier a ajuns la un ridicat nivel de prosperitate şi
bunăstare.

Descoperirea mormîntului de cărămidă, datat, prin fibula „cu capete de ceapă",
în prima jumătate a sec. IV e.n., iar mai demult, a unei geme creştine37 , precum
şi a unor monede postaureliene38, aflate pe teritoriul oraşului, dovedeşte că şi aici,
ca de altfel şi în alte multe centre cunoscute din epoca romană, viaţa îşi desfăşura cursul în condiţiile noi survenite după părăsirea provinciei, o bună parte a
populaţiei rămînînd pe loc şi că legăturile cu sudul, cu lumea romană, din care
aceste teritorii fuseseră desprinse, continuau39•
10.4.N MITROFAN

BODENFUNDE VON POTAISSA (TURDA)
(Zusammenfassung)
Im Fri.ihjahr 1964 wurden auf dem Stadtgebiet von Turda beim Bau eines neuen
Teilsti.icks der Chaussee Cluj - Sibiu an zwei verschiedenen Stellen zahlreiche
romerzeitliche Reste gehoben.
Si.idlich des Dealul Cetăţii (Burgberg), auf dem sich das Lager der legio V Macedonica befunden hatte, liegt der Dealul Zînelor (Feenberg). An seinem Osthang
kommen wir zur ersten Fundstelle. Hier fanden sich in einem aufgegrebenen
Landstreifen: die Reste von se~hs Topferofen, Spuren der Steinmauern von Gebauden, einige mit Apsis, gepflastert ader mit Hypokaustanlage versehen (Abb. 1),
weiters eine dicke Schicht von Steintri.immern und acht Sarkophagdeckel, davon
einige halbbearbeitet, sowie eine Wasserleitung (Abb. 2). Im Umkreis der genannten
Gebaudereste fanden sich noch: ein dem Silvanus Domesticus geweihter Altar,
clas Bruchsti.ick eines Altars mit Inschrift, ein Votivtafelchen mit Liber und Libera,
Tonlampen, eine davon mit dem Stempel der V. macedonischen Legion (Abb. 4),
kaiserzeitliche Mi.inzen, Tonware (Abb. 5), Terrakottastatuetten (Abb. 3) und Kleinfunde aus Bronze und Eisen. Am Si.idende dieses Streifens wurde, ,am linken
Arieş-Ufer, ein Ziegelgrab und darin eine silberne F1bel mit Zwiebelkopfenden
(Abb. 6) aus dem 4. Jh. gefunden.
An der zweiten Fundstelle, dem Ritul SÎDlmihăienilor, etwa 1,5 km si.idlich von
Potaissa wurde durch die Erd.arbeiten nur der si.idwestliche Rand des grossen
Grăberfeldes angeschnitten. Hier wurden auf beschrănktern Raum zwei grosse
und ein kleiner Steinsarkophag aufgedeckt.
Aus der Vielfalt, der Art urnd Anordnung des Materials der ersten Fundstelle
und im Hinblick auf fri.ihere Entdeckungen aus dieser Gegend geht hervor, dass
wir es hier mit einem verhăltnismassig neuen Stadtviertel zu tun haben, in dem
wir vorlaufig Topfer und Steinmetze sicher unterscheiden konnten. Hier mag sich
neben vie1en Auswărtigen auch eine grosse Zahl von Einheimischen angesiedelt
haben. Das Viertel schien in vollem AufschwUJng begriffen und clas Leben darin
bestand auch weiter fort, selbst nachdem die r0mischen Behorden die Provinz
verlassen hatten.
11

Dintre ele

cităm:

fragmente de vase te,ra sigillata, o

mică statuetă acefală

din alabastru, precum

votivă cu Liber şi Libera. În legătură cu acest din urmă monument considerat ca un produs local,

ct.

şi tăbliţa

AclaMN, II,

p. 201 şi nota 42 a, noi credem că e o piesâ de import adusă sau cumpărată şi că numai inscripţia neordonată şi
stlngace, cu numele şi titulatura dedicantulul de pe chenarul tăbliţei scrise într-o ordine inversă a fost executată
local. Contrastul dintre execuţia fină şi sigură a reprezentărilor de pe tăbliţă şi grafia literelor de pe chenar ne pare
hotărltor.

Pentru descrierea gemei şi bibliografia în legătură cu aceasta: D. Frotase, op. cit., p. 150.
Cf. D. Protase, op. cil., p. 170.
'"Remarcăm că cel lnmormlntat ln mormlntul de cărămidă, cu fibula de argint „cu capete de ceapă", şi care se
pare că a fost destul de avut, a rămas cu toate acestea pe loc ca mulţi alţii, legat prin interese economire şi de
familie de aceste meleaguri, fiind lnmormlntat după datinile romane.
17

18
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UN CIMITIR DE INCINER<AŢIE DIN EPOOA ROMANĂ
LA IACOBENI (TRANSILVANIA)

In ,punctul ,căruia localnicii îi s pun „Sărătură" sa:u „La Vie" , situat la drca 2 km
spre sud-vest de vatra satului ,J acobeni , corn. Soporul de Oîmpie, jud. Oluj (fig. 1) ,
p e coas ta sudică a unui deal, Hngă casa din cîmp a lui Safton Soporan (fig. 2 şi 3) ,
în primăvara anului 1961 (cînd s-a desfundat terenul pentru plantarea viţei de
vie) s-au desooperit - după spusele unor lucrători - vreo 15 morminte de inoi-•
neraţie, din ,care au fost achiziţionate pentru Muzeul din Turda patru urne cinerare
(fig. 4 ş i 5). Restul mormintelor is-au diLStrus în ,cursul lucrărilor de plantare a viei
ş i din ele nu s-a mai ,putut recupera nimic. Urnele salvate conţineau cenuşă, oase
bine -c alcinate de om matur, bucăţele de cărbune, iar în una - nu se ştie în care
din cele patru - s-a aflat ,şi un inel roman de bronz, care ulterior s-a pierdut.
Această descoperire fortuită :ne-a determinat să ,f,acem, în iulie 1961, un sondaj
la „ Sărătura" Iacobenilor, cu sp e ranţa oă v,o m mai găsi alte morminte, pe baza

e
o

LOCUL CIMITIRULUI
4

8

f2 ll'm

Soporu/ de C/mpie
I
e~lacobeni

Fig. 1. -

Poziţia geografică

a satului Iacobeni.
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Fig. 2. -
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ŞI

DISCU ŢII

Iacobeni . Locul numit „Sărătură", unde s-au descoperit mormintele de incineraţie din epoca romană (vedere dinspre sud).
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F ig. 3. -

„Sărătur ă",

I acobeni. Punctul zis
incineraţie şi

I

I

cu locul de descoperire al mormintelor de
al sondajului efectuat în anul 1961.

https://biblioteca-digitala.ro

N OTE

ŞI DISCUŢII

527

2

4
Fig. 4. ~ I acoben i. Urne cinerare romane, de culoare roşie, găsite in primăvara anului 1961
la „Săr ătură" (Muz. Turda) .
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I

Fig. 5.

Iacobeni. Ume cinerare romane, de culoare
(Muz. Turda).

roşie,

găsite

în 1961 la

„Sărătură"

cărora să înregistrăm observaţii mai bogate şi mai precise. Dar, din păcate, în
parcela săpată atunci (15 X 3 X 0,70 m) n,u s-a descoperit nici un mormînt. Gu
toate acestea, există suficiente indicii care pledează pentru existenţa în locul respectiv a unui cimitir de incineraţie din vremea dominaţiei romane în Dacia. O
săpătură mai extinsă, care nu era posibilă în vara anului 1961, terenul fiind cultivat cu porumb şi sfeclă de zahăr, va aduce probabil precizări privitoare la proporţiile şi caracterul cimitirului.
•
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Condiţiile în care s-a produs descoperirea mormintelor de la Iacobeni nu ne
îngăduie să facem aprecieri sigure, referitoare la diversele aspecte legate de ritul
şi ritualurile funerare, etnicul defuncţilor, întinderea şi rdatarea restrînsă a cimi-

tirului, ci ne obligă, prin forţa împrejurărilor, să ne mărginim la cîteva observaţii
generale, de natură mai mult sau mai puţin •conjecturală.
După cum arată cele patru oale existente. este evident că unele morminte de
incineraţie erau prevăzute cu urne roşii, de factură superioară, ieşite din ateliere
de olărie romane. Dar împrejurarea că din cele vreo 15 morminte întîlnite de
lucrători au fost reţinute doar patru ne îndreptăţeşte 1să presupunem că o parte
dintre oelelalte morminte puteau fi de tipul cu o simplă groapă (fără urnă), în care
fuseseră turnate resturile funerare, sau că avuseseră urne de calitate inferioară,
care s-au rupt şi deteriorat considerabil de-a lungu:l vremii, încît nu prezentau
nimic aspectuos pentru a fi păstrate de sătenii des,coperitori. Astfel, acestea au
fost neglijate şi s-au distrus, informaţiile despre ele fiind pierdute pentru totdeauna.
Interesant. de remarcat că nu se pomeneşte nimic despre găsirea unor schelete
umane, ci numai de „oase arne puse în oale", ceea oe oferă indicaţia că mormintele
observate erau toate de incineraţie. Aceaista nu însemneaz.ă, însă, că acolo nu puteau
exista şi morminte de inhumaţie, mai ales de copii mici, ale căror schelete, în
mare măsură descompuse, au scăpat atenţiei muncitorilor, preocupaţi în primul
rînd de caracterul şi randamentul economic al lucrărilor.
Limitîndu-ne la examinarea sumară a urnelor salvate, remarcăm că două dintre
ele (fig. 4 şi 5) au formă globulară şi buza lată, orizontală, lipită de corp, iar
fundul prevăzut ,cu obişnuitul inel de susţinere, aproape nelipsit în oeramica roşie
provincial-romană. Oalele de acest tip, totdeauna fără toarte şi cu diametrul pîntecelui deseori mai mare decît înălţimea, sînt bine cunoscute acum în Dada romană
din cimitirele autohtone de la Soporul de Cîmpiel, Obreja (jud. Alba) 2 şi Lechinţa
de Mure.ş3 , unde, folosite ca urne, se datează prin fibule cu precădere în prima
jumătate a sec. III e.n. Sub formă de fragmente, oala roşie sferoidală este atestată
în aşezarea de la Crisleşti4, lingă Tîrgu Mureş, şi în castrul roman de pămînt de la
Livezile (jud. Bistriţa-Năsăud)5, databil la înoepurbu! sec. II. In afara Daciei, oale
roşii globufare se mai întîlnesc, de pildă, în Raetia6 şi Pannonia 7, unde pot fi datate
şi in sec. II. Celelalte două urne romane de la Iacobeni, ambele de culoare roşie,
una cu două toarte rupte din vechime, iar cealaltă avînd înfăţişare de ulcior fără
toartă (vezi fig. 4 şi 5), nu prezintă elemente caracteristice, spre a putea fi încadrate între limite cronologice restrînse. Totuşi, ele pot fi contemporane cu urnele"
sferoidale.
Fără să stăruim în mod deosebit asupra cronologiei şi apartenenţei etnice a cimitirului, considerăm că la Iacobeni este posibil să avem de-a face cu o necropolă
de tipul celei de la Soporul de Cîrnpie, adică ,cu o necropolă daco-romană, databilă
în a doua jumătate a sec. II şi în cursul sec. III. Alegerea locului pentru înmormîntări la poalele unui deal, lingă o vale, prezenţa oalelor globulare utilizate ca
urne şi vecinătatea celor două cimitire - între .,Sărătură" şi cimitirul de la Sopor
este o distanţă de numai 4 km - sînt elemente oare ne îndrumă spre atare posibilitate. Dar, fireşte, certitudinea pentru analogia etnică şi cronologică pe care o
presupunem nu o va putea oferi <lecit o viitoare inva,tigaţie arheologică, menită să
scoată la lumină monnintele care au mai rămas nedistruse.
D. PROT ASE -

Z. MILEA

1
D. Protasc - I. Ţigăra, în Materiale, VI, 1959, p. 384; VII, 1961, p. 424 fig. I şi p. 426; VIII, 1962, p. 531
fig. 4.
• Cimitirul este în curs de dezvelire. Materialul inedit în l\luzlstCluj.
'K. Horedt, Untersuchungen zu, Friihgeschichte Siebenbiirgens, BucUieşti 1958, p. 19.
'
• Material inedit în Muz. Tg.Mureş.
• D. Frotase şi Şt. Dănilă, în SCJV, 19, 1968, p. 536, fig. 5/9 şi 6/9.
• K. Schwarzenbach - J. Jacobs, în ]A, IV, 1910, p. 58 şi 59 fig. JO.
'E. B6nis, Die kaiserzeitliche Keramik von Pannonien (ausscr den Sigillaten), în DissPann, ser. II, 20, 194'.!.
p. 96, pi. XIV/14, 15; XXXVIIl/8, XI,II/12, 14; 111. Groller, în ArchErl, XXXI, 1911, p. 64-67, fig. 3/2.
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EIN BRANDGRĂBERFELD AUS DER ROMERZEIT IN IACOBENI
(SIEBENBURGEN)
(Zusa.mmenfassung)
Die Verfasser beschreiben vier Graburnen (Abb. 4 und 5), die aus einer Anzahl
von etwa 15, im Frilhjahr 1961 in Iacobeni, Bez. Cluj (Abb. 1), anlasslich von
Erdarbeiten aufgedeckten Grăbern (Abb. 2 und 3) geborgen werden konnten. Eine
kleine, im Sommer desselben Jahres durchgefilhrte Suchgrabung verlief ergebnislos.
Dennoch glaubt man, dass an der betreffenden, von der Ortsbewohnern ,,sărătură"
genannten Stelle sich ein ganzes Grăberfeld aus der Zeit der Romerherrschaft in
Dazien (2. - 3. Jh.) befindet; das Ausmass und die Besonderheiten dieses Friedhoies
wird man aber erst spăter einmal durch weitere Grabungen feststellen konnen.
Die Verfasser schliessen auf die Moglichkeit, dass es sich in Iacobeni um eine
Nekropole vom Typ derjenigen handelt, die im Bereich des Dorfes Soporul de
Cîmpie vollstăndig ausgegraben wurde, also um ein Brandgrăberield der von den
Romern unterworfenen Daker.
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DOUĂ

FRAGMENTE SCULPTURALE DIONYSIACE
DIN DACIA ROMANA

Articolul profesorului Andrei Bodor (Note asupra artei romane provinciale. Pe
marginea cărţii prof. J. M. C. Toynbee, în ActaMN, V, 1968, p. 495-504) mi-a dat
posibilitatea să identific două fragmente sculpturale descoperite în Dacia
pot fi atribuite, fără nici un dubiu, cultului dionysiac.

şi

care

(fig. 1) din calcar, descoperită la Turda1 , pe locul castrului legiunii V Macedonica. Dimensiuni: înălţimea 35 cm, lăţimea maximă 11,3 cm;
înfăţişează o menadă, ,cu capul întors spre dreapta, înveşmîntată cu o palla, cu
mîneci scurte, drapată şi răsfrintă în regiunea coapselor. In mîini ţine o cista
mystica. Această sculptură are reuşite analogii cu menada din grupul dionysiac
descoperit în mitreul de la Walbrook (Anglia) 2, cea de pe monumentul similar de
la Alba Iulia3 şi, mai îndepărtată, cu cea de pe placa votivă de la Hissar (R. P. Bulgaria)~. Restul unei legături păstrat în partea inferioară dreaptă a piesei aduce
dovada că această figurină făcea parte dintr-un grup statuar dionysiac - astăzi
dispărut poate de genul celor amintite de 1la Walbrook sau Alba Iulia. Piesa se
găseşte în Muzeul municipal Turda (nr. inv. 2487).
2. - Fragment statuar din marmură (fig. 2), aflat la Zlatna. Dimensiuni: înăl
ţimea 12 cm, lăţimea 10 cm; reprezintă un Silen călare pe un căluţ sau măgăruş,
orientat spre stînga, îmbrăcat de la brîu în jos cu o palla, mulată pe picioare,
bustul fiindu-i gol. Acolitul zell!l:ui Liber-Dionysos ţine cu mina dreaptă botul animalului, care întoarce capul spre el. Piesa este fragmentară, capul Silenului (în
afară <l-e barba stufoasă care se păstrează) şi picioarele animalului sînt distruse.
Reprezentarea de faţă se poate asemui cu Silenul din extremitatea dreaptă a
aceluiaşi grup statuar de la Walbrook5 şi la rindul ei a putut face parte dintr-un
monument tridimensional, închinat Olliltului lui Liber Pater (MuzlstCluj, ur. inv.
I, 8065).
Cele două reprezentări, astfel identificate, se înscriu în bogatul repertoriu al
ex-voto-urilor epigrafice şi figurative, legate de adorarea veselului zeu protector
al viţei de vie, descoperite în Dacia romană.
1. -

Statuetă feminină

CONSTANTIN POP

Piesa a fost achiziţionatâ de la Olimpiu Giurgiu din Turda.
J. M. C. Toynbee, A,t in Roman Britain, ed. a II-a, Londra, 1963, nr. 12, p. 128 sqq., fig. 34.
A. Buday, ln Dolg, VII, 1916, p. 38 sqq., fig. 6; A. Bodor, in Dacia, N. S., VII, 1963, p. 238, fig. 12.
• Dim. Ţoncev, ln RA, 1958, I, p. 38 sqq., fig. 4.
• Vezi nota 2.

1
1
1
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F ig. 1. -

Menadă

(Turda).

Fig. 2. -

Silen

călare

ŞI DISCUŢII

(Zlatna).

D EUX FRAGMENTS SCULPTURAUX DIONYSIAQUES DE LA DACIE ROM.AiINE

(Res ume)
En partant de l'article du ,professeur A. Bodor, publie dans ActaMN, V,
1968, ,p. 495-504, on identifie <le ux .fragments sculpturaux de l•a Dacie romaine,
a yant trait au culte dionysiaque : 1) une m enade avec cista mystica (fig. 1) decouverte
a Turoa, ayant <'omme an:alogies Ies groupes statuiaires de Wail.brook, Alba Iulia et
la p laque votive de Hissar; 2) un Silene a oalifounohon sur un petit -cheval ou sur
un petit âne (fig. 2), provenu de Zlatna, semblable â la figurine :dudit monument
de Walbrook.
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LEI FUNERARI ROMANI DIN BUCERDEA

în strada

Becaş

din Cluj, în

faţa

casei cu nr. 24, spre

stradă,

vizibil,e

şi

admirate

ele trecători, se află de vreo cîţiva ani două sculpturi mmane de piatră înfăţişînd

un motiv simbolistic din cele mai obişnuite în provincii: 1 eu 1 funerar. Cele
piese, care au rămas pînă acl.llI11 nerelevate in literatura de specialitate preun irnteres deosebit în primul rînd din punct de vec:1ere artistic şi tipologic,
apoi sub raport topografic-arheologic ,pentru localitatea în care au fost descoperite.
Potrivit informaţiilor date de proprietarul casei şi al sculpturilor (tov. Ioan Pop),
acestea au fost aduse la casa nouă construită spre ornamentare, din satul Buc e rd ea Vinoasă (jud. Alba; 14 km de la Alba Iulia), aşezare rurală mai de seamă
din epoca romană, în teritoriul marelui oraş daco-roman de la Apulum. Statuile
au fost descoperite în anul 1958 de către Cornel Bîrzu, la săparea terenului pentru temelia unei case, în vatra satului (aproape de centru); astfel, originea lor locală este neîndoielnică. excluzind eventualitatea de a fi fost transportate de la
Apulum sau din altă localitate la Bucerdea. Descoperirile arheologice mai vechi
fă.cute în aceeaşi localitate şi
aparţinînd perioadei romane constau în: piese
sculptu11ale, o inscripţie votivă (CIL, III 1149, unde este cuprinsă între cele originare din Apulum)1 , 'cărămizi stampilate ale LEG XIII GEMINA (CIL, III 80G4,

două
zintă

12G08) 2•
Dăm o descriere sumară a celor două piese şi hibliografia principală asupra
..leilor funerari".
1. - Leu funerar (fig. 1, a şi b) de piatră ,calcaroasă; dimensiuni: înălţimea totală: 95 cm, soclul: 90 X 39 cm; ,,regele animalelor" este înfăţişat şezînd, cu picioarele arnterioare întinse pieziş oa înfipte înainte, avînd între ele un animal răpus.
Execuţia corpului leului este schematică (ambele laturi ale piesei sînt lucrate complet, 5pre deosebire de statuia nr. 2), dar capul şi coama sînt modelate cu remarcabilă grijă pentru detalii şi expresivitatea figurii: gura larg deschisă, colţii puternic
reliefaţi (deşi botul animalului este mutilat), coama executată realist pînă în mici
amănunte; labele anterioare şi posterioare sînt lucrate în stil rustic, dar cu observarea detaliilor (unghiile şi degetele foarte pronunţate). Animalul răpus, ţinut de
de leu între picioarele anterioare, nu are cap (fuarte ,probabil a fost rupt şi distrus
în vechime), observîndu-se că piciorul sting anterior H are îndoit lateral şi aproape
răsucit sub greutatea leului; asemenea repJ1ezentare integrală a animalului căzut
pradă este o raritate, cel puţin pentru Dacia, căd în majoritatea covîrşitoare a
1
Inscripţia CIL, III 1149 ; ,.Silvano Domestico pro s(alute) T(iti) Flavi Crescentis praef(ecti) N(umeri) M(aurorum,
Hisp., T(itus) Flavius Felicianus domus illius alumnus" este înglobată in materialul epigrafie din Apulum, cunoscut;,
numai după manuscrisul lui Ioannes Mezerzius (sec. XVI : ,.in ecclesia villae capitularis Burchardae" ; după Monavius
„in templo", iar Mommsen le interpreta astfel: ,.intellege vicos gemellos Magyar- et Olah-Boros-Botsard"); deci
transportată la Bucerdea de la Apulum-Alba Iulia, ceeace este verosimil la prima vedere. Dar alte descoperiri epigrafice, ca CIL, III 1294 „I O M, M. Aurel. Alexander m(il.) n(umeri) Maur(orum) Hisp. Antoniniani (etc.)" descoperită de Neigebaur şi de Ackner la un judecător în Zlatna, şi mai ales inscripţia descoperită ln pă.m.înt la ZlatnaPătrînjeni in 1966: Latomus, XXVI, 1967, p. 1101 = Apulum VII 1968 (1969], p. 406-411 (Muz. Deva) .,Fortunae
Reduci et Genio N(umeri) Aur(elius) Redux praef(ectus) N(umeri) M(aurorum) H(isp.) d(ono) l(ibens) p(osuit)" ne
îndreaptă mai curînd spre Ampelum-Zlatna ca loc de provenienţă al CIL III 1149 şi 1294.
• Informaţii din Repertorii<! ar/,cologic al României (ms. la Institutul de Istoric şi Arheologic al Academici R.S.R.
Cluj).
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F ig. 1, a, b. -

Leu funerar reprezentat

impreună

cu animalul ucis.

cazurilor el este prezentat numai parţial, şi anume capul, eventual cu o pa rte di n
grumaz. Nici poziţia le ului şezînd şi „îinfipt" în picioarele din faţă nu este obi ş
nuită; un caz analog se poate cita din Durostorum (Silistra), AISC, III, 1941, p. 187.
2. - Leu f une rar (fig. 2, a şi b) din piatră de calcar; dimensiuni: înălţim e:
50 cm , baza (so clul): 54 X 30 cm (deci de înălţime aproape jumătate faţă d e piesa
nr. 1); are lu c r ată numai latura din -dreapta, cealaltă fiind cioplită sumar, dovad ă
că piesa era apl icată la u n zid, cons trucţie ori monument funerar, sau că făcea
parte d intr-un grup . Leu l stă culcat, c u picioarele anterioare ş i poste rioare îndoite ;
capul cu gura deschisă ş i c ol ţii bine reliefaţi, îl întoaPce spre dreapta, către pri-

F ig. 2, a, b. -

Leu funerar reprezentat în
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vitor; piciorul stîng anterior, îndoit din genunchi şi adus spre dreapta, ţine în
ghiare un cap de animal (bovin) aşezat vertical, cu botul în jos; coada leului îndoită
şi încolăcită pe spinare (peste crupa dreaptă). F.&te poziţia cea mai frecventă la
asemenea lucrări s•culpturale: leul e reprezentat ţiinînd cu piciorul anterior un cap
de animal; analogiile pentru acest tip de leu funerar sînt din cele mai numeroase
în Dacia şi în alte provincii, fie „individual" (un singur leu), fie în grup de doi
lei ori într-'Un ansamblu statuar.
Sculpturi (statui, grupe, reliefe) cu leul devorind un animal sau ţinînd un cap
de animal răpus (bou, berbec, mistreţ, cal, asin, cerb) sînt motive din cele mai frecvente şi răspîndite în provinciile romane, cu deosebire la Dunăre şi în zona Rinu1ui. In Dacia ele sint numeroase în marile centre urbane, militare ori meşteşugă
reşti, ca Apulum, Ulpia Traiana, Sarmizegetusa. Micia, GermisarR 3 • ori Potaissa,
Alburnus, Ampelum, Napoca, Porolissum, ca şi în medh.tl rural, in micile aşezări
ori în puncte despre care nu există alte infor,maţii epigrafice ori arheologice în afară
de descoperirea vreunui asemenea relief cu caracter funerar, ornamental sau simbolistic. Leul funerar apare fie singur, fie în grup de doi culcaţi spate la spate,
sau pe reliefe (stele funerare, aediculae etc.), nelipsind în nici o zonă arheologică
mai de seamă a Daciei şi din nici un mu:reu arheologic, în unele (ca cele din Cluj.
Turda, Alba Iulia, Deva ş.a.) fiind foarte numeroase şi variate'-; un tip mai rar
este perechea de lei funerari servind ca suport al unui medalion unde sînt figurate persoane, busturi, din care se cunosc în Dacia pînă acum numai trei piese·;_
în bogatul repertoriu al sculpturilor de lei în Dacia, piesele de la Bucerdea, emi.r?;rate la Cluj, sînt - ca şi majoritatea acestor lucrări - produse „de serie", după
nişte canoane sau şabloane de muJt generalizate şi consacrate în lumea romană, imitate în mediul rural, ca atare fără pretenţia de a fi opere de artă originală cu
elemente ce să iasă din comun. Ele sînt importante mai mult ca documente arheologice-istorice ale pătrunderii modei şi romanităţii în lumea provincială. Ca
semnificaţie social-religioasă ele serveau în primul rînd drept ornamente funerare
c·u rosturi apotropaice, ca speritoare contra făcătorilor de rele şi profanatorilor.
V. WOLLMANf,;

ROMISCHE GRABLOWEN AUS BUC!.i:RDEA
(Zl.llSammenfassung)
Zwei gut erhaltene romische Grablowen wurden vor mehreren Jahren nach
Klausenburg (Cluj) gcbracht, wo sie heute ein Privathaus ziercn. Nach den genauen
Angaben des Hausbesitzers wurden sie in Buc e r de a (jud. Alba) gelegentlich
'Sa,gelia, V 1968 (19G9], p. 109-112.
• Din bibliografia asupra leilor funerari, în chip firesc foarte bogată, sint <le amintit numai lucrările mai de scamă
ap,,rutc în ultimele decenii privitoare la Dacia: C. Daicoviciu, în Dacia, I 1924, p. 256-258; Gr. Florescu, I ,nonu•
menii funerari romani delia „Dada Superior", în EDR, IV (1930), p. 187-190; I. I. Russu, ActMuz, 1935, p. 106;
ProblMuz. 1964, p. 16; I. Gloclariu, in ActaMN, IV, 1967, p. 473-476 (cn informaţii şi bibliografic mai ample);
cf. D. Frotase, în SCIV, XI, 1960, p. 324-326. Ro,ne, in Rumanien, Ausstellung, Koln, 19G9, p. 258-259 etc.;
supra p. 103.Dintre piesele sculpturale din această categorie, semnalate în ultimul timp, dar încă nestudiate amănunţit,
n menţionăm pe cea de la Sutaru (Zutor, Optatiana, jud. Sălaj) ,,la biserica din acest sat se află un fragment de
stelă funerară cu medalion (~us lei funerari) şi un leu funerar, fixat de zidul împrejmuitor" (ActaM N, V, 1968,
p. 460, nota 19).
6
Grupuri statuare cu doi Id avlnd deasupra un medalion cu portrete, din Dacia, sint (în ordine topografică ele
la nord spre sud) : 7) descoperit la 3 km sud de Aiud, constlnd din doi lei culcaţi, intre ei o meduză, 'pe capul căreia
est<· medalionul cu trei figuri (SCIV, XI 1960, p. 325, fig. 2 = Rome, in R11,nifoit11, Pusstellung, KOln, 1969, p. 261,
G 164; Muz. Aiud); 2) Apulum (descoperit în a. 1957, SCIV, XI, p. 324, fig. I = Rome, i,, Rumti11ien, p. 261,
G 163; Muz. Alba Iulia); 3) Micia (Veţel, jud. Hunedoara; SCIV, XI, p. 326, nr. 3, unde se dă informaţia gre•
şilă că ar fi descoperit la Ulpia Traiana sau la Apulum). în cele trei piese, grupul leilor şi medalionul formează
un singur bloc, sculptate din acelaşi monolit.
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einer Grabung fur Bauzwecke entdeckt, was nicht iiberraschend ist, denn auf dern
gleichen Dorfgebiet sind auch andere rornische Funde aufgezeichnet worden. Es
steht also sicher, dass es friiher auf dem Fundort von Bucerdea eine rămischc
Dorfsiedlung gab, was unsere hier ausgegrabenen romischen Grabdenkrnaler bekriiftigen konnen.
Der eine Lowe (Abb. 1 a-b) bildet fur die Darstellungsart der bisherbekannten
· Grablăwen aus Dazien und den Nachbarprovinzen eine Ausnahrne, weil der Korper
des erbeuteten Tieres ganz dargestellt wird, alsa nicht nur der Kopf wie e&
gewohnlich dP.r Fall ist.
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Contrar tuturor raşteptărilor trezite de înfăţişarea şi proporţiile lucrării cu titlul
de mai sus*, răsfoirea şi lectura acestei cărţi a pricinuit o cruntă deziluzie. Volumul pe care îl recenzăm, aşa cum este el elaborat, nesocoteşte şi chiar sfidează toate
rinduielile încetăţenite în lumea ştiinţifică privind probitatea, acribia şi competenţa.

Trecem peste faptul că autorul foloseşte din plin rodul muncii colective a mai
multor echipe, rod concentrat în Repertoriul arheologic aflat în manlli5cris şi a
cărui publicare o aşteptăm de mai bine de 15 ani. Zic, am trece cu vederea acest
procedeu de a folosi munca altora, crezîndu-se ra-chitat de orice răspundere prin
mărturisirea că s-a folosit de Repertoriu graţie bunăvoinţei academicianului Emil
Condurachi, directorul Institutului de arheologie din Bucureşti, sau prin indicarea
(în paragrafele de bibliografie) a acestui „Rep.arh.".
Nu putem fi însă de acord din capul locului cu felul în care autorul cărţii rezolvă problema delicată a întrebuinţării lucrărilor diferiţilor autori. A concentra
la sfirşitul unui capitol sau al unui paragraf mai important (mai mult sau mai
puţin corect) pe autorii care s-au ocupat de problemele dezbătute în textul lucrării, fără de nici un discernămînt obiectiv, nu poate servi în nici un fel cercetă
torului ştiinţific; dar, în schimb, îi serveşte autorului care (sub masca acestei
pseudobibliografii) îşi poate însuşi, atunci cînd vrea, ideile şi constatările mai
mult sau mai puţin importante făcute de alţii, bibliografia dată în bloc acoperind această manoperă.
Un alt procedeu tot atît de grav şi de reprobabil este reproducerea fără de nici
o indicaţie a planurilor şi schiţelor luate din lucrările raltora, lăsînd să se creadă
că aceste planuri (mai mult sau mai puţin reuşite) ar fi opera autorului cărţii pe
care o discutăm. Lăsăm insă toată proprietatea ştiinţifică profesorului Tudor pentru fantasticele reconstituiri pe care le dă din loc în loc.
Pentru a încheia aceste consideraţii generale, am adăuga că nici lipsa de respect
faţă de părerile altora, mai în vîrstă sau mai tineri, străini sau români, nu intră
în etica oamenilor de ştiinţă adevăraţi. Nu cred că exagerez atunci cînd afirm că
profesorul Tudor, fără de nici un temei, se orede atotştiutor, Huzie care îl duce
spre îngîmfare şi (în orice caz) îl mină la o lipsă de cuvenită modestie.
Atît, în ce priveşte problemele de probitate. Vom trece acum la problemele de
acribie şi competenţă ştiinţifică, fiind convinşi că pentru cititorii acestei recenzii
reproşurile făcute în cele de mai sus vor părea cu totul îndreptăţite.
Să luăm pe rînd diferitele aspecte negative ale acestei lucrări. Intîi de toate,
semnalăm o infimă parte din erorile zise „de tipar", dar în realitate comise fără
vina tipografului, de care abundă întreaga carte, aruncînd o lumină cel puţin curioasă asupra autorului. Aceste greşeli de tipar provin fie din pripa cu care a fost
scrisă lucrarea, fie din lipsa atît de necesarului autocontrol. pe care scriitorul nu
l-a exercitat. Dar ele mai provin şi din informarea insuficientă asupra diverselor
chestiuni, ca şi din necunoaşterea limbii documentelor de care se foloseşte (greacă,

*

D. Tudor, Oraşe, tirg11ri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, 432 p.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

538
latină,

ŞI

DISCUŢI[

germană, maghiară). Din noianul greşelilor ne mulţumim să semnalăm pe
cele mai caracteristice. In capitolul „Abrevieri", sigla pentru lucrarea lui Cserni
este improprie; în titlul lucrării lui A. Dobo se ascunde o greşală de limbă latină;
în explicarea siglei KVSL: o greşală de limba germană; în titlul lucrării lui Merlat:
o eroare de punctuaţie care denaturează sensul lucrării; opera lui Orban a apărut
între 1868 şi 1873; Sargetia de la Deva are patru volume pînă acum, nu două. In
titlul PIR-ului: două greşeli de limba latină; în titlul lucrării lui Schnetz: numele
Guido e scris cu literă mică (se confundă geograful ou un oarecare apelativ?);
în sigla Teglas. Hunyad.Tort. se trimite la o altă lucrare, şi anume la Buletinul
societăţii de istorie şi arheologie a judeţului Hunedoara, unde T~glas a publicat
o seamă de studii. Cazurile menţionate sînt suficiente pentru a proba că, după toate
aparenţele, autorul n-a văzut lucrările cu pricina, ci le copiază după alţii, fără
control şi fără pricepere.
Fireşte, greşelile „de tipar" (care privesc însă exclusiv pe autor) nu se termină
aici. Ele apar numeroase şi scandalos de hazlii în restul lucrării. Spicuim: la p. ~6.
localitatea de lingă Mehadia nu e „Pintic", ci Petnic (vezi şi p. 32 şi 35); la p. 33,
soţia augustalului coloniei nu se cheamă Gamicen, ci Gamioe la nominativ (neştiind
greceşte, autorul pune numele la acuzativ, Gamicen); la p. 40, numele titularului
diplomei militare nu este „Athenatum", ci Athenatan; p. 41, traducerea textului
din inscripţia CIL III 8002 e greşită: verbele sînt la conjunctiv şi nu la indicativ
(iarăşi o deficienţă în cunoaşterea limbii latine); p. 93, aditus din inscripţia CIL
III 7983 nu înseamnă „poteci", nici „borduri", ci pur şi simplu intrări, porţi; p. 109,
cătunul nu se cheamă Cioplea, ci Ciopeia; p. 148, satul de lingă Alba Iulia nu este
Oarba de Jos ci Oarda de J05 (greşit apare şi în Index); p. 167, pluralul de la
antistes este antistites şi nu amistes; p. 175, locul cu descoperiri arheologice de lingă
oraşul Sighişoara nu este „Burgstatdtel", ci Burgstadel (repetat pe aceeaşi pagină);
p. 205, Uioara şi Ocna Mureşului nu sint două localităţi, ci una singură; p. 222, din
cuvîntul epiphanesterai, autorul, neştiind greceşte suficient, face două cuvinte: epi
(şi încă cu accent grav) şi phanesterai; p. 285, titlul lucrării lui Szekely Zoltan
este comic redat; pe româneşte ar suna astfel: Sz.Z., Cu titlul lagărului întării
roman de la Komoll6. Se vede clar c.ă autorul nu a avut broşura în mină, ci a
luat-o de la altcineva care, în ungureşte, o numea cum îi cerea fraza; p. 291, de cese face din epigrafă, epigraf, nu ştiu; p. 318, Genio stationis, în loc de Genius
stationis, la nominativ, cum sînt date şi celelalte două divinităţi. Caracteristic pentru neglijenţa cu care se lucrează e cazul de la Index, p. 403: sub numele profesorului dr. V. L. Bologa (Cluj) se dau şi locurile din ea_rte unde e vor;ba de
localitatea Bologa (jud. Cluj).
Expunerea neîngrijită, in general, poate fi exemplificată cu expresii ca urmă
toarele: p. 83, ,,răspîndire a romanităţii la oraş şi sat"; p. 99, ,,religios şi mistic";
p. 90, ,,dedicaţii epigrafice"; p. 260, ,,comandanţii ... i-au adresat o serie de altare"
(zeiţei Nemesis); p. 307, ,,în cea mai mare parte, ele făceau parte"; p. 325, întocmirea frazei în legătură cu cohorta I Lingonum ne face să credem că ţigLa a fost
adusă din Britannia; p. 350, ,,ultimul care încearcă unele tentative". Ne oprim,
menţionind c.ă nu am semnalat multiplele greşeli la cifre, controlul acestora fiind
fără îndoială mult mai greu şi plictisitor, atît pentru autor cit şi pentru recenzent.
Să trecem acum de la aceste erori „simple", dar semnificative, la cele mult mai
grave, la erorile-orori de care este de asemenea mult împestriţat opul profesorului Tudor. Socotim că cea mai bună metodă este totuşi a le urmări în ordinea în
c.are ele apar, fără o categorisire după caracterul lor istoric, epigrafie sau arheologic.
P. 21: Contrascriptor nu este „socotitor", ci „controlor"; p. 25, spunînd despre
inscripţia CIL III 1572 că datează din timpul lui TI"aian-Hadrian n-am făcut nimic, căci important este tocmai a şti dacă este din timpul lui Traian sau al lui
Hadrian (epoca e sigur a lui Hadrian); p. 31, mina de brornz „ridicată pentru jură
mînt" este mina-simbol a lui SabaziU5; p. 37, îl pot asigura pe autor că în biserica
din Căvăran nu se văd şi nu s-au văzut niciodată cărămizi sau blocuri de calcar
sau marmură aduse de la Tibiscum. Aici este una din caracteristicele confuzii pe
care le face autorul, sau izvorul lui, cu fişele. In lucrarea pe oare o citează, fără
s-o fi văzut probabil, e vorba de o mănăstire medievală (sec. XIII) din hotarul
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satului, în ale cărei ruini au fost găsite asemenea obiecte; p. 40, ivirea a două-trei
inscripţii în limba palmireană (nu siri1ană) la Tibiscum şi care sînt de un caracter
ritual nu poate să ducă la concluzia că în aC€astă aşezare „se vorbea mult în
limba semită siriană"; afirmaţia este pur şi simplu nereală. Tot aici, se mai
găseşte şi afirmaţia că trupa de palmireni (numerus Palmyrenornm Tibisc.) şi-a
cornrpletat efectivele cu foarte mulţi recruţi sirieni (recte palmireni). Auto1·ul se
pare că nu ştie în ce constă un numerus şi cum se explică prezenţa încă în sec. III
a unor palmireni în cadrele acestei trupe (v. ArchErt, Hl12, p. 274; Rowell, în RE,
s.v., col. 2550); p. 48, depărtarea de XII m.p. pe drumul de la ~derata la Berzobis
are o explicaţie foarte simplă; castrele acestea sînt oastre aşezate în cursul înaintării unei coloane a armatei romane spre inima Daciei; p. 54, inscripţia CIL III
12594 (= 1555) nu este „cumva adusă din altă parte", deoarece însemnările de la
inscripţia respectivă arată el.ar că ea a fost dezgropată în localitatea Denta; p. 59,
ia bibliografia generală în legătură cu staţiunea de la Seghedin, lipseşte cel mai
important comentator, A. Alft:ildi. Ne oprim puţin asupra teoriei hazardate a autorului care susţine la p. 65 şi 69 că sudul Bănatului ar fi aparţinut Moesiei Superioare şi nu Daciei. Falsa teorie provine din faptul că d-sa nu face distincţie
intre stampilele mai vechi din epoca traiană ale legiunii a IV-.a Flavia felix şi cele
tîrzii. Fără îndoială că învăţatul german Wagner are dreptate cînd constată că
cohorta a V-a Gallorum, după ce a aparţinut, sigur, în anul 110, armatei din Dacia,
a trecut în Moesia Sup., unde o găsim atestată ca făcînd parte din trupele acestei
provincii. La fel cu ea au fost scoase din sudul Bănatului şi cohorta II Hisp. scutata, ca şi ala Tungrorum, acestea două fiind mutate în Dacia Porolissensis, unde
le găsim în anul 133 (124). Transferarea aceasta este cît se poate de logică: sudul
Banatului nu mai avea nevoie de trupe de apărare deoarece întreg Bănatul pînă
la Mureş era apărat, pe valea Mureşului, de către trupe aparţinînd provinciei
Dacia Superior. Indoiala exprimată de autor (p. 73) cu privire la semnificaţia
.sesterţiului cu chipul lui Traian pe avers este fără nici un temei; ea izvorăşte din
dori_nţa veşnic trează a autorului de a spune ceva nou şi contra. Afirmaţia, tot
la această pagină, că Terentius Scaurianus a fost guvernator al Daciei între 108
~i 110 e, în schimb, rodul neinformaţiei: Scaurianus e bine atestat ca guvernator
al Daciei încă din 106. Că titlul de metropolis al oraşului Sarmizegetusa apare numai de la Severus Alexander e un lucru verificat. Totuşi, lucrul fiind verificat de
altcineva decît de d-sa, acest adevăr autorului numai i „se pare" (p. 75). De ce
li se. va fi părut neînţeles coloniştilor epitetul de Sarmizegetusa dat coloniei lui
Traian de către Hadrian, nu înţeleg eu. E iarăşi unul clin comentariile savante ale
cercetătorului Tudor. Era necesar, în schimb, pentru informarea cititorului, să se
arate că la sfîrşitul primului război pe locul viitoarei Ulp. Traiana a fost lăsată
legiunea a IV-a Flavia felix. In pagina 76 autorul ne asigură că procuratorul financiar al Daciei Superioare, mai ales al celei Apulensis, şi-a avut sediul numai
la Sarmizegetusa, lucru ştiut de la mine şi care este adevărat; cu atît mai uimitor
mi se pare că (la p. 149) despre acelaşi procurator se spune că îşi are reşedinţa
după anul 124 la Apulum. Misterul e greu de lămurit.
Cu aceste pagini intrăm însă în domeniul istoriei şi arheologiei oraşului Sarmizegetusa, unde cor.fuziile şi răstălmăcirile voluntare sau involuntare ale profesor ului Tudor ating culmea. Ar fi foarte greu să relevăm toate afirmaţiile sau aprecierile făcute in această parte a lucrării. Că zidăriile clădirilor din Sarmizegetusa
se mai puteau zări în secolul trecut ridicîndu-se cu cîţiva metri deasupra solului,
este un „pium mendacium". Din expunerea autorului se pare că la Sarmizegetusa
era o cetate şi un oraş înconjurat cu ziduri, ceea ce fir,sşte, este, în .cazul cel mai
bun, o confuzie. E impropriu a se vorbi de două aripi ale forului, căci ele nu sînt
aripi, ci părţi constitutive ale aceluiaşi for. Nu corespunde adevărului că ordo
Augustalium ar fi oficiat cultul împăratului în jurul altarului împărătesc (Ara
Augusti); pentru această oficiere era chemat acel sacerdos arae Augusti, care nu
este identic cu căpetenia ordinului AugU5talilor. Diferitele statui şi inscripţii nu
se rezemau de pereţii zonei a doua a forului. Ele erau înşirate de-a lungul peretelui zonei I (a porticului), iar în zona a II-a grupurile de monumente se găseau
în mijlocul forului, cum este acela al lui Arrius Antoninus (nu Quadratus!) şi al
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

540

ŞI

DISCL!Ţi!

fiilor săi. Planul clădirii Aedes Augustalium şi al forului, copiate după publicaţiile
mele (de altfel ca şi planul oraşului), e incomplet în sensul că anumite indicaţii
din planul meu lipsesc în planul copiat <le D. Tudor, şi totuşi în cursul lucrării
se trimite la acele indicaţii inexistente în planul „împrumutat". Tegulae mammatae
nu sînt cărămizi cu colţar, ci ţigle. Marcus Procilius Niceta, tatăl, nu a construit
Aedes Augustalium, ci a hotărît construirea palatului, construire pe care a realizat-o fiul său, Regulus. Aici iarăşi sîntem în faţa unei neînţelegeri a expresiei latineşti „faciendam instituit". La p. 82 se repetă confuzia făcută între instituţia
concilium Daciarum trium şi ordo Augustalium din Sarmize.getusa. ,,Honor dupli"
nu înseamnă că a fost în două rînduri patron cineva, ci că la banchetele colegiu1ui el se bucura de porţie dublă de mîncare. Nu corespunde adevărului că toate
compartimentele tribunelor amfiteatrului erau umplute cu pămînt. Sub tribunele
superioare erau camere goale în care s-au şi găsit o mulţime de lucruri. Apaductul
oraşului a fost construit maximum la 24 de ani după întemeierea coloniei şi nu
la 30 de ani după această întemeiere. Io aprecierea elementelor orientale de la
Sarmi:zegetusa, D. Tudor nu ţine seama de ceea ce s-a spus de mult în legătură
cu apariţia religiilor salvatoare în întreg Imperiul roman tocmai în sec. II .şi III
ale erei noastre. Căci dacă ar fi fost un atît de mare număr de orientali neromar.izaţi ne întrebăm de ce, din cele aproape 400 de inscripţii descoperite la Sarmizcgetusa, numai 5-6 sînt greceşti, restul fiind în latii1eşte. Problema este una care
întrece, fără îndoială, posibilitatea de apreciere ştiinţifică a autorului nostru. Intre
divinităţile romano-latme aflăm şi Lares Quadribii, divinitate necunoscută decît
în tendinţa cu totul modernă a autorului de a sincretiza două divinităţi. Marcus
Cominius Quintus care ridică un templu pentru Dea Regina nu este de pe timpul
lui Caracalla ci, după cum am dovedit, acum ciţiva ani, e ori sub Severus Alexander ori după el. Nu aş fi atît de sigur că în area din CIL III 1482 ar fi vorba
chiar de forum, deoarece rămîne inexplicabil din ce pricină nu este pomenit forul.
Moneda Provincia Dacia nu este din prima jumătate a sec. III, ci exact dintre
anii 247-256. Intre decuriile colegiului fabrilor este atestată şi decuria XIII. Io
adevăr, după „unele păreri", sacerdos arae Augusti, denumit şi coronatus Daciarum
trium, a fost şi prezident al adunării provinciale (al conciliului). Lumea intere5ată
ar trebui să ştie că aceste „unele păreri" sînt ale specialiştilor (vezi recenta lucrare a lui Deininger). Aflăm cu surprindere că procuratorul Axius Aelianus Iunior,
Aelius Apollinarius împreună cu soţia, ca şi Aelia Cassia sînt nişte elemente elenizate (care probabil nici nu ştiau limba latină). Această viziune cu totul falsă a
situaţiei din Dacia duce pe autorul nostru la concluzia .,precumpănirii elementelor
clenizate (după cele latine)".
·
Că în înşirarea diferiţilor demnitari sînt omisiuni inadmisibile mai înţelegem.
Dar ca la înşirarea slujbelor împlinite de sclavii şi liberţii din Sarmizegetu.sa (specialitatea, după cum se ştie, a lui D. Tudor) să se constate regretabile confuzii
între adiutores tabularii şi tabularii nu mai poate fi priceput. Pentru viaţa oraşului
Sarmizegetusa de după părăsire era necesar să iSe amintească şi fibula din sec.
al Vii-lea, găsită pe teritoriul acestei localităţi, fapt oare grăieşte, pentru un istoric, ceva. Părăsim ogorul Sarmizegetusei, cultivat atît de maşter de către D. Tudor
în paginile ce se întind de la 73-107, renunţînd de a mai scoate în evidenţă
şi alte erori, interpretări greşite, precum şi confuzii vădite, explicabile numai prin
necunoaşterea, neadîncirea materialului scos din Repertoriu sau din lucrările indicate de acesta. Mărtl..1risesc însă că în cursul acestor pagini am recunoocut multe.
chiar foarte multe din ideile şi concluziile mele, îngropate în pseudobibliografia
adunată în bloc la p. 107. Ne continuăm drumul spinos prin restul localităţi,lor.
La p. 109, observăm că într-adevăr dacă procuratorul Axius Aelianus ar fi ridicat
„epigrafa" la locul unde a fost găsită de Mommsen, adică în altai:iuJ. bisericii din
Tu.5tea, atunci foarte probabil personajul dispunea de o villa rustica în vicus-ul
inventat de D. Tudor, la Tuştea. E puţin probabilă însă această ipoteză deoarecerealitatea e că inscripţia a fost dusă din Sarmizegetusa şi aşezată în altarul bisericii
creştine din Tuştea după mărturisirea lui Mezerzius, înregistrată de Mommsen la
n!'. 1423 din volumul III al Corpus-ului. Inscripţia CIL III 1230, ca şi alte lucruri
sau obiecte (v. p. 130-136), sînt aduse din altă parte, de la Apulum sau Sarmi-
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şi nu pot coru;titui dovezi despre existenţa unui vicus la Vinţul de Jos.
este cazul şi cu materialul epigrafie ,de la Doştat, adus de la Apulum
(p. 141) şi tot acelaşi caz se repetă şi la p. 189 la Cib, la Mihai Viteazul (p. 217) şi
cu inscripţia CIL III 7694 din comuna Papiu Ilarian. Cele patru inscripţii de la
Abrud, CIL III 1270, 1273, 1274 şi 1615 (p. 196) sînt ide la Roşia - Alburnus Maior.
Este evident că (procedîndu-se astfel) se fals~fică oarecum imaginea vieţii rurale
în Dacia. O altă piatră de încercare este Apulum pe care a-l înţelege din expunerea încîkită, confuză, a prof. D. Tudor este cu neputinţă. D-sa dă la p. 145 planul,
luat fără să indice sursa, de la bătrînul Oserni, plan care era valabil acum 60 de
ani. Nici o osteneală de a pune acest plan la zi cu descoperirile multiple ce s-au
făcut de atunci şi pînă astăzi. In zadar ar căuta să se lămurească cineva care este
geneza celor două oraşe întemeiate pe teritoriul actual al Albei !ulii, deşi ,lucrările
mele îi stăteau la dispoziţie cu lămuririle clare pe care le putea respinge (cu plăcere)
sau accepta (cu amărăciune). Era mai puţin supărător <lecit imaginea cu totul şi
cu totul neclară pe care ne-o dă d-sa în cele cîteva pagini (144 şi următoarele).
Apare cw-ios apoi ,că, în legătură cu topografia celor două oraşe, autorul lucrării
nici măcar nu atinge problema pUJSă de cunoscutul savant maghiar Alfoldi Gproblema Colonia Nova Apulensis).
Nu cred că va exista speciali•st arheolog care să creadă că un zid gros de 80 de
cm a putut fi temelia castrului legiunii XIII Gernina. Nu este atestat nici unde un
ordo Canabensium (p. 151).
După cele experimentate mai sus, renunţăm să urmăm cu controlul nostru datele şi informaţiile care se mai dau asupra celor două oraşe romane de la Alba
Iulia.
Ne vom opri doar la citeva din perlele ştiinţifice ale aî\.ltorului, trădînd şi neglijenţă şi lipsă de informaţie. La p. 236 (la care nu se trimite în Index), în inscripţia din Ciumăfaia cu Hercules Magusanus, greqit publicată şi de M. Macrea
(AISC, V, 227 sqq.), Deus Invictus nu e epitet al lui Hercules, ci e Mithras însuşi
(cf. J. Trynkowski, ,,Eos", 1967, p. 221, nr. 24). Povestea cu Galaţii napocensi expusă
la p. 228 se repetă în mod inutil şi la pagina următoare, 229. La această pagină
din urmă, constatăm însă o minune care pentru noi nu e nici un mister, şi anume:
citînd CIL III 864, se spune despre Aurelius Valerianus că e de origine din Vindobona (Viena de azi). Chestia cu Vindobona în adevăr se află la acel număr, dar
aoolo numele individului nu e Valerianus, ci Umbrianus. Tot Umbrianus e dat şi
în republicarea inscripţiei CIL III 7663, dar aici se corectează lectura Vind(obona)
şi se citeşte corect Vet(eranus). iD. Tudor nî\.l citează şi nu cunoaşte această republicare. Totuşi, de unde cunoaşte numele de Valerianus (în loc de Umbrianus)? De la
Kerenyi, Die Personennamen ... , nr. 471, împrumut sau t-xpropriere nemărturisită şi
incomplet utilizată. La p. 242 autorul mă instruieşte în legătură cu localitatea
Resculum; îl asigur că ştiam şi eu de existenţa unui Resculum la Bologa şi a
unei mahalale de la Alburnus Maior (vezi ActaMN, III, p. 1138, n. 5G). In tratarea
localităţii Porolissum s-au uitat cu desăvîrşire activitatea şi cercetările lui Marius
Moga. In legătură cu blocarea porţilor castrului de la Porolissum (p. 244), nici un
cuvint nu se spune despre importanţa acestor blocări, cu monumente datînd şi de
la Decius, pentru istoria părăsirii Daciei. La fel, nu este preocupat prof. Tudor de
mult discutata problemă a vizitei lui Caracalla în Ducia, interesantă şi pentru
istoria Daciei şi pentru istoria acestui împărat.
Mortaria cu stampilele Cl. Domitius Evarestus etc. (p. 264) sînt din import, nu
sînt produse locale. La p. 274 autorul confundă cele două localităti Tăureni din
Transilvania, aşezînd satul Mugeni (Harghita) faţă-n faţă cu Tăuren(i de la Turda,
deşi între acest,e două localităţi ,sînt cam 100 km distanţă.
Exprimîndu-şi nelipsitele şi atît de îndrăgitele păreri şi teorii îşi dă şi d-sa cu
părerea în legătură cu Ţara Bîrsei despre oare circulă mai nou fel de fel de soluţii,
dar nici una din acestea nu întrece formidabila idee, năpraznica idee, chiar şi ipotetic lansată, că Ţara Bînsei a rămas o regiune „rezervată" (de romani) unor grupe
de daci masaţi aici prin evacuarea lor din interiorul Daciei. Nici formal ipoteza
nu stă în picioare, deoarece nu se cunosc mase de daci în epoca romană şi chiar
şi mai înainte în acest teritoriu. Iar în ceea ce priveşte ideea că romanii, în înţe-

zegetusa
Acelaşi
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politică şi militară, şi-au pus în coastă între munţi şi Oltul superior
duşmănoasele mase de daci evacuaţi din interiorul Daciei, ea este nu numai formidabilă, după cum am spus, ci de-a dreptul înspăimîntătoare. Ipoteza face şi din
romani nişte nepricepuţi, dar şi din teza românească şi justă a neevacuării dacilor
de către Traian o teză mincinoasă. Voi avea fără îndoială ocazia să îmi spun şi
eu părerea în legătură cu Ţara Birsei şi cu Ţara Făgăraşului, dar deocamdată mă
reţin de a oomenta şi discuta cu prof. D. Tudor această problemă care solicită, fără
îndoială, şi o concepţie ştiinţifică deosebită de a d-sale, şi o cunoaştere mai adincă
a realităţilor Daciei antice.

lepciunea lor

Cu p. 289 începe tratarea Daciei sudice: Drobeta şi celelalte aşezări romane din
Oltenia. Nu mă voi opri asupra acestor expuneri şi fiindcă aş lungi prea mult
această recenzie, şi fiindcă verificarea datelor şi informaţiilor oferite de prof. D. Tudor este mai dificilă (el constată, el afirmă - cine poate şti care este adevărul?).
La întîmplare am dat însă de o lecţie pe care o face epigrafistului Tudor, în legă
tură cu inscripţia găsită pe teritoriul unui vicus, elevul şi colaboratorul meu Nicolae
Gostar, în ArhMold, IV, 1966, p. 184-185. Deşi cunoaşte şi citează (în OltR3, p. 534,
dar nu în Oraşe, tîrguri şi sate) lectura justă dată de N. Gostar inscripţiei cu pricina, D. Tudor n-a înţeles-o deloc, nici în OltR 3 l.c., şi nici în lucrarea pe care o
recenzăm. Pentru D. Tudor, în inscripţia mai sus pomenită e vorba tot de un cetă
ţean roman, Septimius, şi de mai mulţi (exact trei) sclavi ai lui: ,,Ciodus (?!), Septimius şi Peregrinus (cum îi ,.stabilise" în Suppl. Epigr. de la sfîrşitul Olteniei
romane, ed. II-a şi a III-a, nr. 286 resp. 424). In realitate, e vorba de un tată, cu
numele Clodius Septimius şi de cei doi fii ai săi Clodi (la plural, fiindcă sînt doi!)
Septimius şi Peregrinus; cazul e cit se poate de banal în disciplina aceasta a epigrafiei (ActaMN, VI, p. 547).
Nu pot să trec însă nici peste problema mult dezbătută a noii aşezări Aquae pe
care o inventează prof. D. Tudor în Oltenia, lingă Dunăre, şi anume la Cioroiul
Nou. Cazul pe care îl voi expune aici este cit se poate de instructiv pentru felul
cum ştie să lucreze ştiinţific prof. D. Tudor. Regretatul Nicolăescu-Popşor descoperise încă de mult că în hotarul comunei Cioroiul Nou se întinde pe o suprafaţă
remarcabilă o aşezare romană. Comunicată această informaţie profesorului Tudor,
acesta din urmă, ajutat la început şi de C. S. Nicolăescu-Plopşor, începe campania
de săpături. Primul raport despre campania întîi a acestor săpături apare în Oltenia Romană, ed. Hl58 la p. 176. In acest raport, aşezarea de la Cioroiul Nou este
un oraş, avînd în centrul lui şi o cetate, cu un val de pămînţ, lat de 20 m şi înalt
de 1-2 m, iar e:u şanţul fortificaţiei de o lăţime de 30 m şi o adîncime de 3 m,
prof. Tudor considerind că aici poate fi vorba de una din aşezările romane pomenite în itinerariile antice pentru regiunea Daciei sudice. Cetatea este calificată drept
o „fortificaţie civilă" cu o viaţă şi după Aurelian, pînă prin sec. al Vii-lea. Despre
valul cetăţii mai spune categoric că este un val de părnînt care se sprijinea pe un
perete de lut ars (spre şanţ) şi pe pari de lemn. In al doilea raport, după o altă
campanie, publicat în Materiale, VIII, 1962, p. 547 şi urm., cetatea este tot de pă
mînt, dar nu mai are nici o urmă de palisadă. Apa ce curge, împrejumuind oarecum această cetate, este apa Cioroiului (pentru localnici Eruga), căreia autorul nu-i
dă o importanţă mai deosebită. De data aceasta face constatarea că în întreaga
aşezare nu se găsesc materiale anterioare epocii romane, prin urmare nu a fost
locuită şi de daco-geţi. Califică cetatea ca o statio, ,,post militar de supraveghere
a regiunii" (p. 553). Numele aşezării şi al „staţiunii" este necunoscut; aşezarea este
un vicus din sec. II, care la începutul sec. III „caută a lua aspectul unui eentru
cu caracter urban". Constată şi prezenţa a trei proprietari funciari în regiune pe
baza unor inscripţii. In acest raport valul cetăţii apare numai de 7-10 m lăţime
iar înălţimea a scăzut la 1 m. Acum vine „punctum saliens". în 1962, toamna,
prof. Nicolăescu-Plopşor descoperă un grup statuar cu o inscripţie în care i se pare
regretatului nostru coleg că poate citi cuvîntul Malvensium, trăgînd concluzia că
la Cioroiu s-a descoperit mult căutata colonia Malva din Oltenia. Lucrul acesta
fireşte nu-i convine prof. D. Tudor, pentru care Malva trebuie să fie Romula şi de
aici toată grija lui de a infirma lectura Malvensium (lectură întregită parţial), comunicată de Plopşor (RevMuz, III 1965, p. 203-5). In paranteză fie zis, nici eu nu
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credeam în întregirea inscripţiei cu Malvensium şi propuneam cu oarecare temei
(ActaMN, II, p. 654-655) că este vorba de Colonia Aequum din Dalmatia (spre
care mă trimitea dedicantul M. Opellius Maximus). In a treia publicaţie, privind
soarta şi caracterul ~ezării de la Cioroiu, în revista belgiană Latomus din 196G,
fasc. IV, p. 847 şi urm., modesta apă a Cioroiului devine o adevărată hidrocentrală.
un foarte important element hidrogeografi.c pe care Nicolăescu-Plopşor, cel care
cutreierase toată viaţa Oltenia şi care descoperise şi ~ezarea de la Cioroiu, l-a
nesocotit. Tot aici, D. Tudor publică a doua oară o inscripţie găsită la Cioroiu şi
pe care o publicase în o primă variantă în Oltenia Romană, ed. 2-a, nr. 300, dar pe
care se grăbeşte să o renege acum total (deşi ea era acceptabilă şi logică), înlocuind-o cu alta din care trebuie să facă parte neapărat numele localităţii inventate.
Aquae. Intr-adevăr, după un sistem bine cunoscut al său, epigrafistul nostru desconsideră spaţii, silueşte litere, creează norme epigrafice arbitrare, ... pentru ca să
iasă teoria. In noua variantă, menită să •consacre descoperirea epocală a aşezării
necunoscute romane Aquae de lingă Dunăre, rindurile al IV-iea şi al V-lea sînt
întregite aşa cum se potriveşte cu teoria: în loc de STATIONIS A[el(ius ... Ger]//
MANVS SPE[cul(ator) LEG(ionis)]// VII CL ... , cum fuseseră întregite la început,
acum rindul al patrulea e convins cu forţa să cuprindă şi numele de Aquae. Acest
rînd e „restabilit" deci, astfel: STATIONIS A[qu(ensium) ... GER]. Iată prin urmare
rezultatul mult dorit. Se ştie de acum că acea statio atestată prin inscripţie se numea statio Aquensis sau Aquensium. Certitudinea numelui i-o dă o altă inscripţie
găsită la 10 km depărtare, la Galicea Mare, cu nişte sclavi care, după Tudor, nu
pot fi decît sclavii staţiunii devenite acum staţiune fiscalo-vamală şi nu militară
cum fusese declarată mai înainte. Necazul mare este însă -că returnarea inscripţiei
cu varianta Aquensium nu se potriveşte dintr-o simplă privire asupra rindurilor
şi a numărului de litere din ele: în toate cele ,patru rinduri controlabile exact ale
variantei a doua numărul literelor ,este de 13 sau 14. Numai rîndul al patrulea, cel
contrafăcut se intinde cu totul nefiresc pînă la 17-18 litere, căci în acest rind
trebuie să încapă, pe lingă literele existente (stationis A) şi GER ca început al
cognomenului Germanus (deci 13 litere), nu numai numele abreviat al localităţii,
qu., ci şi cele 2-3 litere care în mod necesar indică eventualul prenume dar sigur
numele gentiliciu al speculatorului [GER]MANVS, fiindcă, bineînţeles, nu ne putem
~tepta ca un speculator al legiunii, cetăţean roman, să nu aibă cel puţin nomen
gentile, dacă nu şi un praenomen, abreviat după normele epigrafiei latine. E clar
pentru orice epigrafist că o asemenea soluţie forţată nu poate fi acceptată. Dar operaţia continuă: acel A din mijlocul rindului al patrulea, ca literă iniţială a numelui
presupusei staţiuni, este acum transplantat şi în faimoasa şi buclucaşa inscripţie
publicată de C. S. Nicolăe.scu-Plopşor! Şi aici trebuie citit nu 1Mal]vensium, nu
[Aeq)uensium, ci [Aq]uensium. După atîtca metamorfoze prin care a trecut şi aşe1.a
rea şi inscripţia, ne permitem totuşi a pune unele întrebări: cum de daco-geţii nu
s-au aşezat şi ei înaintea romani,lor ,pe acest minunat paradis, rodnic şi binefăcător,
de la izvorul binefăcător cioroian? Cum de se dă numele de Aquae la un simplu
izvor sau la un loc cu izvoare naturale, cînd practica impune asemenea denumiri
fie la izvoare termale, vindecătoare, fie la nişte izvoare cu calităţi specifice? O altă
întrebare: cum de se transformă această statio din una militară m una cu caracter
fiscalo-vamal, cînd dintre puţinele inscripţii găsite aici, cel puţin două se referă
la militari? Insuşi prof. D. Tudor spune în rev. ,,Latomus" din anul 1966 că aşezarea
şi statio nu au nici o legătură cu centrele mai mari, fiind oarecum izolate (vezi
„Latomus", p. 851). Atunci ce rost avea acolo aşezarea unui punct vamal? Iată
întrebări la care nu cred că se poate răspunde uşor. Lăsînd la o parte şi a[t._, contradicţii care se ridică de la un raport la altul în tratarea Cioroiului Nou, închei
cu ceea ee am mai spus acum doi ani (ActaMN, IV, p. 74, n. 3): noua localitate
Aquae este o născocire a arheologului şi epigrafistului D. Tudor.
In timpul cînd scriam această recenzie, a apărut Î'n revista „Magazin Istoric"
nr. 3, martie 1969, o nouă pledoarie ca de bilei în favoarea identificării or~ului
Romula cu Malva. Cum această problemă o voi discuta din nou într-un articol mai
mare, mă mul~umesc aici numai cu observaţia că, şi de data aceasta, lumea ştiinţihttps://biblioteca-digitala.ro
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fică si cititorii neavertizaţi sînt victima unor condamnabile încercări ale prof. Tudor
de in°ducere în eroare.
Am crezut că este nu numai bine, dar şi obligatoriu să fac această critică lucrării
Oraşe. tîrguri şi sate în Dacia romană, a prof. D. Tudor. Am făcut-o fără ură şi
fără părtinire, convins că în cele din urmă prof. Tudor va înţelege că nu se poate
continua în ştiinţa românească cu asemenea procedee. lmi place să mai cred că
prin această recenzie aspră am împiedicat şi pe unii dintre colegii mai tineri de a
aluneca pe această pantă neprincipială şi urîtă.
Mai nutresc speranţa că şi conducerile Editurii vor manifesta o vigilenţă mai
mare la acceptarea pentru publicare a unor lucrări, luîndu-şi garanţii suficiente
prin referenţii competenţi.
Are cartea prof. Tudor pe care o d"iscutăm şi părţi pozitive? Desigur că are şi
eu nu le neg. In primul rînd este faptul că în loc de Repertoriul publicat, util şi
la îndemîna tuturor arheologilor şi istoricilor, am primit prin opul prof. Tudor
măcar o parte din el. Nu ştim însă, din păcate, cit este de exact, cit este de autentic ceeace ne dă el. Nu cred să greşesc a.tunci cind socotesc că elaborată şi redactată cu o oarecare bunăvoinţă şi cu rigoarea ştiinţifică adecvată, •cartea ar fi fost
într-adevăr utilă şi instructivă.

C. DAICOVICIU

STĂDTE, MĂRKTE

UND DbRF'ER IM ROMISCHEN DAZIEN
(Zusammenfassung)

In der ungewohnlich langen Rezension des Buches von D. Tudor, Oraşe, tirguri
[Stădte, Mărkte und Dorfer im romischen Dazien], Bucu1968, wird darauf hingewiesen, dass diese AJ'lbeit voll von
Fehlern a 11 e r Art ist und keinen angemessenen wissenschaftlichen Wert hat. Sie
kann daher den Anforderungen der F1achwissenschaftler, die sie mit gebiihrendem
Vertrauen zu beniitz2n wunschen, nicht genugen.

şi sate în Dacia romană
reşti, Editura ştiinţifică,
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OLTENIA ROMANA

Cea de-a treia ediţie a Oltenie1 romane* a fost aşteptată cu legitim interes de
către specialiştii şi iubitorii de arheologie şi istorie veche, atît din ţară oît şi din
străinătate. Motivele care au făcut necesară noua ediţie sînt expll6e de către autor
in „Cuvînt înainte", incit nu mai este cazul să fie reamintite aici.
Cartea .profesorului D. Tudor (de la Universitatea din Bucureşti), apărută în
excelente condiţii grafice, înseamnă un progres incontestabil în aprofundarea studiilor privitoare la epoca romană pe teritoriul Olteniei. Extrem de bogatul material
este sistematizat şi împărţit în şapte capitole, precedate de o introducere (care prezintă mediul geografic şi izvoarele) şi urmate de un Supplementum epigraphicum,
care -conţine „inscripţiile romane şi greceşti din Oltenia descoperite după anul 1902
(inediie, revizuite şi necuprinse în CIL, III, 1-4)". In cele şapte capitole ne sînt
prezentate pe rînd cucerirea şi stăpînirea romană, viaţa economică, colonizarea
Daciei sudice, organizarea administrativă a provinciei, sistemul fiscal-vamal, oraşele
şi viaţa rurală, fortificaţiile, lucrările militare şi armata provinciei, religiile şi grija
pentru morţi; în sfirşit, legăturile romanismului din Oltenia cu sudul Dunării, de
la Aurelian la Iustinian.
In cadrul acestor capitole mari, materialul este împărţit în subcapitole, în aşa
fel încît sistematizarea şi ordonarea lui devine mai profundă, uşurînd în acelaşi
timp .consultarea volumului.
Ne vine însă greu, ca, pe lingă meritele cărţii să nu relevăm şi o serie de scăpări
şi neclarităţi, care umbresc bucuria de a vedea ,scoasă de sub tipar cea „de-a treia
ediţie, revizuită şi adăugită".

Găsim în primul rînd numeroase greşeli de tipar. Le vom menţiona numai pe
acelea care afectează caracterul istoric al lucrării ~ dintre acestea, evident, nu pe
toate. Astfel avem, la p. 7, Vermasern; p. 131, Mallvensis; p. 182 (care, în ordinea
firească, e 132), Syntagarna; pp. 134 şi 135, the greck; p. 142, Aureliuss; p. 143,
Ad:acuta (la indice e corect scris); p. 144, un Mincius cu o soţie Minicia; p. 198,
Aelieus; p. 244, delgi Augustales; p. 324, Arutella; p. 343, legiunea XIII Germina.
Am exclus greşelile de genul „Impediul roman" (p. 31) sau „la capărul sudic" (p. 67).
Am dori să ne lămurim şi cu numele unor loealităţi: Izi~ea şi Boroşteni (oa în
text) sau Izimcea şi Broşteni (ca la Index)?
Una din cele mai valoroase părţi ale Olteniei romane este Supplementum epigraphicum, care pune la dispoziţia cercetătorului inscripţiile necuprirn,e în marele
Corpus al lui Mommsen. In felul acesta am crede că devine inutilă consultarea
colecţiilor de specialitate. Din pă·cate, realitatea contrazice. De exemplu, la p. 378
se vorbeşte de monumentul de la Brezniţa, închinat de un anume Aurelius Gratianus. La S.E., nr. 441 găsim că monumentul provine de la Bistriţa. Apelînd la
bibliografie, ne edificăm din punct de vedere topografic, însă timpul inutil pierdut
nu poate fi răscumpărat.
Exi-;tă şi destul de multe neconcordanţe între text şi S.E. Astfel, trimiterea de la
p. 290 (!oneştii Govorii) la S.E. 292, e, de fapt, S.E. 408. Monumentul cu inscripţie
• D. Tudor, Oltenia romană, ed. a III-a revizuită şi adăugită, Editura Academiei R. S. Romibiia, Bucureşti,
1968, 604 p.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

546

ŞI DISCUŢII

pus de Iulius Marinus, nu se găseşte la S.E. 457, cum avem indicaţia în texL
(p. 378), ci la nr. 447. Greşeală identică la p. 383, unde monumentul închinat de
către M. Tib. Marcianll5 este indicat ca găsindu-se în S.E., 483, cind el se află, de
fapt, la nr. 423. La fel, inscripţia de la Slăveni se găseşte în CIL, III, nu sub
nr. 8063, ci sub 8038.
Oltenia romană foloseşte o foarte bogată bibliografie, care ne este prezentată la
sfirşitul fiecărui capitol în parte. Ceea ce reduce însă foarte mult posibilitatea de
a utiliza această bibliografie este absenţa notelor, lucru inadmisibil la o lucrare
de proporţiile celei de care ne ocupăm şi care foloseşte atît de mult material
arheologic, dispersat în atîtea muzee şi reviste. La acest fapt se adaugă şi citarea
defectuoasă a bibliografiei, ceea ce reprezintă pasul unnător in îngreunarea consultării ei. De exemplu, la una din paginile 182 (cea care ar trebui să fie 132),
lucrarea lui Neigebaur, ,,Dacien", care are ca subtitlu „Aus den Ueberresten des
Klassischen Alterthums mit besonderer Riicksicht auf Siebenbiirgen", devine „Dacien aus dem Klass. Altertiimers" (de menţionat că lucrarea nu apare în lista generală a abreviaţiilor şi că în bibliografia respectivului capitol e
citată pentru
prima oară).
Contint.ând călătoria de-a lungul Olteniei romane, vom găsi la pagina 157 în loc
de Friedrich Bechtel, ,,F. R. Bechtel", iar mai jos (p. 241), artirolul cunoscutuiui
istoric şi epigrafist Giovanni Forni, ,,Dacia Romana tributim discripta", apare ca
,,Dacia romana tributim descripta". In sfîrşit, la p. 242 întîlnim pe M. (sic!) Mommsen, care a scris în CIL, III, 1, p. 160 „De provincia Dacia origine et fine". Nu e de
mirare, de altfel, că aceste titluri apar aşa cum apar, atunci cînd autorul îşi citează
greşit
propriile opuri: OltR, p. 135, ,,Pietre gravate descoperite la Romula"
(v. Apulum, VI, p. 209) se metamorfozează în „Alte pietre gravate din Romula".
Tot în cadrul carenţelor bibliografice se situează şi necitarea ultimelor lucrări
(fundamentale) în materie. De ex., la bibliografia capitolului ,.Religiile şi grija
pentru morţi", în afară de G. Wissowa, Religion und Kultus der Ramer. Miinchen.
1902, trebuia citat Kurt Latte, Romische Religionsgeschichte în Handbuch der Altertumswissenschaft, begriindet von Iwan v. Muller ... 5. Aht., 4. Teii, Miinchen 1960.
In afară de ediţia Bonn, 1838 (citată la p. 459), De aedifi.ciis a lui Procopius a mai
apărut în două ediţii: Procopii Caesariensis Opera omnia, reoognovit Iacobu.s Haury,
Lipsiae, Teubner, I (1905), II (1905), 111 1 (1906), 111 2 (1915), reeditată de G. Wirth
între 1959-1964. Fiindcă c vorba de Procopius, la autorii antici nu se foloseşte, riedt în anumite cazuri, indicarea paginii şi prescurtarea .,op .. cit." (p. 459 şi p. 463),
nici chiar în mod complementar. Pentru a încheia cu observaţiile privind bibliografia, este de relevat inconstanţa unor prescurtări, de ~x.: .,Bul. Muz. mil."
sau „Bul.Muz. militar naţional" sau „Bul.Muz. mil.naţional" şi toate pe aceeaşi
pagină,

367!
Oltenia romană este

scrisă într-un stil plăcut la lectură, dar, fiind folosik
expresii plastice şi precise totodată. Se intîmplă totuşi, uneori, să dăm de exprimări
şi construcţii stilistice nepotrivite ou nivelul general al volumului. Desch~dern
la pagina 72: ,.Cucerirea Daciei arc la bază importante cauze economice. Romanii
au fost împinşi la aceasta de bogăţiile agricole şi minernle de care dispunea provincia". Cel mult „viitoarea provincie" am zice noi, lăsînd la o parte faptul că
la baza cuceririi romane au stat şi cu totul alte oauze, mai importante. La p. 87
întîlnim: .,care-şi foloseşte limba şi graiul propriu"!
Neclară este expresia (p. 105): ,,Diferite obiecte casnice din pămint". In prima
clipă ne întrebăm: făcute din pămînt sau scoase din pămint? Cuvintul „lut" ar fi
îndepărtat orice nelămurire. La p. 147 citim „Iunius Iunianus ... este beneficiarul
unei diplome militare". Intr-o lucrare privind orice altă epocă în afară de CPa
romană, putem folosi expresia de mai sus. Cînd însă întîlnim la tot pasul beneficiarii, formularea de mai sus poate produce confuzii. In continuare ne vom mărgini
să cităm doar, dat fiind faptul că spaţiul este restrîns, iar comentariile cu totul
de prisos:
p. 170: ..... datată exact de Pflaum în jurul anului 250 e.n."
p. 196: ., ... ultimul oare încearcă unele tentative de a reînviora politica ... ";
p. 338: ,,Sistemul introducerii recrutării teritoriale a fost greşit. atribuit ... ";
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p. 383: .,Dioscurii sînt ... divinităţi protectoare ale călăraşilor (!) şi călătoriilor
pe mare";
p. 389: ,,Hercule, cu toate că în secolele II-III e.n. este un zeu eminamente
militar, în provinciile danubiene cultul lui are acelaşi aspect ca şi al lui
Marte";
p. 389: ,,Un frumos cap de marmoră al zeului, în mărime naturală" (cum va fi
arătat Hercule în mărime naturală, e greu de ştiut!);
p. 3D5: ,,Lui l\ilercur îi erau sacre berbecul şi cocoşul";
p. 81: ,,Limita răsăriteană (pînă unde veniseră vasele lui) era formată de Pannonia şi Prusia orientală". De ce nu Pannonia şi R. P. Polonă, ne întrebăm noi? Am
dori să mai arătăm că, fiind vorba de un fabricant de ceramică, expresia „pînă
unde veniseră vasele lui" nu este cea mai potrivită.
Există şi traduceri greşite sau neclare din latineşte, exemple de lipsa acribiei
ştiinţifice, precum şi o serie de discuţii inutile, autorul neluînd în seamă articolele
care au reuşit să lămurească problemele respective. De exemplu la p. 37, autorul
pomeneşte pe cei care ar fi urmat să fie lăsaţi în voia soartei după plănuita pără
sire de către Hadrian a Daciei, numindu-i colonişti romani. Cînd însă imediat pui
în paranteză: ,,Eutropius, VIII, 6", atunci eşti obligat să spui „cetăţeni" şi nu colonişti, fiindcă izvorul antic vorbeşte de cives, nu de coloni. Mai departe, la paginile
77 şi 417, găsim coriarius tradus prin „curelar", ceea ce este inexact: coriarius
înseamnă tăbăcar (v. Quicherat, oare traduce cu „oorroyeur"). Poate avea chiar un
sens mai larg „acela care pregăteşte pielea" (Georges, ,,der Lederbereiter", ,,Gerber",
Forcellini „est qui coria concinnat"), în nici un caz cel care o croieşte sau o taie
în vederea transformării ei în haine, încălţăminte etc.
De asemenea, nu înţelegem de ce, de exemplu, ,,da vinum" este tradus cu „dă-mi
să beau" p. 121, care este prea general şi nu satisface anumite cerinţe de precizie.
Mai simplu şi exact: .,adă vin". Nepotrivită este şi expresia de la p. 141: ,,beneficiarius consula,ris în legiunea a V-a Macedonioa". Pe piatra găsită la Drobeta stă însă
scris: ,,beneficiarius consularis legionis V Macedonicae", însemnînd că respectivul
subofiţer fusese detaşat din cadrele legiunii de la Turda şi funcţiona la Drobeta,
deci nu putea fi în legiunea a V-a Macedonica (v. B. Kiibler, Dizionario epigrafico
(De Ruggiero), I, 992-996; Domaszewski, RE, III, 271; O. Hirschfeld, Die Sicherheitspolizei im romischen Kaiserreich, în Kleine Schriften, Berlin, 1913, p. 576-612;
I. I. Russu, în ActMuz, 1956, p. 121-123). La paginile 145 şi 147 dativul
Nemesidei este greşit, autorul luîndu-se după Isis, care într-adevăr are două forme
de genitiv şi deci, şi de dativ (să nu mai vorbim de „icoana" care se pune „Nemesidei" la p. 147).
E interesant şi ceea ce găsim la p. 193: ,, ... au înconjurat oraşul cu un zid
circular", iar în paranteză, ca argument, ni se aduce izvorul: ,,circuitum muri". Dar
circuitum muri nu înseamnă zid circular, ci simplu: o incintă din zid sau duct,
traseu, circuit, perimetru al zidului. Este demn de remarcat că, în continuare, autorul încarcă inscripţia cu o vină pe care nu o are: ,,zidul de apărare al lui Filip
Arabul nu era circular cum glăsuieşte inscripţia sa ... " La pagina 314: ,,Praetoriul
e la 39 m depărtat de poarta decumana şi 19 m de pretoriană". Lăsînd la o parte
construcţia dubioasă a propoziţiei e suficient să arătăm că în latineşte există două
adjective: praetorius şi praetorianus cu sensuri diferite şi că românizarea lor presupune atenţie.
Nominativul plural de la Dis Manibus, este Di Manes, şi nu Dies Manes. La fel,
nominativul plural este inferi, nu inferes. Mai avem de semnalat o curioasă formă
a perfectului verbului voveo, -ere şi care e „voveit" (p. 395 şi S. E. 441).
La p. 146, autorul afirmă categoric că al treilea sclav e cu numele nedescifrat.
Căutînd la S.E. 424 (unde ne trimite, de altfel autorul) aflăm că al treilea sclav,
departe de a avea numele nedescifrat, se cheamă Clodius. S-ar fi putut afirma că
lectura nu e sigură, dar nu că are numele nedescifrat (ActaMN, VI, p. 542).
La pagina 151 ne îmbogăţim cunoştinţele geografice aflînd de un oraş Trever,
oare nu există şi nici nu a existat după cite ştim. Dllcă autorul s-a referit la
Augusta Treverorum, atunci formele moderne ale numelui sînt Tr~ves sau Trier.
1
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Există si cîteva chestiuni deja Jămurite, pe care autorul le discută, credem,
inutil. Astfel (p. 294) se discută existenţa castrului de părn.înt de la Jidava, care
în realitate nu există (v. Em. Pope5cu, în Studii şi comunicări, Piteşti, 1969, p. 76).
De asemenea, s-a lămurit faptul că CIL, III, 1628 = 8062 = ILS, 9109 se citeşte Leg
XIII Ge(mina) •Tadi(us) (cf. Apulum, V p. 229) şi ·că nu e vorba de o stampilă
comună a legiunilor XIII Gemina şi I Adiutrix (p. 343), ca şi faptul că cele
două cohorte (p.348-349): II Flavia Bessorum şi II Flavia Numidarum nu au plecat în Orient (v. I. I. Russu, în ActaMN, IV, 1967, p. 86-88).
Cit despre inscripţia pusă de Hylas (v. p. 154), se ştie din 1902 că, deşi se afla
la Doştat, ea provine fie de la Apulum, fie de la Sannizegetusa (v. G. Teglas,
Hunyadvarmegye tortenete, Budapest, 1902, p. 79, fig. 178).
Nu trebuiau uitate ligaturile (S.E. 381): r. 1, M+ V şi r. 2, H+E, lucru care, fără să
aibă o importanţă capitală, ţine de acribia epigrafică.
Am dori să ridicăm, cu titlul de curiozitate, şi o problemă de istorie contemporană: cine a distrus, totuşi, ruinele Sucidavei? Armata germană în 1918 (v. p. 438,
în text) sau armata hitleristă? (v. explicaţia fotografiilor nr. 131 şi nr. 132).
Mărturisim, in primul rînd, că a fost departe de noi gîndul de a alcătui un
Corpus erratorum in „Oltenia Romana" repertorum. O bună parte nu le-am introdus intenţionat în nota de faţă, pentru a nu fi de dimensiuni exagerate; o parte,
cu siguranţă, le-am scăpat, lectura cărţii neavînd ca scop vînătoarea de omisiur.i
sau greşeli.
Este necesară si o a doua mărturisire: Oltenia romană este o carte extrem de
bogată în materia l şi interpretări, interesantă şi pe alocuri atractivă ca lectură. Ea
va fi consultată în mod inevitabil atît de către oamenii de specialitate, cit şi de
către studenţi şi amatori. Dacă primii îşi pot da seama mai uşor de scăpările conţinute în lucrare, a doua categorie va lua totul, de cele mai multe ori, drept bun.
Pe de altă parte, socotim că atunci cînd scriem ceva destinat tiparului, responsabilitatea autorului se dublează automat.
Aceste două aspecte luate împreună ne-au decis să scriem rîndurile de mai sus,
neuitînd nici o clipă respectiul cuvenit erudiţiei şi vîrstei.
0

T. SOROCEANU
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DATAREA TEZAURULUI DE LA PIETROASA

Cu ocazia studierii tezaurului recent aflat ,la Cluj-Someşeni au fost examinate
legăturile acestui important complex cu descoperirile asemănătoare şi aproximativ contemporane, printre care figurează şi tezaurul de la Pietroasa (jud. Buzău).
Acesta a fost atribuit goţilor, pe baza vestitei inscripţii cu rune de pe un colan,
iar îngroparea lui a fost pusă în legătură cu retragerea lui Atanaric în Oaucaland
în faţa hunilor, descrisă de Arnmianus Marcellinus. iData îngropării a fost fixată
între 376-380, intre invazia hunilor şi plecarea regelui vizigot la Constantinopol; ipoteză consacrată prin monumentala publicaţie a tezaurului de către
Al. Odobescu şi menţinută cin manuale şi publicaţii de popularizare, precum şi în
lucrări de specialitate, pînă în prezent1. Analiza arheologică a pieselor componente
trezeşte în.să foarte serioase îndoieli în posibilitatea datării tezaurului în secolul
al IV-lea, anterior ultimului sfert al acestui veac şi indică, ca mult mai probabilă,
o încadrare mai tîrzie, aproximativ pe la mijlocul secolului următor. Tezaurul
cuprinde o -serie de piese neobişnuite şi fără analogii în orfevreria perioadei migraţiilor, ca de ex. fibulele în formă de păsări şi coşuleţele poligooale; pe de altă
parte vase romano-bizantine, oare nu se pretează la datări prea precise. Această
împrejurare a uşurat probabil, în lipsa aparentă a unor criterii arheologice mai
sigure, să se impună şi să se menţină datarea prea timpurie a „tezaurului lui
Atanaric".
Incercarea de a motiva în cîteva rînduri propunerea pentru o nouă încadrare
cronologică a tezaurului de la Pietroasa ar putea să rpară temerară. Recunoocindu-se
fosă valabilitatea unor arg11.1mente pentru o datare mai tîrzie, nici completarea şi
amplificarea lor într-un cadru mai cuprinzător nu va fi dificilă. Aprofundarea şi
lărgirea cunoştinţelor despre materialele perioadei stăpînirii hunice în Europa,
sintetizate în cartea profesorului miinchenez J. Werner, ,,Contribuţii la arheologia
imperiului lui Attila" 2 şi în alte citeva lucrări, permit sesizarea unor elemente care
sprijină datarea mai tîrzie a tezaurului; dintre ele atrag atenţia, îndeosebi, urmă
toarele:
1. Tehnica „cloisonnee", cu celule mărunte, care acoperă întreaga suprafaţă a
colanului lat cu balamale3, nu apare în sec. IV, oind predomină încă ornamentarea
podoabelor prin caboşoane. In sohimb, se întîlneşte la Apahi:da şi pe .pectoralul
noului tezaur de >la Cluj, precum şi pe spadele şi tecile, bine datate, de la Altlussheim, Planig, Tournai (mormîntul lui Childeric) etc. 4• Ele se leagă de timpul stă
pînirii lui Attila şi de primele decenii de după destrămarea imperiului său şi pot
fi datate pe la mijlocul secolului V.
şi

1
I. Nestor, în Ist Rom, I, 1960, p. 698-699; E. Dunăreanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1987, p.
49-53; C. Daicoviciu, TransAnt., p. 206 menţionează însă că tezaurul de ta Pietroasa pare să fie ulterior secoln1 ui al IV-iea.
• J. Werner, Bei/rage zur Archaologie des Altila-Reiches, Mtinchen, 1956.
• E. Dunăreanu-Vulpe, op. cil., fig. 43.
• Cf. pentru Altlussheim: F. Garscha, în Germania, XX, 1936, p. 191-198 şi pi. 38; Planig: P. T. KCSl!ler,
Mainzer Zeilschrift, XXXV, 1940, p. 3, fig. 2; Tournai: J. Werner, op. cil., pi. 60/1.
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2. Pereţii ajuraţi şi umpluţi cu pietre şi sticle străvezii ai coşuleţelor 5 reprezintă
o tehnică folosită pe cupa din mormîntul princiar de la Szeged-Nagyszeks6s6 şi,
într-o epocă mai tirzie, pe cunoscuta farfurie a ultimului stăpînitor sassanid,
K',osrau II (590-628)7. Cupa indică perioada şi mediul în care apar obiecte ornamentate în acest fel în Europa, iar farfuria precizează regiunea din care este originară tehnica.
3. Atît pe fibula cea mică, cit şi pe gitul celei mari 6 locul fiecărei pietre este
decupat din foaia de aur, incit pietrele apar cumva adîncite şi acoperite de placa
metalică. Tehnica se aseamănă cu cea descrisă sub nr. 2, la care lipseşte însă o
placă dorsală. Ea se reîntilneşte pe pandantivul lui Ardaşir din mormîntul de la
Wolfsheim9, datat în timpul lui Attila. Inscripţia peotoralului indică drept regiune
de provenienţă a piesei Persia sassanidă, de unde derivă, după cum s-a arătat, şi
tehnica de ornamentare a coşuleţelort 0 •
4. Colanul cu ochi şi cîrlig este o fonnă bine cunoscută în inventarele funerare
din timpul lui Attila, neatestată însă în sec. IVII. Răspîndirea lui, din Siberia apuseană pînă în regiunea Rinului, a fost studiată recent, în legătură cu materialele
de la Untersiebenbrunnt 2• Dintre descoperirile pe deplin concludente pentru Pietroasa, care confirmă prin contextul lor datarea şi încadrarea culturală, se pot
menţiona din lista anexată studiului amintit colanele de la MUS'ljumova, SzegedNagyszeksos, Kes7.thely şi Untcrsiebenbrunn•3.
5. Vase antice tîrzii din metal preţios apar în mormîntul princiar de la Conceşti1'- din perioada hunică şi în monnîntul de la Apahida din al treilea sfert al
secolului V15 •
Toate cind elementele de tehnică şi de tipologie converg_ în mod independent,
spre aceeaşi perioadă din secolul al V-lea, cind ele apar, în timpul stăpînirii lui
Attila în Europa. Ele nu există însă aici în sec. IV; încît nici tezaurul de la Pietroasa nu poate fi încadrat în acest veac, ci trebuie datat în acelaşi interval ue
timp şi în aceeaşi constelaţie istorică pe care o indică analogiile amintite. Astfel,
tezaurul nu poate fi atribuit lui Atanaric sau vizigoţilor, care pe atunci îşi întemeiaseră regatul lor in Aquitania şi îşi întindeau stăpînirea în Spania. Pe de altă
parte, cum dovedeşte inscripţia runică, tezaurul trebuie să fi aparţinut uneia dintre seminţiile gotice care, în situaţia dată, nu puteau să fie decît ostrogoţii. Ingroparea tezaurului nu este determinată de invazia hunilor sau· de plecarea lui Atanaric, ci, mai de grabă, de evenimentele ce au urmat morţii lui Attila, - destră
marea stăpînirii lui. Dacă se adevereşte noua datare, se modifică şi întreaga perspectivă despre istoria triburilor germanice din bazinul carpatic în intervalul de
timp cuprinzînd aproximativ un secol, de la invazia hunilor (376) pînă la aşezarea
ostrogoţilor în Pannonia (456) şi plecarea lor de acolo (471). Se pot da, în această
privinţă, doar cîteva indicaţii.
Sub influenţa lucrărilor lui C. C. Diculescu şi E. Beninger s-a acordat, în dauna
ostrogoţilor, o atenţie exagerată şi unilaterală vizigoţilor şi gepizilor. Or, dintre
• E. Dunăreanu-Vulpe, op. cit., fig. 27-33.
N. Fettich, ArchHung, XXXII, 1953, pi. 17/1.
'Ibidem, pi. 37. Cf. şi 111. Ebert, Baltische Sludien, 1914, p. 57 şi urm.
• E. Dunăreanu-Vulpe, op. cit., fig. 34-36, 40.
• J. Werner, op. cil., pi. 4, 8 a-b.
11
lnfluenţe iraniene asupra goţilor se sesizează şi in alte privinţe, de ex. F. Altheim, în AISC, IV, 1941-1943,
p. 148-162; Die K,ise de, a/ten Welt, Berlin, 1943, p. 97-102.
11
E. Dun:l.reanu-Vulpe, op. cit., fig. 44.
"I(. Keller, ln Germania, XLV, 1967, p. 115-118.
13
Cf. pentru Musljumova: N. Fettich, op. cit., pi. 18/13; Szeged-Nagyszeks6s: ibid,in, pi. 4/1; Kcszthely: K. Sâgi,
în 1•chE,t, LXXXII, 1955, p. 185-189 şi pi. 23/1; Untersiebenbrunn: W. Kubitschek, ]A, V, 1911, p. 41, fig.
8 ŞI pi. 6/1. Este semnificativ că din Transilvania se mai cunosc ca descoperiri izolate două piese de la Buneşti,
cl. K. Horedt, in Germania, XXV, 1941, p. 121 pi. 21/10 şi de la Someş-Uileac, Arcl1E,t, XXII,1902, p. 432.
u L. Matzulewitsch, Byzantinische Antike. Archăologiscbe Mitteilungen aus russischen Sammlungen, 1929, Bd.2)
p. 123 urm. şi pi. 36 urm. W. Griinhagen, De, Schatzfund von G,oss Bodungen, Berlin, 1954, p. 49-52,
11
N. Fettich, op. cit., pi. 25.
1
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triburile germanice, tocmai primii par să fie aceia care, in perioada amintită, au
un rol precumpănitor pentru istoria bazinului carpato-danubian.
Majoritatea vizigoţilor trece, odată cu invazia hunilor, în Peninsula Balcanică,
învingînd în lupta de la Adrianopol, cucerind în continuare Roma şi ajungînd, pînă
la urmă, în Franţa de sud şi în Spania. In bazinul oarpatic vizigoţii nu mai sînl
pomeniţi şi nici despre fracţiunea păgînă a lui Atanaric nu se mai vorbeşte.
Gepizii au fost opriţi în înaintarea lor spre sud de către goţi în lupta de la
Galtis, undeva în afara Carpaţilor (249)IC•. Ei se retrag în interiorul munţilor şi se
aşează spre nord de vandalii de pe Tisa. După plecarea acestora, pe la 400, spre
apus, ei ocupă teritoriul vandalilor şi devin astfel vecini cu hunii care, între timp,
se stabiliseră în Cîmpia Tisei. Cu sprijinul seminţiilor îndeosebi· din partea nordică a bazinului carpatic, a herurilor, rugilor şi suevilor, gepizii înving în lupta
de lingă Nedao pe fiii lui Attila şi iau în stăpînire sediile acestora din Cîmpia
Tisei. Aici se află, încă şi în sec. VI, centrul puterii gepidet7. După plecarea ostrogoţilor, ei înaintează spre sud şi ocupă Sirmium (471); probabil abia atunci începe
şi expansiunea lor spre răsărit, spre podişul Transilvaniei.
Dintre ostrogoţi numai o mică parte ajung, odată cu invazia hunilor, în sudul
Dunării şi se unesc cu vizigoţii de acolo. Locuind mai departe, către răsărit, hunii
trec peste ei, încît pot să se refugieze numai într-o măsură redusă din faţa lor.
Marea expediţie de sub conducerea lui Radagais, din 405, în Italia reprezintă încercarea unei părţi a ostrogoţilor de a se retrage mai departe spre apus, deoarece
tocmai atunci se aşează hunii în Cîmpia Tisei. Ştirile lui Iordanes arată însă că, în
general, ostrogoţii au rămas sub stăpînirea hunilor• 8 • Deoarece hunii erau în Cimpiu
Tisei, gepizii locuiau în nord, iar în Pannonia ostrogoţii se aşează abia în 456,
sediile lor trebuie localizate spre răsărit de cele ale hunilor, deci şi pe teritoriul
României. In lumina acestei ipoteze ar merita să se reexamineze problema, dacă
centrul de stăpînire din jurul Clujului, indicat de mormîntul lui Omharus de la
Apahida ,şi de noul tezaur descoperit la Cluj - Someşeni este într-adevăr gepid.'
cum s-a susţinut în mod unanim, sau dacă nu cumva trebuie atribuit ostrogoţilor.
Analogii şi argumente arheologice, a căror expunere ar depăşi cadrul acestei note,
pledează pentru cea de a doua ipoteză. Ostrogoţii joacă un rol remarcabil sub
huni, participă de partea hunilor la bătălia de pe Cimpiile Catalaunice, iar regele
lor Valamer este, ca şi gepidul Ardaric, omul de încredere al lui Attila' 9 • După
moartea lui Attila, fiii săi „porniră împotriva goţilor, reclamindu-i ca dezertori ai
stăpinirii lor, ca nişte fugari, şi dădură năvală peste ţara liui Valmer". Acesta
,,le-a dat o astfel de lovitură incit abia au mai scăpat ciţiva care, luînd fuga,
s-au îndreptat spre acele părţi din Sciţia ce se găsesc lingă cursul fluviului Danaper"20. Ostrogoţii n-au luat parte la lupta de lingă Nedao şi au preferat să se
aşeze în Pannonia, ,,văzînd că gepizii au luat în stăpînire şi apără pentru sine
teritoriile hunilor şi că poporul hunilor şi-a ocupat vechile lor locuinţe de odinioară"21. Probabil evenimentele descrise în aceste pasaje, precum şi întreaga situaţie ce se poate deduce din ele au determinat şi îngroparea tezaurului de la
Pietroasa.
Incercarea de a privi şi reconstitui în acest fel evenimentele dintre 376-471 din
bazinul carpato~danubian este încă prea neobişnuită ca să nu trezească multiple
rezerve şi obiecţii. Totuşi, în lumina datării revizuite a tezaurului de la Pietroasa,
a ştirilor literare şi a sorţilor ostrogoţilor între 376-45<3, soluţiile şi ipotezele propuse aici par să fie cele mai probabile.

K. HORED1'
K. Horedt, OmD, p. 287 --291.
Cf. harta ,lcsco!><'ririlor gcpide <lin cîmpia Tisei la I. Il6na, AR, XX, 1968, p. 701.
Iordanes, 246-251.
"Idem 199
•• Idem'. 268°-269.
" Idem, 264.
11
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DIE DATIERUNG DES SCHATZFUNDE5 VON PIETROASA
(Zusammenfassung)
Die Verberguing des Schatzfundes von Pietroasa. (jud. Buzău, Rumanien) wurde
mit dem Hunneneinfall und dem Riickzug des Westgotenkonigs Athanarich nach
Caucaland in Zusammenhang gebracht und in die Zeit zwischen 376-380 angesetzt.
Eine Reihe von archaologischen Griinden sprechen aber fi.ir seine spatere Datierung
etwa um die Mitte des 5. Jhs.:
1. Das enge cloisonnierte Zellenwerk des breiten Halskragens wird im 4, Jh.
noch nicht verwendet, wohl aber im 5. Jh. (z.B. in Apahida, Cluj, Altlussheim, Planig, Tournai);
2. Die Verzierung der beiden Goldkorbchen mit durchbrochenen Wanden, die mit
bunt.en Steinen und Glasstiicken ausgelegt sind, kehrt auch bei dem Pokal aus dem
hunnenzeitlichen Fiirstengrab von Szeged-Nagyszeksos wieder;
3. An dem Hals der grosseren undau! der Oberflache der kleinen Vogelfibel sind
die Steinzellen aus dem Deckblech ausgeschnitten und vertieft angebracht. In der
gleichen Technik ist der Anhanger des Ardaschir im hunnenzeitlichen Grab von
Wolfsheim gearbeitet;
4. Der glatte Halsring mit Osenhackenverschluss ist eine vor. Westsibirien bis
Îl1 die Rheingegend verbreitete, hunnenzeitliche Form (z.B. Musljumova, SzegedNagyszeksos, Keszthely, Untersiebenbrunn);
5. Spatantike Edelmetallgefasse werden im Karpathenbecken in Grabinventaren
erst im 5. Jh. verwendet (Conceşti, Apahida).
Der Hort von Pietroasa muss den Ostgoten zugewiesen werden. Seine Verbergiung
stcht mit den Ereignissen wăhrend der Auflosung des Hunnenreiches nach dem
Tode Attilas in Verbindung, wie sie besonders aus den Schilderungen von Iordanes
bekannt sind.
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EXPRESIA „BANI P AGlNJ"
1N DOCUMENTE DIN SECOLUL AL XVI-LEA

Expresia bani păgîni am întilnit-o în două documente aproximativ contemporane, ambele de la sfîrşitul secolului XVI. Cea dintîi supoziţie - aceea -că expresia
ar designa bani turceşti (aflaţi în cirollllaţie în Transilvania} -a devenit susceptibilă de dubii prin studierea mai atentă, ,comparativă, a celor două documente.
In cele ce urmează prezentăm observaţii pe marginea expresiei amintite.
Cel dintîi document eGte un registru întocmit la 28 iunie 1579 cu prilejul impărţirii averii mobile a defunctului Gyulaffy Laszlo bogat nobil transilvănean-,
între văduva şi copiii săi, conform dispoziţiilor testamentare ale defunctului1• Acest
registru constituie un document inedit, de certă valoare pentru istoria economici
şi culturii medievale în Transilvania, cuprinzînd şi cîteva date de ordin numismatic.
Pe lingă produse agricole, animale (vite, cai etc.}, unelte, o mare cantitate de obiecte
de aur şi argint, piese de îmbrăcăminte, arme, covoare, - moştenirea acestui nobil
cuprindea o însemnată -cantitate de bani: 11.194 florini, 6711 monede de aur diferite,
aspri turceşti în valoare de p-este 1500 florini, 4 taleri şi 23 bani păgîni 2 •
In legătură cu expresia bani păgîni trebuie de la început să remarcăm faptul
că în document, pe lingă florini, denari, taleri, figurează nominal şi diferite monede turceşti şi în cele mai muJte cazuri expresia bani păgîni apare alături de
aspri, cunoscută monedă de argint. Prezenţa formulei în acest context exclude de
la sine - credem - posibilitatea ca banii păgîni să designeze o monedă din lumea
otomană. De altfel, în împrejurările istorice de atunci Transilvania fiind în legă
turi curente cu imperiul otoman - este de neînchipuit ca cineva din cei prezenli
la întocmirea actului să nu fi putut recunoaşte în „banii păgîni" o monedă turcească, dacă aceşti bani ar fi fost cu adevărat turceşti.
Se pune deci întrebarea ce specie monetară designează f'Xpresia bani păgîni?
Dat fiind că registrul specifică de fiecare dată piesele de aur. precum şi faptul
că expresia figurează de fiecare dată împreună cu asprii de argint, se poate deduce
că şi banii păgini sînt monede bătute din argint. Pe de altă parte, faptul că în
marea cantitate de monede consemnate de registru, numai 23 de piese figurc>a1ă
0a bani păgîni, ar constitui un indiciu al rarităţii acestui fel de monede. Ceea ce
se ascunde îndărătul expresiei „bani păgîni" se dezvăluie însă, mai clar, din analiza celui de al doilea document. Este vorba de socotelile din anul 1586 ale dispensatorll'lui (casier) oraşului Cluj, ,cuprinzînd enumerarea ,darurilor trimise lui Sigismund Bathory şi demnitarilor săi din partea municipalităţii clujene pentru anul
nou. In cuprinsllil. acestui document, printre obiecte valoroase, ca ,.o cupă măiestri l
1 Titlul documentului tradus din limba latină: ,,Registru întocmit după dispoziţia tcslnmcntar:"i cu privir<' la toate
bunurile mobile ale magistrului de odinioară Gyulaffy Lndislau de Ratolt Intre văduva şi copiii aceluiaşi !om J. întoc•
mit în ziua de 28 a lunii iunie în cetatea Cehul Silvaniei prin distinsul Francisc Kendv de Radnot, coroi tele Comitatutui de Tîrnava şi consilierul, ilustrul magistru Ştefan Dobzay de Keresztur, protonotarul principelui Transilvaniei
în anul domnului 1579". Arhiva familiei Gyulay-Kuun, fasc. 26, nr. 43, în Arhiva Istorică a llibliotecii Filialei Academiei Republicii Socialiste România Cluj. Documentul este în studiu.
• Expresia „bani păgîni" apare în document în următorul context : ,,Hatt pogom puizt, I-Inrom ozporath' ' (pag. 5) ;
, ,Kett pogan penzth. Ugj negy thallerral eozze es kett ozporath" (pag. 12); ,,Kilencz pogan pinzt, harom ozpornth"
I pag. 21); .,hatt pogan penzth, Eot ozporath" (pag. 27).
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făcută" şi altele, figurează şi menţiunea că din porunca judelui dispensatorul a pus
să se bată bani păgîni din argint în valoare de zece florini 3 • Atare daruri trimise
principelui şi demnitarilor de către oraşe erau frecvente, i,n majoritatea cazurilor
acestea constau din obiecte preţioase sau monede de mare valoare, din aur. Cum
se explică faptul că în cazul de faţă un dar în aparenţă modest - cum erau aceste

monede din argint - era totuşi oferit pretenţiosului principe şi demnitarilor săi?
Trebuie presupus că, la asemenea ocazii de cîştigare sau păstrare prin daruri
a înaltei bunăvoinţe, nu orice fel de monedă de argint, curentă, acceptabilă ca
valoare de schimb de toată lumea, putea fi eficientă. Pentru a îndeplini funcţia,
am zice, omagială, argintul dăruit trebuia să posede însuşiri deosebite, să se remarce
printr-o anume raritate. Or, ceea ce în concepţia vremii - conform ideii umaniste - constituiau valori perene, erau produsele spirituale şi materiale ale lumii
antice, perpetuîndu-se ca rarităţi în epoca feudală, aoceptate şi colecţionate de
erudiţii umanişti, dar şi de unii reprezentanţi ai păturilor avute care ţineau să
fie în pas cu moda vremii.
Antichitatea o indică şi epitetul de păgîn, deoarece în concepţia veacului XVI
acest epitet designa nu popoarele turco-mohamedane, ci pe acelea ce au trăit
înaintea apariţiei creştinismului, în general epoca antică".
Trebuie amintit şi faptul că - la fel ca şi alte monumente - monedele antice
aveau căutare nu numai ca piese muzeale, ci şi drept curiozităţi. Monedele mai
erau la modă şi ca bijuterii 5 . Presupunem că şi piesele menţionate în cele două
documc>nte aveau, toate. aceste destinaţii.
Nu putem şti dacă banii păgini înglobaţi în registrul amintit sînt sau nu monede
.antice originale. In ce priveşte însă piesele despre care este vorba în socoteJile
dispensatorului, textul însuşi ne lămureşte că ele sint executate în vremea din care
datează documentul: în anul 1585-1586. Este aşadar o informaţie sigură despre
baterea unor imitaţii după monede antice în secolul XV I, uzanţă ce trebuie să fie
remarcată. Gustul pentru obiectele antice a dus deseori chiar la ceea ce numim noi
astăzi falsificări, dar care în concepţia vremii erau reproduceri, imitaţii, după
mult preţuitele obiecte antice6 . Acest fapt a fost mai de mult dovedit de cercetă
tori de seamă, iar mai recent printr-o reconsiderare în domeniul epigrafiei Daciei'.
Din c~le de pînă acum rezultă că materialul numismatic antic descoperit pe teritoriul patriei noastre poate conţine numeroase piese. bătute în vremea Renaşterii,
de bună seamă în sec. XVI, piese asupra cărora - aidoma unor inscripţii romane planează incertitudinea în privinţa originalităţii.
Problema discutată ciştigă în importanţă dacă ne gîndim că atare incertitudine
poate exista chiar în cazul unor piese antice din tezaure monetare medievale de
rm-,r2 valoare istorică, cum ar fi - ca să cităm unul mai recent - cel descoperit
în HJ65 la Baia Mare, tezaur în care - ca şi în cazul monedelor ce figurează în
registrul citat - numărul monedelor antice este infim, faţă de cel al monedelor
medievale (numai 3 din 987), acestea fiind şi ele foarte bine conservate, la fel ca
cd0'alte monede mcdievale 8 • De remarcat că ipoteza după care cele două monec\0
• ,.A hir6 meghngyasâb6\ a safar csinăltatott po,:âny penzt egy g~·rât, melyet elosztogatott, az cziist ,\ra volt 10
forint". Vezi Jakab E\ck, Kolozsvdr forlJnelc, II, Duela, 1888, p. 352.
' Mai:)•ar Nyelvtorl,foeli S:6/dr, Budapesta, 1891; la cuvlntul pogdny.
'Gohl ădon, Az anlik irem, mint ekszer es diszitmb1y, în Nemesfen,ipari Kozlofly, IV (1923), or. 14-15.
. ' Pentru această problem,, vezi în mod deosebit indicaţia executării unor falsuri după moued~ antice, rczultio,l
dmtr-o scrisoare din 16 aprilie 1638 trimisă de omul de încredere al principelui Gheorghe Râk6czi I, Bog<Hli Andras,
<:xpe,liat:1 c.'ltre principe: ,.Jnkusits uram 6 Nagysâga ada egy levelet kezemhez mioap, melyet im, megkoltem Nagy""'1godnak; mcgirăm 6 Nagysăgănak, hogy kold Nagysăgod o pogâoy penzt, azt mondta felole minap, hoJ,:y az olyan
penz valamennyi ontott, nem szintc igaz: mert nemelyek vcven eszekbe, hogy az nagy emberek gyonyorkodnek
henuc, haszon keclvecrt ontdtek azfele penzt, de az az igaz, az ki vertt, konnyu megismerni az olynnt". (Cf. Szdzadok, 1873, p, 443) .
7
•
I._ I. Russu, Ist-Oricui Zanwsi11s şi informaţiile sale despre Clujul antic, în ProblMuz. 1960 (1961), p.213-224; Note
ef>igraf,ce, Serin VII, în AclaMN, I, 1964, p. 477-481; Contribuţia lui Zamosius la epigrafia Daciei, în ActaMN,
III, 1966, p. 437-449.
'Eugen Chirilă şi Octavian Bandula, Teraurul monetar de la Baia Mare, Baia Marc, 1966, p. 52.
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cu efigia lui Lysimach, din cadrul acestui tezaur, ,,sînt emisiuni medievale, copii
ale unor tetradrahme" 9, nu pare susceptibilă de a fi contrazisă nici în cazul cînd
este vorba de monede de aur. ln sprijinul acestei ipoteze putem cita pe W. Schmidt,
care menţionează că, întrucît puternicul Martinuzzi nu putea să bată bani pe seama
lui, a poruncit să se bată monede de aur ale lui Lysimach, acceptate cu plăcere
peste totl 0 • Pe de altă parte, această informaţie este coroborată printr-o ştire inserată în Istoria lui Bethlen Farkas, unde se aminteşte că, cu ocazia devastării castelului lui Martinuzzi de la Vinţul de Jos, printre comorile sale fabuloase s-au găsit
şi 4000 monede de aur de la Lysimachll.
Deşi nu se referă la monede ale lui Lysimach, în unica sa lucrare cu c'aracter
numismatic Kemeny Jozsef demonstrează că în evul mediu, în Transilvania, exista
uzanţa falsificării de monede anlice' 2• Ceea ce însă este de relevat, e faptul că în
Transilvania atare practică pare mai extinsă şi mai diversificată decît se credea
pînă acum. De altfel, pe plan european există o considerabilă literatură a problemei
falsurilor şi falsificatorilor medievali de monede anticei~.
Detectarea falsurilor monetare făcute în evul mediu devine şi mai grea dacă ne
gîndim la faptul că în epoca discutată orfevrăria a atins în Transilvania un înalt
nivel de măiestrie, incit imitarea unor tipuri monetare antice nu prezenta dificultăţi nici sub aspect artistic, nici tehnic pentru destoinicii maeştri aurari.
Există, aşadar, şi în domeniul studiului monedelor vechi eventualitatea unor
erori cauzate de practica imitării emisiunilor antice în evul mediu, erori ce pot
dăuna dezvăluirii adevărului istoric şi trebuie, astfel, descoperite. Rîndurile de faţă
au soopul de a atrage atenţia asupra acestei necesităţi.
PAUL GYULAI

DIE BEZEICHNUNG „HEIDENGELD" IN DOKUMENTEN DES 16. JHS.
(Zusammenfassung)
Gesti.itzt auf zwei Dokumente vom Ende des 16. Jhs., in denen, unter den Mi.inzenbenennungen, auch der Ausdruck „Heidengeld" (pogâny penz) vorkommt, erortert der Verfasser den Sinn dieses Ausdrucks. Van den Umstanden ausgehend, unter
denen die Bezeichnung auftritt, ergibt sich der Schluss, dass mit dem Wort „Heidengeld", unter den historischen Gegebenheiten i,m Transsilvanien des 16. Jhs. dem Zeitalter der Ausbreitung des humanistischen Denkens, sowie der Renaissancc
in der Kunst - nur antike Mi.inzen gemeint sein konnten, die damals sehr gesucht
waren, vor allem von gelehrten Sammlern, aber auch von Angehorigen der wohlhabenden Kreise, die sie sogar als Schmucksti.icke verwendeten.
Aus dem Text des zweiten, hier besprochenen Dokumentes ergibt sich der Brauch
der Nachahmung oder „Fălschung" antiker Mi.inzen: auf Befehl des Stadtrichters
von Cluj liess l 585 oder 1586 der Verwalter der Stadtkasse (dispensator, sa.far)
„Heidengeld" (also antike Mi.inzen) aus Si lber im Wert von 10 fl. schlagen, die
1

1
Iudita Winkler şi Francisc Pap, Mo,udc ce/re şi morave !n tezaure medievale din Transilvania, ln Afmlum, VH/l
1968, p. 501; vezi, in aceeaşi ordine <le idei, O. Iliescu, Les „Ut,astate,es" de Lysimaque, t,ouvt!s a Baia Mare, lu
SIC/, X, 1968, p. 87-92.
1
• \V. Schmidt, Die Geten und Daken. Ein lristoriscl1c, Ve,suclr alsBcitrag zur Siebenburgisclren Laudt$km1de, iu A VSL,
NF, IV, 1859, p. 62, nota 59.
11
\V. Ilethlen, Historia de rebus Transilvanicis, I, Editio secunda, Cihinii, 1782, p. 512.
"Winkler Judit, Kemt!ny J6zsef t!,cmgyujtcmenye t!s numizmatikai e,deklodese, ln NumK, 1963-1964, p. 70-71;
pcutru această problemă vezi şi anunţul numismatului Dr. Otvl>S Agoston care subliniază: A gOrug aranypcnzekbOI szereztessenek meg minden peldanyok. A I,ysimach (-s Kozon aranyokra penzt vesztcr:etnl nem kell
mer~ 1-0r nem r!t~âk, 2-or sok hamis van koztok (Cf. Dr. Otvos Agoston, Fălsz6litds Erdt!ly rt!gi;egci ugyt!ben, 10°
Jlctilap, 1853, 4 rnhe).
13
M, Dernhar<lt, 1/andbuch zu, Munzkuude de, rămischen Kaiserzeit, Halle, 1926, p. 371 -374.
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zu.samrnen mit anderen Wcrtgegenstănden dem Fi.irsten Sigismund Bâthory und den
Wi.irdentragern seines Hofes geschickt wurden.
Im Artikel wird gezeigt, class man im Falle mitteLalteruicher Mi.inzhorte, in denen
auch antike Mi.inzen, jedoch in verschwindend kleiner Zahl vorkommen, die Hypothese iaufstellen kann, dass diese Mi.inzen Falschungen sind. Das Pragen von
Nachahmungen antiker Mi.inzen im 16. Jh. ist auf den Geschmack fi.ir iantike Gegenstande zuri.ickzufi.ihren. Was wir heute „Falschungen" nennen, waren nach Auffassung der Zeit einfache Nachbildungen, also bewusst gemachte Nachahmungen. In
diesem Zusammenhang wird der unlăngst entdeckte Mi.inzhort von Baia Mare
genannt, in dem die beiden Mi.inzen des Lysimaoh ebenfalls mittelalterliche Pragungcn, Kopien von Tetradrachmen, zu sein scheinen.

https://biblioteca-digitala.ro

\\
\

BLSERIGA DIN iSUATU

Pe o ridicătură în formă de movi~ă ·ce domililă satU!l aşezat de jur împrejur,
se înalţă biserica unitariană din Suatu, fostă biserică oatolică. Geografi,c satul Suatu
e ste situat la o distanţă de cca. 35 km est de Cluj, în dreapta şoselei ce duce la
T g.

Mureş.

Din momentul ridicării edificiului, ctitorie a familiei Sukil, biserica din Suatu
a s uferit oîteva transformări şi adăugiri, oare însă nu au adus modificări esenţial e
în -dispoziţia planimetrică .
Materialul de construc ţie constă din piatră brută ş i ecarisată prov enită de la
una din oarierele de piatră aflate în 1ocalitate.
Ca ,plan, construcţia preziD'tă o biserircă de tip sală cu naos şi absidă a -altarului
p.oligonală,
de proporţii modeste; în interior naosul avînd dimensiunile de
12,20 m X 6,7 m , iar absida altaPului 5,00 X 4,75 m. Grosimea pereţilor pe întreg
p erimetrul biseri0ii variază între 0,83 m - 0,85 m. (.fig. 1).

Fig. I . -

Biserica din Suatu, plan.

ln faţada de vest şi sud, în .faţa celor două intrări, au fost construite ulterior
pridvoare acoperite in două ape •ou dimensiunile de 3,23 m X 3,22 m ~i :respectiv 3,21 X 3,13 m (,fiig. 2). Peretele exterior ail naosU!luă. are o înălţime de 7,10 m
ş i este sprijinit la c olţuri de patru ,c ontraforturi, care se ridică pînă la ,u n nivel ce

două

1

dinţa

:încă de la 1348 (vezi nota 15) este atestat documentar că satul Suatu aparţinea familiei nobiliare Suki cu reşe

în actuala

comună

Juc. Blazonul acestei familii este prezent pe numeroase piese arhitectonice din biserica de
atenţia prof. Al. Roman (Suatu).

ta Suatu. -Asupra acestui monument arhitectonic ne-a atras
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corespunde în interior cu
punctul de pornire a bolţii. Trei dintre contraforturi sînt aşezate oblic, doar
cel din colţul de sud-est
al naosului sparge simetria fiind dispus perpendicular pe peretele de sud.
Grosimea zidăriei contraforturilor corespunde cu
cea a pereţilor bisericii,
iar numărul I'etragerilor
variază între una şi trei .
Absida altarului
este
sprijinită
de alte patru
contraforturi
exterioare
dispuse în colţurile poligonului şi prevăzute cu cite
o
retragere. Acestea se r iF ig. 2. - Faţada de sud ş i altarul.
dică pînă sub cornişa acoperişului,
avînd cîte un
mic acoperiş în două ape .
Intrările bisericii sî:nt situate în faţadele de vest
şi de sud. Portalul de sud
are un cadru sever în secţi'une oblică, cu ambrazura lucrată în toruri şi sootii trădînd un gotic foar te
tîrziu, pe cî-nd intrarea de
vest prezintă un 8lll•c adrament pseudogotic, primit
cu ocazia restaurării din
1790 2• Naosul este luminat
prin trei ferestre, toate situate · în peretele de sud ,
încheindu-se sus cu arcuri
semicirculare a căror ambrazură interioară se păs
trează astfel şi în prezen,t.
Fig. 3. - Fereastră de la naos.
Exteriorul ambrazurii îns ă
ulterior a primit ancadrame nte gotice, încheiate în arcuri frînte (fig. 3). Atît ferestrele navei, cît şi cele
trei ferestre ale absidei sînt bipartite şi prevăzute cu arcuri trilobate şi muluri (la
fe restrele navei, cercevea ua de la mijloc a fost înJăturată în epoca modernă). Muluri de tip asemănător cu cel de la Suatu întîlnim la biserica ev>anghelică din
Sibi,u3, precum şi la biserica Sf. Mihail din Cluj\ datate la sfîrşitul celui de al
treilea sfert al secolului XIV şi respectiv la jumătatea secolului al XV-lea.
Cornişa a-coperişului a fost refăcută şi transforimată în maniera neobarocului ,
totodată fiind refăcut şi acoperişul, iar faţada de ve5t a fost încălecată de un fron ton, prevăzu t în colţuri cu u,n motiv d ecorativ cioplit în piatră, ce imită conul.
de brad.
• Tcxlul unei inscripţii iocastrate în peretele de n ord a l alta rului oe informează că în anul 1790, I,adislau d eSuk renovează biserica.
• V. Vătăşiauu, Istoria artei f eudale in ţările române, I, Bucureşti, 1959, p. 213, 216.
' Ibidem.
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Fig. 4 - Pilastru cu capitel adosat peretelui de sud al naosului.

Fig. 5. - Capitel de la pilastrul situat în stînga intr ării
de sud.

F ig. 6. - Capitel de la pilastrul
de est adosat p eretelui de nord .

In interiorul naosul,ui p ereţ ii de nord ş i sud au primit cîte d ouă perechi de
în secţ iun e o ctogo nală, care se ridici pînă mai sus de jumătatea pereţilor
(fig. 4). Bazele pilaştrilor sînt atît de deteriorate, încît nu putem trage nici o concluzie asupra aspectului iniţial. In schimb capitelurile sînt bi,ne conservate şi decoraţia lor ,cu motive v egetale nu a avut die suferit. Cîmpul fiecărui cap itel este acoperit ou tulpiini din care cresc frunze de stejar stihzate şi ondulate, sau alungite
ş i ră,s ucite aducind în mod vag cu nişte limbi de :flăcări (fig. 5, G). Tratarea frunzelor ce ac op eră aproape întreaga suprafaţă a capitelurilor este exec uta tă într-o
plastică plină. La mijlocUJl suprafeţei fiecărui capitel în prim plan este dăltuit p e
llil scut h eraldic blazonul familiei Suki, reprezentînd o coroan ă din care se iv eşte
gîtul şi capul de lup, ou gura larg deschi,să şi limba decorativ răsuc ită.
Colţul de sud-vest al naosului mai păstrează încă la înălţimea capitelurilor de la
pi laştri un fr agment de o g ivă susţinut •de o cons olă . Rolul pi1'a'?trilor din nav ă şi
al consolei cu ogiva amintită nu putea fi altul decît susţinerea bolţii. Ai ci este cazul
să reve nim asupra ferestre lor, precizînd că o dată cu lucrările de construire a

p ilaştri
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bol ţil or

s-a intervenit şi la ferestre, aplicÎill!du-li-se ancadramentele gotice mai sus
discutate. !n momentu'.l înlocuirii bolţilor ,din naos şi altar, cheile de boltă au fost
refolosite în pard osea lă , din ca-re ca't1Ză faţa pe care era sculptat blazonul familiei
Suki este foarte ştearsă , dar se m ai poate distin ge totuşi pe una din ele conturul
unui scut heraldic R estaurarea din 1925 a scos din pardoseală cheile de boltă .
expl.11I1Înd două din tre ele în pridvorul de su d, U'Illd~ se gă sesc ş i în prezent. Cea
mai bine păs trată are şase braţe cu un profil în secţiune, ide ntic cu cel al :fragm entului de o givă păstrat în col ţul de sud-vest a l naos ului. Provenien~a acestei chei
este de la b olta altarului, cele şase braţe avi.nid o dispoziţie corespunzătoare p entru
a înmănunch e a ogivele p ornite di,n colţurile a bsidei poligonale (fig. 7). D eoornţi a
cheilor de boltă este alcătuită dintr-un motiv de frunze de stejar stilizate şi tratate
foarte asemănător cu cele semnalate Ja capitelurile pilaştrilor.

\

__ ,

•..,/
Fig. 7. -

Cheie de l a bolta altarului.

în ceea ce priveş te plastica frun zelor de la capitel-uri , analogii conclude nte nu
întîlnim în sculptura transiJ'Vană. D ecoraţia c heilor de boltă însă, da că nu este
ide nti c ă cu cea de la capitelul stîlpului de nord din faţa corului biseri-cii Sf. Mihail
din Cluj 5, în orice caz aparţine ace luiaşi alfab et stilistic (fi g. 8). Această obs ervaţie ,
al ăt uri de informaţia că în 1408 au fost terminate bolţile bi,sericii diin Suat u'\ •n e
aj ută la în cadra r ea in t imp a ca pitelurilor ş i che ilor de bo 1ltă .
Naosul este des păr ţit de altar printr-un arc de triumf simplu profi lat ,cu deschider ea semicirculară, sprijinindu-se d e o parte şi de alta p e do uă picioare de zid ă
rie; legate cu pere ţii naosului (fig. 9). Această constatare ne determină să oondudem că arcul de triumf este oel original, cu toate că .prezintă un profil teşit, inter• Ibidem, p. 224. Capitelul este datat la sfîrşitul sec. al XIV-iea . Aducem mulţumiri pe această cale prof. V.
pentru bunăvoinţa cu care ne-a oferit p reţioase informaţii.
1• Kelemen L ajos, A szovati falfestmenyck, în P asztort,iz, 1925, p . 452. Ocupludu-se d e pictura bisericii din Suatu ,
a utorul afirmă, fără a indica sursa de informare, că bol ţile bisericii au fost termi nate îu a nul 1408.
_
Vătăşianu
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Fig. 8. -

Capitelul stilpului de n ord din faţa corului bisericii Sf. Mihail din Cluj.

Fig. 9. -

Arcul de triumf.
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în epoca

modernă .

Restaura torii din 1925 au intervenit ş i la tencuiala interioară, cu oare ocazie au
cîteva fra gme nte de pictură murală , la mijlocul peretelui de nord
sud-€st al naosului. Fragmentele păstrate reprezintă trei scene din
No ul Testament: Pieta , Isus în glorie şi Judecata din urmă.
Scenele sînt separate unele de altele, fiecare înroadnată de •u n chenar decorat cu
motive geometri ce de linii întretăia te sau romburi. Pictura este foarte ştearsă, în cît
e difi ci l să ,ne dăm seama de semnificaţia fiecăruia din numeroasele personaj e.
In scena Pieta (situată în col ţul de sud-est al naosului) apare în prim plan Isus,
ţ i n ut în ,braţe de Maria (fi g. 10). Contururile figurilor sînt fe rm marcate c u o
c uloare de nuanţă galben-vermti.e. Maria este ~mbrăcată cu o tuni că
g a lb enă, pest e care cade o mantie lungă , colorată în ocru. Pe această mantie se
d e ta ş ea ză fi gura lui Isus, sumar acoperit cu un veşmînt galben, decorat cu linii
î-nc ru ci şate de culoa re cărămi zi e. In spatele celor două fi guri centrale s e profilează
o teorie de personaje colorate în ocru, .p e fondul unui fronton de 'Cl ădire care la
rindul lui este desenat p e un fo n d verde închis. I n dreapta acestei scene este înfă
ţ i ş at un pel\SOnaj stînd în pi cioare. Jum ă ta tea de sus a bust ului ş i faţa a u fost
<l istruse, da r după crucea pr ezentă pe nimb îl putem identifica cu Isus. Fundalul
scenei este tot un fron ton de olă di r e dese nat pe acel aş i fond verde închis.
In tr-un grad mai accentuat de deteriorare se prezintă fra 1smentele picturale
păs t rate pe peretele de nord al n aosului, în tre cei doi pilaştri . Aici este vorba .de
d ouă fra gmente, făcî nd parte din a ceeaşi scenă a Judecăţii , încadrate de o teorie de
î ngeri care la r în dul ei es te delimita tă de două che nare. Unele din personajele
s ce nei ·c entrale î,şi ridi că -capacele sarcofagelor, pe cin d altele au ieşit pe jumătate
di n morminte şi pr ivesc t oate în aceeaş i dir ecţie, avînd mîinile împre unate pe ntru
rugăci un e sa u î n c ru c i şa t e pe pi ept. Atît persona jele din motivul central cit ş i înge rii
ce î nca dr ează scena au fost coloraţ i ~ galben , îngerii profilîndu-se pe un fon d
ieş i t la i ve ală
ş i în colţul de

Fig. 10. -

Piet a .
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de ocru, iar personajele din scena centrală se decupează pe fondul verde închis
semnalat şi în cazul fragmentelor de pe peretele de sud. Constatarea că avem de-a
face cu aceeaşi manieră stilistică în toate fragmentele păstrate, aceleaşi fiind şi
culorile şi decoraţia chenarelor, ne determină să credem - contrar ipotezei propuse de Kelemen Lajos 7 - că toată pictura aparţine aceleiaşi p€rioade şi probabil
este opera aceluiaşi meşter. Ne punem însă întrebarea: cărei perioade aparţine execuţia picturii bisericii din Suatu? In capela de sub turnul de sud-vest al bisericii
Sf. Mihail din Cluj se păstrează dteva scene din cicl,ul patimilor: Răstignirea, Isus
în faţa lui Caiafa, Biciuirea şi Incoronarea cu spini, datate cu puţin înainte de
mijlocul veacului al XV-lea8• Pe baza analogiei existentă 1ntre pictura bisericii din
Suatu şi scenele din capela clujeană, dar ţinînd seama de faptul că cele din urmă
prezintă o manieră mai evoluată, am putea atribui pictura murală de la Suatu
ca aparţinînd primului sfert al secolului al XV-lea 9•
Oa dispoziţia planimetrică, biserica unitariană din Suatu se încadrează în grupul
acelor biserici-sală, care au primit altar poligonal, influenţă a arhitecturii gotice• 0 .
Cu plan asemănător şi cu arcul de triumf semicircular precum şi altarul poligonal
cu contraforturi sint bisericile din Mecenţiu şi Sincrai, datate pe la jumătatea secolului al XIV-lea; ultima conform tradiţiei locale ar fi fost construită la 1347ll.
Analogii sesizabile în combinarea formelor romanice cu cele ale goticului găsim
la biserica din Sîntana-Niraj, unde ca şi la Suatu sînt prezente elementele romanice (arcul de triumf semiciflcular şi ferestI"e) combinate ou cele gotice. Biserica este
datată cu ceva înainte de 133212• Satul Suatu (Zuat) este amintit pentru prima dată
într-un document din anul 12131 3, ca după mai bine de un veac, la 1329 să fie menţionat preotul din Suatul 4• Documentul din 8 octombrie 13481 5, emis cu prilejul
hotărnicirii moşiei Suki, consemnează existenţa bisericii din Suatu. Ţinînd seama
de formele structive ale clădirii unde elemente romanice se îmbină cu noile forme
gotioe, acestea din urmă fiind preponderente, credem că putem atribui constroirea
bisericii, cu rezeI"Vele care se impun, în primul sfert al veac,ului al XIV-lea.
Nu avem nici o dovadă în sensul că biserica ar fi fost prevăzută iniţial cu bolţi.
Prin urmare, în prima fază nava (probabil şi altarul) erau tăvănite, cum de altfel
s-a întîmplat în mod obişnuit în cazul bisericilor de acest tip16• Bolţile din naos şi
altar au fost aplicate, aşa cum o arată plastica cheilor de boltă şi a capitelurilor,
la începutul veacului al XV-iea, perioadă în care a fost executată şi pictura murală.
Sub ctitoria familiei Suki care a stăpînit sarul Suatu pină în secolul trecut, au avut loc
mai mrulte intervenţii. Astfel portalul de sud aJparţine goticului tîrziu (sec. XVI),
amvonul precum şi cele două pridvoare, anului 17901 7, iar tavanele actuale din cor
şi navă sînt opera restaurării din 188618 •
ŞTEFAN

MATF.I

' În articolul A stovdti unitdrius templcm falfesllnenyei, publicat ln Unitdrius ko,liiny, 1925, p. 61, Kclemen I~'lio~
fragmentele de pictură de pc peretele de nord ca aparţinîn<I perioadei lui l\Iatci Corvin.
• V. Vătăşianu, op. cit., p. 421.
• V. Drăguţ, Picturi murale e,:lerionre !n Transilvania medieva/4, lu SC[ A, 1/1965, p. 87. Pc haza analogiilor,
autorul datează scena Pieta la începutul sec. nl XV-iea.
•• V. Vătăşianu, op. cit., p. 120.
11
Ibidem, p. 123.
iz Ibidem.

datează

" Documente privind istoria României, C. Transilva11ia, voi. I, nr. 49. C. Suciu, Dicţio11ar istoric ni /ocalilă/ilor
din Transilvania, Bucureşti, II, 1968, p. 148.
" Documente, C. Transilvania, voi. II, nr. 556.
16
Documente, C. Transilvania, voi. IV, nr. 655.
11
V. Vătăşianu, op. cil., p. 122.
" Vezi nota 2.
11
Pc tavanul naosului stă înscris intr-un oval blazonul familiei Suki şi anul 1886.
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DIE KIRCHE VON SUATU
(Zusammenfassung)
Die Kirc:he von Suatu ist ein Steinbau mit einem einzigen Sr.hiff und polygonaler
Apsis. Die Verbindung romanischer Bauelemente (Triumphbogen und Rundhogenfenster) mit den neuen Formen der siebenbiirgis,chen Gotik, sowie die Erwiihnung
der Kirche (in einem Dokument von 1348) datieren sie in das erste Viertel des
14. Jhs.
Ursprunglich hatte die Kirche eine Decke, spiiter erhielt sie ein Spitzbogengewălbe und gotische Fensterrahrnen. Nach der Art der Slrulptur der Schlussteine
und der Fenstersirnse kann der Urmbau an den Beginn des 15. Jhs. angesetzt werden. Au.s derselben Zeit stammen auch die Fresken. Ănderungen a,n der Kirche
wurden neuerlich in moderner Zeit vorgenommen. Es wurden zwei Vorhallen
angebaut, eine steinerne Kanzel errichtet und das Gewolbe durch die jetzt bestehenden Decken ersetzt.
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REGISTRUL PRODUCŢIEI ŞI COMERŢULUI CU POSTAV
DE LA BRAŞOV DIN 1576-1582*

întîmplarea a scos la iveală dintr-un forul vamal (de vigesimă), unde au fost
eronait înregistrate, două registre ale producţiei şi comerţului ou postav la Braşov
în ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Registre de conturi curente, ele permit
reconstituirea, parţială cel puţin, a tabloulJu.i producţiei şi comerţului cu postavuri
în cadrul unui nou sistem de organizare a producţiei şi de desfacere a prodll6elor
finite. Registrul din 1579-80 se referă la meşterii postăvari, 1'a materHle prime,
la categoriile şi cantităţile de postavuri confecţionate, la salarii etc.I. Cel de al
doilea registru, din 1576-1582, pe care-l publicăm - prima parte - acum, completează ,cu date bogate pe primul şi se referă 1a comerţul cu postav, la negustorii dP
postav din Transilvania şi Ţara Românească, care se aprovizionau cu postavuri
braşovene sau străine, la furnizorii itailieni, la categoriile de postaV'llri intrate în
schimb, la iarmaroace, administraţia Oficiului postăvăritului braşovean în secolul
al XVI-lea, la probleme de tehni'că comercială, de credit, contabiliwte etc. Impreună
cu primul, publicat, acest ai doilea registru rămîne, cu toate lacunele sale, un
izvor de seamă pentru istoria economică a epocii feudale pe teritoriul românesc 2.
Register aut den gewandshandel des 1576 ten jars.

Im iar 1576 sein wir Mathias Fronius, Andreas Kemmel, Stephanus Kraus, Han,;
Fuchs, Hans Hegyesch vnd Michel Dyck von M.H. zu der verwaltung des gewandshandels erwelet worden, welches wegen wir dieses register auf die pereepta aus
geborgete schulden vnd allerley handlungen des gewands auf volgende weis
gestellt haben.
Erstlig zu gedencken das wir enfahen in der S. I,au renty kirchen, volgende giitter:
152½ c. wohl 1 c. per fi. 9/50-fi. 1448 d. 75.
21
c. wohl 1
per fi. 7/50-fl. 159 d. 90.
68
lb. indig 1 lb per fl. 2/ -fi. 136 d.
91 ¼ lb. indig 1
per fi. 1/75-fl. 159 d. 69
101 lb. indig 1
per fl. 1/ -fi. 101 d.
I 16 lb. indig l
per fi. /90 -fi. 104 d. 40
1576

percepta
2 1/, kanth.
102½ lb.
3

presylg 1 3. l kanth per fl. 15-fi. 37/50
prosilg I . lb. per d. 15-fl. 13/98
kanth - 29 lb IAlaun 1 kanth p. fi. 6 d. 25-fl.

5

gross topff.

l,eist wohl

17/55
1 per d. 50 fi. 2/50
per fi. 2
sum.ma fi. 2183 d. 27

1576

percepta
Ins gewelb sein vns eiu gewest worden wie volgt.
192 eln. shay
32 st. karaschia
lper
52 elen londisch
I per
2956 hutt
100 per
7¼ elen scharlach
I per
7
st.
kernn Igler

1/28-fl. 245/76
16/25-fl. 520/
1/28-fi. 66/56
fi. 14/ -fi. 553/84
fi. 2/ -fi. 14/50
I per fi. 15/ fi. 105/
I
st.
l,emberger
per fl. 7 /50
I
grien
Kroner tuch
per
fl. 16/
I
schwarcz kernn tuch
per
fl. 13/
I
schwarcz schlecht tuch per
fl. 10/
1
st.
Bresler
per
fi.
6/40
3
elen
Bresler
per
fl.
/7 5
5½ eln
Kroner tuch
per
fl.
1/50
!tem
parschafft. . .
fi. 20 I/
suma
fi. 1761 d. 81
fi.

• Registrul se găseşte la Arhivele Statului din Draşo" şi figurcazi't sul> cota III, B/ 17, 660 p.
Vezi S. Goldenberg - S. Belu, Dou4 registre P,ivilld poslăvdritul şi comerţul cu postav la Braşov în sec. X V I,
în ActaMN, IV 1967, p. 127-151, unde a fost publicat registrul din 1579-1580.
'S. Goldenberg - S. Relu, Postdvdrilul din Braşov in sec. al XVI-iea, în Rev Ari,, '.!, Bucureşti, 1967, p. 165-180.
• I~ste vorba de un colorant, brazii.
1
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1576

Itcm haben dic berrn gewandshanlcr in schultlcn
bcy den gcwandmachcrn eingcwert fi. 6316 d .20 welc-hes sich in dcr vcrcchnung auch bcy den gewandrnachern gefunden.
Dic gcwandshandlcr bcrru haben aucb schuldcn
cingcwcrt so wir hcrnoclnnals cntfahcn sollen fi. 18~8
d. 45.
Mehr hattcn sic czalt dcm Haus Prctayer vncl
Sandcr Treincr fi. 38.
Summaru m des gantzcn cinwchren dcr hcrrn gc\v:tudshănler vom vergangcncn jar fi. J:!147 d. 73.
Sic hatlen aber von 74 ten jar vnd was ihnnen bcrnocbmals in parscbaiflen im 75 ten jar mcine berrn gei;chcn hattcn, vntcrals cntfangcn. Itcm wes sie in
guttern scbuldig warn untcrals fi. 11059 d. 95 vcrtc.
1576

Rest im gewyn so sie m. herrn vbcr ihr ausgcbcn
eingcwert fi. 1087 d. 78
Von diescu gewyn habcn sic czalt dic ahgeschricbene schulde des Pretayers vntl Treiners ncmlig fl. 38.
Item habcn sic draus lrcs deputiertes trinckgclt
geczogen nemlig fi. 17 5
(dcnn dem berrn Stephane seiner kranckheit wcgcn
nur fi. 25 warn deputirt wordcn).
Also rest nocb im gewyn nicbt mehr den fi. 874 d. 78
Vnd plelbt also unser gantzc percepta fi. 11.934 d. 73
1576

Zu gedenken derhalben das nocb der fiirgehendcr
recbentschafft vnser gantze percepta bis aul diese
czeit des anfangs des 76 ten iars nicbt mehr seln dan
fi. 11.934 d. 73.
Daraus habcn wir aul des hcrrn richters vnd m.
herrn befelch dem Salomoni greissing auf seine reise
ins tewtscb land einen wydferber herein zu bringcn
par gegeben fi. 100
Mehr baben wir draus czalt den grichen die obgcmalte schulden ln elen perceptis benentlig fi. 1560 d. 6.
Rest vns im bandei aufs kunfftig iar zu verechnen
vnterals fi. 10.374 d. 67.
1576

Volgen bernoch ma1s die rccbent schaften <ier
ausgeborgten tiicher vnd scbuldcn.
Francz Brendorfferen hat hcrrn Haus Fux gegcbcn
rest er fi. I ten
Den 1 16 ten ianuary haben wir dem h. loachiino
gegcbcn
I½ bio tiicher
I per fi. 12 fi. 18
I ten rott tuch
per
fi. 11 d. 50
26 ian. czalt
fi. 29 d. 50
16 ten jannary dem Bendik Schneider
I bio tuch
per fi. I 2
I rott tuch
per fi. 11 d. 50
I schwarcz tuch per fi. 9 d. 75
Mehr 23 ian. I grien tuch
per fi. 16
I bio tuch
fi. 12
Mehr 24 ian. I grien tuch
per fi. 16
dcn 26 ianury czalt
fl. 77 ci. 252
16 innunry den Ulrich Schrciber
\'., bio tuch
per fi. 6 cza ll

16 ianuary dem Iacob Treiner
1 lichtblo tuch per
fi.
16 ian. tlem Lucce Fel.mer
1 bio tuch per
fi.
1 rott tuch per
fi.
26 ian. czalt er
fi.
16 ian. dem Cbristoff Klein
1 bio tuch per
fi.
26 ian. czalt

12 czalt.
12
11 d. 50
11 d. 75
12

1576
12' ianuar. dem Blesch Thiesen gegeben I llechtblo
tuch
per fl. 12

½ rott tuch per fi. 5/25 1
26 ianuary czalt
fi. 17 d. 25
Rest er
d. 50
1
12 ianuary dem Blesch JOrgen gegeben 1 bio tucb
per fi. 12
czalt
12 ianuary dem Piter Behr gegeben
1 bio tuch
per fi. 12
1 rott tuch
per fi. li/ 50
2 augusti czalt er
fi. li.
1576
13 ianuary dem Rott Michel
1 lich t bio tuch
per fi. 12
czalt
per fi. 11/50
14 ianur dem N. des herrn Joachimy
Eidem 1 lichtblo tuch per fi. 12
I rott tuch
per fl. 11/50
9 feb. czalt er fi.
fi. 11 d. 50
8 marty czalt er
fi. 7 d.
czalt
Der Hans Hegyes hat von des Hans Reisingers
tuchem
1 rott tuch verkauft fi. 11 d. 50
ist czalt
dem Iacob Vilstich
½ rott
fi. 5 d. 75
1576
21 ianuary dem he~rn honnen
1 grien tuch
per fi. 16
I rott tuch
per fi. 11/50
Item hatt der Hans Hegyesch dem herrhonneu
gegeben so dem porkolaben geschickt worden.
I st. karascb
fi. 16 d. 25
9 feb. czalt er fi. 43 gehen ab
d. 75
27 ianuar. dem Haus GObcl
1 rott tuch
per fi. li
I liechtblo tuch per fi. 12
auf Schespurger iarmark in die fest zu czalen
22 marty czalt er
fi. 12
9 no. czal t
fi. 6
Mehr czalt
fi. 5
2 february widerum ihm gegeben
1 braun tuch
per fi. 17
Sol sie au! dem kunfftigen souabent czalen
Czalt
fi. 16 d. 75.
1576

Dem ersten fcbruary gaben wir dem h. Hans Ful[,
Hans Heggyesch vnd Lux Felmer.
192 elen czimmcsch I per fi. I d. 20 fi. 230 d. 40

' începînd cu acest aliniat aproape toate socotelile rlin registru sint tăiate cu două linii în cruce sau unele chiar
rind de rînd.
• în orig. 28 şters.
3
în orig. 16 tăiat şi pus 12.
• în orig. 11, 50 şters.
• în orig. 16 şters.
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12 st. karaschia 1 per
fl. 16 - fi. 192
Zu gedeuken abcr das sie am dem ezimm.isch 100
dcn 4 wochen fur weinachten sollen czalen wo sic
anders ihn nicht aller verkauffen mOgen, verkauffen
sic ihn aber, so sollen sie ihn aller als dan czalen, wo
anders auf Ioanis Baptistae dic vbrigen 92 elen.
Die karaschia aber sollen sie nuf kunftig Michaelis
,·zalen
czaltt Lucas Fel.mer
fl. 40
Mehr czalt
fl. 24
13 decembris' czalt Lux Fclmcr fl. 40
1 aug. czalt
fl. 24/50
Mehr czalt
fl. 12
18 octab. czalt Hans Hegyesck an dcn karaschia
fl. 64
1 aug. czalt
fi. 18
20 decembris1 czalt
fi. 40
15 novemb. czalt hcrr Hans Fux fl. 64 rest fi. 18/50
13 decembris• czalt herr Hans Fux fi. 40
31 july czalt herr Hans
fl. 36/80
22 ian. im• ..• jahr czalt Hans
Heggiesch
fi. 18/80.
1576

1576
Aus dem Karaschia so fur wennachten plieben
warn hat h. Han Fux enUangen.
6 st. karaschia
1 per fl. 16/23 - fl. 97 d. 50
per fi. I 6 d.
1 grien Kroner tuch
fl febr. czalt cr fi. 16
2 aug. czal t cr hier an dcm Hans Loy fi. 80.
Hans Hegyesch 8 elen Londisch3
I per fi. I d. 20 - f. 9 fi. d. 60
Itein 5 elen rott karaschin I per d. 64 fi. ;l d. 20
Der herr Richtcr li elen grien kareschia
I per ci. 64 fi. 5 d. 12.
1576
Hans Krel
Kerrn Jglcr
fi. 14 d. 80
Winricz Thies
elen 8 ten marty czalt Hans Krcl fl. 14 d. 5
Hans Krel czalt
d. 37
Rest Thies Windricz
d. 38
16 februar. gaben wir dem Paulo Krestel 38½ elen
Londisch
1 per fi. 1 d. 16 - fi. 44 d. 66
4 wechen fur weinachten zu czalen
Item 4 karaschia I per fi. 16
fi. 64
Auf Michaelis zu czalen
29 novemb. czalt er
fi. 40
I :1 decembris czelt er
fl. 24
W dccembris czalt er
fi. 22 d. 66
21 iuny czalt
fi. 22
23 february soll Lucas Fdmer
I lychtblos thuch
per fl. 12/50
adj den 23 february so11 Czako
Michcll 1 schwarz tuch
per fi. 10/
1576
Den 16-ten februar. hatten wir dem Andres Roscunayer gcgeben
I sczwarcz lthuch
per fi. JO
czalt

per fi. 12/50
fl. 6/25
fl. 6/25
fi. 12/50
per fi. 10

1576
Den 8
marty dem Krestcls Pnul gegcben 1 liechtblo tuch fi. 12 d. 25.
Dcn 8 marty dem herrn Joachim
1 liechtblo tuch
fi. 12/25
Den 8 martv dem Dlesch Jorgen
I gricn tuch
per fl. 16
1576
Dcn

Den 2 fcbruar. dem Hans Hegyesch
1 lichtblo tuch
fl. 12
den 2 febr. dem Merten Schmiger
1 liechtblo tuch per
fi. 12 d. 50 cr.alt
l'iter Breudorffern gegeben
I st. k nrasia
per
fl. 16 d. 25.

' în orig. X bris
' În orig. X bris.
3
în orig. X bris.
• Pată I /2 cm. probabil 77.
• Dedesubt I ka,aschia grie,,

23 febr. dem Andren Schlcm
I liechtblo tthuch
26 april czalt er
3 may czalt
23 feb. dem Jacob Vilsticll
1 liechtblo tuch
26 april czalt
23 feb. dem l\leister Vlrich
I schwarcz thuch

Dcn I 3

mnrty dcm herrn Hans Fuxen 1 gricn tuch
per fi. 16
marty dem Iacob Treyner gegeben 1 rott tuch
per fi. 11 d. 25
1576

Den 22 marty dcm Paul Hirscher
1 schwarcz tuch
fi.
Der herr honn dem Zeoch Tamas
2 rott Ulcher
per fi.
Dcm Rady Ambrus auch
I rott tuch
fi.
'.!2 mnrty dem hcrr Joachim
1 Briickisch
fi.

10
25
12/50
22

1576
22 marty dcm Luca Felmer
I rott tuch
29 mnrty Bendik Schneider
I grien tuch
czalt
29 mnrty Michcl Grcff
I schwarcz tocit
czalt

per fi. li d. 50
per fi. 16
fl. 10

1576
'.!9 marty plieb Blesch Thies rest
½ braun tuch
per fi. 8/62
Hat zuuorn der Hans Hegyesch entfangen
2 liechtblo tilcher
fi. 24/50
onc den chedel.
\Var dcr Hans GOldner dem Hans Hegyesch schuldig,
so mir cingeuommen czalt dnrnit der Hegyesch fi. 6
Hem tlcss Hascs , ? • weg czalt fi. -I ist allcr <:7.alt.
1576
Den 12 ten aprilis haben dem Iacob Treincr
1 schwarcz tuch
per fi. I O
Hat dir Dik :r.Iichel dem Hans Heggyesch wi,krum
,:cgeben
2 liechtblo tuch
per fi. 24/50
Der Heggyesch saget er bob sie auch cznlt son<lcr dcr
lllicheel Dik wcis nicht drum, so wissen wir auch nichls
daruon.

şters.
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Den 10 aprilis schickten wir mit dem h. Andrea
vnd Hans Heggyesch kegen wen Newen Mark'
9 kerrn tiicher
Sein verkauft fi. 1069 /90
37 grien tiicher
haben darzu schulden ein14 liecht bio tiicher
gewert, 20 wir auf Ascen2 rott tiicher
sionisdem T. Thar Istvanen
4 schwarcz tiicher
czallen sollen fi. 162
2 braun tiicher
Summarum fi. 1231/90
Den 19 ten aprilis gaben sie vns rattung wie volget.
2 ballen Bresler
per fi. 317
fi. 165
1O st. karaschia 1 / fi. 16 ½
1 st. herrn Igler
fi. 14/50
haben aus geborgt
I schwarcz tuch
fi. 10
ist czalt
Item haben verthan auf die fuhr hin
vnd wider•
fi. 13/72
llaben bey dem fuhrman schulden cin fi. 4/28
1576

Haben verczert
Gaben in den hans czins
Gaben ross John auf
Summa
Gaben dar zu par

fi.
8/50
fi.
2/75
fi.
2/44
fi. 535/75
fi. 696/15

1576

Den 27 ten aprilis verkauften dem
Endres Rosenmayer, Krestels Pauli
I ballen Bresler per fi. 158
auf trinitalis zu czalen
Item 9 st. karaschia 1 per fi. 16/2
6 st. Kerrn Igler
1 per 14 ½
auf Margarethe zu zalen
23 iuny czalt hicren Kreslels Paul
Item Lucas Felmer czalt daran
Item Cristoff Klein czalt daran
Item Endres Rosen czalt daran
2 augusli Lucas Felmer czalt
Hem Krestels Paul czalt
Itcm Christoff Klein czalt
Item Endres Schlem czalt
Item Endres Schlem czalt
Item Krestels Paul czalt
25 may dem Christoff Klein
1 liechtblo tuch
per
Mehr mit herrn Ioachims Eidem
I braun tuch
Item I rott tuch
12 iuly czalt Velten Platz
2 aug. czalt der Velten Platz
15 no. czalt dcr Christoff
Rest
Ist czalt

Luca Felmcr

fi.

12/50

fi.
fi.
fL
fi.
fi.
fi.

18
12
9
6

24

1576

Den 24 may hat der Hans Heggyesch enftangen
1 braun tuch
1576
per fi. 18
2 auguste dar zu genom.men 1 schwarcz tuch
- per fi. lO
11 acto. 1 st. Brykesch
fi. 22
1 braun tuch
per fi. 18
Denn 22 now. czaltt
fi. 50/
mer
fi. 15 item fi. 3
Haben dem h. Joachimo, Vlrich Scheinern, Sigtnel
Schneider, Blesclt Jorgen verkauft 1 ballen Bresler
per fi. 157.
Auf Margarethe zu czalen.
12 iuly hatt h. Joachim dran czalt
fi. 39/25
Item J org Blesch czal t
fi. 39/25
Item Vlrich Schneider czalt
fi. 39/25
ltem Sigmund Schneider czalt
fi. 39/25

24 may dem Hans Pretayr
1 braun tuch
1 liecht bio
1 rott tuch
Colt den 26 iuny
Piter Brendorff, Michcl Greff
I grien tuch
2 augusti czalten sie alles.
Blesch Thies I rott tuch

1576

llcn ~5 teu may Scltickten wir kegen Engetcn
37 grien tucher verkauft per fi. 631
3 liechtblo tuch
per fi. 39

fi. 18
per fi. 12/50
per fi. 12
fi. 42/50

per fi. 17
fi. 12

1576
17 may dem Sigmundt Schneider
1 grien tuch
per
Hat er 11 may genomen I schwarcz tuch
10 iuly czalt er dran
2 augusli czalt alles
17 may Endres Schlemm 1 rott tuch
17 may Bendik Schneider 1 rott tuch
17 may h. Hans Fuchs

3½

:l may gaben dem Blesch lorgen
25 ten may dem Deck Michel
I braun tuch
per fi. 18
Dem Herr Hans Fuchs 3 st. karasch per fi. 49/25
Auf Margarete zu czalen
35

2

2 rott tucher
per fi. 25
1 braun tuch
per fi. 17
8 schwarez tiicher
per fi. 80
Summa
fi. 792
Darauf haben sie eingewert par fi. 720
8 st. Bresler
1 per fi.
6/35 fl. 50/80
Haben verczert vnd haus czins
In die fuhr
fi. 12/72
Hat der Dek Michel auh verczert fi. 6
Haben sie ihm czalt aus der parschafft.
Zu gedenken das der Thar Istvan rest ist plicl.Jcn
fi. 18
Sol der Hans Hegyesch treiben
Item rest die Istvan Deakin von Clausenburg
1 schwarcz tuch
per fi. 10.

1576
fi. 148/50
fi. 87
393/50
fi. 52/66
fi. 25/28
fi. 15
fi. 52/66
fi. 78/50
fi. 70
fi. 12/313
fi. 75
fi.
3/50
fi.
8/50

1576

1

ŞI DISCUŢII

fi. 17
fl. 10
fi. 17/75

fi. o
fi. 12
fi. 27

1576
25 iuny dem l\Ierteu Schmigner
1 sczwarcz tuch
per fi. 10
12 iuly dem Bendich Schneider
1 lichtblo tuch
fi. 12/50
12 iuly dem Paul Hirscher 1 schwarcz tuch fi. 10
1576

12 iuly dem Hans Krell 1 bresler
6 Sepp. I lychblos tuch

per fi. 6/40
per fi. 13

1576

Zn gedenken <las wir kegen Schespurg gcschickt
hatten

În orig. urmează: geschickl, şters.
.
în orig. urmează: llaben verczert, şters.
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13 grien tucher
1 braun tuch
sein verkauft vnd verstotzt
1 kem tuch
7 schwarcz tucher
per fi. 366/25
2 liechtblo tucher
I rott tuch
Hat daran eingewert 6 karasch
1 per fL 17
fi. 85
8 bresler
1 per fi. 6/32
fi. 50/56
Item in hausszins vnd fuhr
fi. 1
In die czerung
fi. 2
In die fuhr hinaus
fi. 2/50
1
Hat er ausgeborgt der Herczog Antalin
2 schwarcz tucher
per fi. 21
hat par eingewert
fi. 204/19

Czw gedenkenn das mir kegenn Kokleburg Steffani
Regis geschyktt haben.
30 griu thucher
Sein verkaulft vntt versteiz
4 lychtblo
( ?) per fi. 687 /50
4 kerrn tuch
von der Herzogi.n schulden
2 rott
entphangen fi. 21 /
1 braun
Darann haben sy vns eigewertt
15 kern tuch
1 per fi. 14/50
fi. 217/50
3 st. karasia
1 per fi. 16/50
fi. 49/50
Adj werten sy wnns par ein
fi. 373/50
Mehr Rest vns dj Herczog Antalin an
thjchernn
fi. 50/
Mer habenn sy in czerung vndt fur gebenn fi. 18
1576

1576
2 augusti dem Vlrich Schneider

2 rott Bresler
1 per fi. 6/28
2 augusti dem Sigmund Schneider
1 braun tuch
per fi. 17 / 50
1 lichtblo tuch
per fi. 13
Cal t doran
fi. 25 / 50
2 augusti dem Velten Platz
1 braun tuch
per fi. 17 / SO
1 lichtblo tuch
per fi. 13

fi. 12/56

1576
"2 augusti dem Lux Felmer

1 braun tuch
per fi. 17 / 50
Calt 20 Septembris Michel Deck sei.n ei.agewer fi. 13
13 augusti dem Hans Pretayer
1 schwarcz tuch
per fi. 1O
1 grien tuch
per fi. 16
13 augusti dem Vlrich Schneider vnd Paul Hirscher
1 braun tuch
per fi. 17 / 50
Calt Vlrich Schnei.ner fi. 8/75
13 aug. dem h. Piter BrendOrfer
per fi. 17 / SO
1 braun tuch
Rest in seiner alten schulden 25

1576
13 augusti dem h. Joachim
1 rott Bresler
fi. 6/32
13 augusti Dem Merten Schmigner
1 rott Bresler
fi. 12/64
1 grien Bresler
20 sept. Marten Schmigner, Michel Greff
1 lycht bio tuch
per fi. 13
3 no. Schmingner czalt fi. 6/50
Item der Greff czalt
13 aug. dem Michel Greff
1 rott Bresler
fi. 6/32
6 sepp.
1 st. schwarcz Kroner fi. 10
Michel Greff czalt
fi. 5
6 sepptem. dem Pitter Brendorfer
3 st. Bresler
1 per fi. 6/32
fi. 18/96
1576
15 oetob. dem Velten Platz
1 schwarcz tuch
per fi. 10 czalt
1576
Denn 6 Seppte. soli Endres Schlem
1 schwarcz thuch per fi. I O
2 marcy in 77 iar czalcz fi. 4
28 marey czalt
fi. 6

Itcm den 13 septem. h. Joachim
4 st. kern Igler
per fi. 14/50 thut fi. 58
58 Zu czallen Marttiny 19 novembr. czalt fl. 40
Item den 17 septem. Bennedick Schneider
4 st. kern Ichler 1 per fi. 14/50 thut fi. 58
Zu zallen Martinj dem 6 december czaltt fl. 18
20 deeembris
fl. 40
Item den 13 sept. Sigmet Schneider
4 kem Ichler
1 per fi. 14/50 - tthut fi. 58.
Zu czallen Marttinj.
19 no. czal t er
fi. 30
13 decembris czalt
fi. 28
Item den 13 sept. Lucas Felmer
3 st. kern Ichler 1 per fi. 14/50 - fl. 43/50.
15 no. czalt er.
1576
Item den 17 sept. Wlrich Schneider
3 st. Bresler
1 per fi. 6 d. 32 - fi. 18/96
Item dem 20 sept. Bennedig Schneider
1 braun croner thuch per fi. 17 /SO
Item den 4 oetob. velten platz
1 liechtblo tueh
per fl. 13
Adj denn 11 octobris soli Lucas Felmer
2 st. karasca
per fi. 33
18 apr. calt
per fi. 22
fi. 11
2 may• czalt
11 octob. dem Hans Hegyesch
½ grien tuch
fi. 8/50
1576
18 oetob. dem Piter Brendorffer
1 st. lemberger
per fi. 7 / 50
18 oetob. dem Wimich Thesen
1 lichtblo tuch
per fi. 13
Alt sehuld
d. 38
Laus deo anno 1576
Adj czaltnn mir h. Hanns Fuxenn das er denn
ferbernn czerung hatt gebenn vonn Klamsenburg vndtt
furlohnn ttutt fl. 6/50
Item denn 27 Sepptembris gaben mir meister Sebasfiann fi. 2.
18 oetob. gaben ihm zur kleidung auf den
weg 16 eln
schwarz tuch
fi. 4
Item auf den kutschy zur deken 8 elen per fi. 2/80
Macherlon
Dem Ferenczen zum kleid 5 eln
fi. 1/25
Dem reimer fur 6 par sylen, 4 girt mit wankuch,
1 ledsel, 1 par stygriem, 8 taschen, 1 groil tasch, geisselriem, 7 czigfelriemen
fi. 4/25
8 noemb. haben wir dem bader denn Seuerinen
verdinget
1 woch
per
d. 50
Gaben ihm
fi. 2

În orig. şters: vns pa, eingewe,t dariu.
• în orig. precedat de: Ap,., şters.
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13 dccembris gaben ihm widerum
fl. 2/50
10 ianuar. im 77 ten jar
fl. 2
I ( ?) feb. gaben im widerum
fL 1 /50
27 feb.
fl. 2
Rest bej dem bader vns zuriick zu geben fl. I'!.
1576
11 octob. dem Hans Krel
2 stuch Bresler
per fi. 12/64
20 sept. dem Paul Hirschcr
I liechtblo tuch
per O. 13
cznlt
fl7d~
Rest er auch ½ schwarcz kerrn tuch fi. 6/50
Dem hcrr konnen 6 schwarcz tucher per fi. 60
1 rott Bresler
fl. 6/2 1
I rott Kroner tuch
fi. 12
1576
I nouemb. Dan Vlrich Schneider
per fi. 13
I liechtblo tuch

czalt
I no. dem Hans Pretayer
I schwarcz tuch
no. dem Sigmed Schneider
I liechtblo tuch
14 marcy tzalt

per fl. 10

fl. 13

n. 13

1576
3 nouemb. dcm llkrten Schmigncr
vnd llfichel Greff
I brnun tuch
per fl. 17/50
15 no. dem Lux Felmer vnd Paul Hirscher
I schwarcz tuch
fi. 10
10 ianuar czalt Paul Hirscher
fi. 5
tzolt Lux Felmer
fl. 5

ŞI DISCUŢll

I 4 feb. cznlt

fi. 30
Laus <lco anno 1576.
6 dece. Adj zoli Hans Brotayer
I braune thuch
fi. 17/25
czalt
fi. 8/62
Soli der Czako das ½ tuch czallen
czalt
6 <lec. Adj zoli lllichell Czok I schwarcz fi. 1O
czalt
13 decembris dem lllichel Greff lllarten Schmiger
1 grien tuch
per fi. I 6/ 50
Item Marten Schminger I scl.twarcz tbuch fi. 10
Ende des 76 ten jahrs
1577

percepta
Uie gewandmacher resth vnterrus wie denn einerr
ieden seine restanczie sein aut gemerckt fi. 6333/60
Der Schneider ihre schuldeu
fi. 811/16
ln guttern vnd ,::ewand
fi. 3246/65
sequitur rerum specificatio :
I per fi. 9/50
fi. 950
100 c. wohl
I c. platzcn wohl I per fi. 7 / 50
fi.
7/50
Lcist wohl
per fi. 2
8 lb. indig
per fi. 80
JO oka indig im burdo ( ?)
per fi. 40
114 oka im gebund
per
fi. 603/70
Item des J,orius John soli dar zu kommen.
3156 biitt
100 per fi. 14
fi. 441/84
2½ kantb. prcsilg I per fi. 15
O. 37/50
102¾ lb. presilg
I per d. 15
fi. 13/98
1 kantb Ani.mus 29 lb. alaun
per fi. 5/5
4 gros topf
I per d. 50
fi. 2
Des gewand thut vntcrals
fi. 1079/8
1577

1576
19 nouemb. gaben mir dern Sigmc<l Schneider vn,1
Bendig Bierbrayem 10 st. kara.szia I per fi. 16½ fi. 165
Czaltag ist kunftiger ostertag 11 aprilis cznlt Bendik
Schneider tal. 82 ½
25 april czalt Sigmed Schneider tal. 82½
Adj denn 6 decembris berr Jochen I st. scbwarcz
Croncr fl. 10 cznlt
1576
Deu 19 nouemb. gaben wir dem Joachim, Lnce
Felmer, Dendik Schneider, Piter Brendorffer, Sigmt.•d
Schneider
I ballen Brester
per fi. 166
I per fl. 14/75 - fi. 147/50
10 st. kernn lgler
5 st. schlecht lgler I per fi. li /35 - fl. 56/75
Sollen das halbe teii auf Tome, das ander halbe
teii auf den Gescbworrnen Montag czalen
23 decembris cznlt Bendik Schneider
fi. 10
2 ianuar. czalt er
fi. 36
17 ianuar. czalt
fl. 28/55
23 decembris cznlt b. Joachim tal.
59/4
2 ianuar. cznlt er widerum tal.
17 ina.
fi. 14/5
23 decembris cznlt Piter Bemdorff tal. 33.
czalt ehr wyderum
fl. 40/80
10 innua. tzalt Lux Felmer tal. 50/25
12 ian.
tal 14/5
6 feb. cznlt
tal. 10
Sigmed Stltncider 17 ianuar. czalt
fi. 44

Bey dem weidferber auf rattung
Item bcy <lem Dadcr auf rattung
In dem rossen
Ludwig gewandmacher

fi. 384
fi.
fi. 60
fi.
1/25

1577
Volgen die percepta aut das 77 jar
Dic gewandmacher scin vnterals schuldig fi. 6333/60ln den andren schulden baben entfangen fl. 811/16
Bey dem Salomoni auf rattung
fi. 100
Bey den weidferber 1 aut rattung
fi. 384
Mebr ibm selbs gegebcn aut rattung
fl.
52
I,udwig gewandmacher auf rattung
fl.
I /25
Dem Bader auf rattung des knechts
fi.
4/50Fur 4 ross auf die wise
fi.
60
Des schasken verlust
fi. 491/8
12' sept. im 77 jar. Aus des Schcskcs gutter
entlangen
fi.
13/75
Rest im verlust
fi. 477 /3:J
ln 7 4 kroner tucbern, I brcsler vnd eUig
elen ander gewand
fi. 1079/8
ln etligen grosscn sacken vnd gescbwerczten tiichern
fi.
4/58
ln der bandwerks bercytscbafft vnd buten fi. 2183/53
Summa
fi. 11464 d. 61 •
Sein daran schuldig plieben aut 20-tzigt fi. 25
Item dem Janos Deak
fi.
4/77
Rest in vnseren perceptis
fi. 11435/44

în orig. 6/32 şters 32.
În orig. weidferberber
• lectură probabilă - poate fi şi 2.
• în orig. şi fl. 11464 d. 85, şters.
• în orig. i;i fi. 11462/68, şters.
1
1
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NOTE

1577

1577

Aus den fur geschriebenen
Sollen wir czalen den jarigea herrn gewandsha.ndlera
17 january czalten wir diesen rest also in
"nwern ganczea perceptis aufs kuaftig
jar zu verehaen
Des verlust an dea hiitten fi. ia der
nicht zu vergessea

fi. 11435/44
fi.

140

fi. 11295/44 1
rechenschafft

1577

Volgen die schulden
11 ja.nuar. dem Piter Brcadorffer, David Jrger
fi. 13
I lichtblo tuch
Tzalt per
fi. 10/50

11 ja.nuar. dcm h. Joachim
I lichtblo tuch
14 marcy czal t
li ianuar. dcm Czoko Michel
1 lichtblo tuch
17 januar. Bendik Schnciner
1 rott tuch

per - fi. 13
fi. 131
fi. 12

1577
17 ja.nuari I O schwarcz tucher
per fi. 100
herrn ]ochim sol druber fi. 3/25 csalen•
auff Pfingsten zu zalen.
1577

Herr Hans Fux 400 hiitt I per fi. 13 - fi. 52
daran gehen ab fi. 25 seines trinkgeltz wegen, rest er
fi. 27. 24. ian. Bendik Schneider
l grien tuch
fi. 16/60
l braun tuch
fi. 17/75
30 ian. h. Jacab czalt
fi. 17 ½
Bendik Schneider czalt
fi. 151/z
24 ian. Ha.ns Prctaer
1 braun tuch
fi. 17/75
I 4 marcy czalt
fi. 17/75
24 ian. Dik Michel
l braun tuch
fi. 17/75
24 ian. Paul Hirscher
l braun tuch
fi. 17/75
1577

31 ianunr. dem Vlten Placz
I lichtblo tuch
fi. 13
13 marty' czalt
fi. 6/50
28 marty
fi. 6/50
17 februar. dem Lucas Felmer.
l lichblo tuch
per fi. 13/25
14 feb. dem Czako Michel
fi. 10
l schwarcz tuch
14 feb. dem Dauid lrger vnd Piter Brendorffer
I schwarcz tuch
fi. 10
fi. 5
21 feb. czalt Piter Brendorffer
Dem M, Ludwig fur den Dauid fi. 5 abgeczogen,
1

în orig. 11294/68,

1 urmează:

14 feb. dcm Sigmed Schneider
I rott 1 lichtblo tuch
14 marcy tzal t
I marcy dem Hans Heggiesch
I schwarcz tuch

stingă a paginii :
Urmează următoarele rinduri şterse

Auf Schesburgcr iarmark ia dcr Fasten hnbea wir
mit Michel Deken vad Bastcl Felmer geschickt
56 tucher sein gcwest
31 gricn tucher
l per fi. 17 - fi. 527
4 braun
l per fi. 17 - fi. 68
9 lichtblo
I per fi. 13 - fi. 117
3 rottcn
1 per fi. 13 - fi. 39
l schwarcz
fi. 13 - fi. 13
I kerrntuch
fi. 22 - fi. 22
Summa fi. 786
Haben auf <lcr Schcspurg gclassca
4 gricncn
3 rottcn
Haben auf <lie verknuftea eingegcben
l ballen Iglcr
per fi. 418/75
I ballen Bresler
per fi. l 6 I
2 st. karasch
per fi. 33
Haben csalt den Janos Deak fi.
4/17
Item par gcgebca
fi. 11/80
haben vcrcsert
fi.
8/29
haben in schuldcn
fi. 149
Thut fi. 786/1
gabcn fuhrloa hin vnd wider
fi.
8/50'
Dcr hcrrn fuhrlon
fi.
2/8
1577

Hcrr Hans Fux sol csalcn 4 grica tucher fur dcn
Islwan Deak
I per fi. 17 - fi. 68
11 aprilis csalt hcrr Hans
tal. 50
29 may csalt
tal. I 8
Dic Hercsogin entfang auf der Schesburg
5 tiicher
per fi. 81
Auf Birthalbcn zu czalen
1577
1 Marcy gaben wir I ballen Igler• per fi. 418/75
1 ballen Bresler
fi. 161
Auf Pfingstcn zu csalen
H. Joachim
Bless Thies
David Irger
Paul Hirschcr
Beadik Schneider
Merten Schmigner'
23 may csalt Bendik Schneider
fi. 48/4
30 may Piter Brendorffer csalt
an Dauid Irgers teii
fi. 48/4
22 iuny csalt David Irger
fi. 48/4
11 Sigmet Schneider ½ teii
fi. 48/4

şters.

• Scris la marginea

H. ]ochim 2 tnch czalt
Bendik Schneiner 2 tuch czalt
Paul Hirscher 1 1 /2 czalt
Lux Felmer 1 1 /2 czalt
Sigmed Schneider 1 1 /2 czalt
Michel Greff I 1/2 czalt
• marly scris deasupra lui 13.

• 15/21

:
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.

fi. JO

1577

şters.

li Hans Fux 17 jan. Bendik Sch.,

fi. 24
fi. 14

20
20
15
5
O. JO
3 mehr (?)
15

şters.

• La margine, de aceeaşi mină h. Joachim sol fl 3/24 drilben osalen.
• La margine: Futh 7 teii fl, 96/62 7/2.
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16 iuny Endrcs Rosenaicr csalt
11 iuly csalt widerum
18 iuly csalt
li Blesch Thics csal t
6 iuny h. ]ochim csalt
4 iuly csalt
21 iuny Merten Schmigner csalt
Michel Greff das ander 1~ kil
26 iuny csalt Paul Hirschcr
Csako Michel csalt

fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.

30
13/4

rest
fi. 5

5

fi.
fi.
fi.
fi.

1 schwarcz tuch
14 martzy tzolt Hannes Gcbel
Krestels Paul csalt
7 marcy dem Merten Schmigncr
Greff Michel I braun tuch
13 marcy csalt Michel. Gref
28 marcy
7 marcy dem Hans Krcl lichtblo tucher
Colt
13 marcy 1 rest Dlesch Nys
I schuartz tuch
14 marcy rest h. Jochem I lychtblo tuch

17 /25

1577

fi. 17/25

fi. 13
fi. 10
fi. 5

fi. 17/25
fi. 8/58
fi. 8 d. 60
fi. 13
fi. 10
fi. l~/25

1577
14 marcy rest Hannes Gcbl
I schwartz tuch
14 marcy rest Sigmet Scheyder Zackesc
Meckel I gryn tuch
Auf Jorgy tzu soln
Zo.kw Michel csalt
Sigmet Schneider
Item 15 marzy rest Sygmet Schneyder
I bran tuch
Auf Iorgy zu za1n
21 marcy rest Luckhes Fel.mer lycht tuch
weniger 11 elin
colt

fi. 10
fi. 16/50
fi.
fi.

fi.

8/75

1577
Herr Hans Fwc hat auf den Newen Mark
4 grien Uicher
} per fi.
I licht bio tuch
A uf Pfingsten zu csalen
zoit
fi.
Mehr csalt
fi.
Hans Hegyes auf dem Newen Mark hat
herr Baltazar eingehalten
fi.
Mehr der Hercsogin halben
fi.
11 aprilis csalt Hans Hegyes
tal.
2 may csalt er
tal.
23 may csalt er
fi.

entfangen
80
50
30
43/20
16/50
25
20/20
14/50

• Urmează Pile, Bendifrffer, ~ters.
• În orig. feb,ua, şters.
• Cuvlnt indescifrabil.
• <Nota in text:>. Zu gedenken das de, Closs ,est wa,

1 /2 teii geakert hal. Rest e, also fi. 14.

1577

8/25
8/25

17/25
17/25
17/25 ·
17/25

1577
7 marcy dem Bendek Schneider
I lichtblo tuch
7 marcy dem Krestels Paul

DISCUŢII

11 aprilis dcm Mertcn Schmigner
I liechtblo tuch
fi. 13
18 apry. dem Pyttcr Breyndercr
geben I lycht tuch
per fi. 13
24 apry. hon myr wns myt Russen
Tomes verechnet zo rest es
fi. 4
fi 1/50
29 may csalt mit fuhr
24 octob. csalt mit fuhr
fl./73
29 may ver kauten wir dem Roscn Tomas
das graw ross
fi. 12
21 no. csalt mitfuhrlon von Newen Mark fi. 2/78
Item Clos Rosenaier I ross verkauft
fi. 7
Mehr ihm I ros kauft
fi. 5
Mehr dar zu gelihen
fi. 2
Bastel Fel.mer ihm gelyhen
fi. 4
An seiner Besodlung auf dem 20 hat
ich ihm al ... • vnd dem Michel Dyk
gegeben
fi. 16'
fi. 2 rest der dos
25 apr. Paul Hirscher Kzako Michel
I swarztuch
fi. 10
8 may csalt Michel Kzako
fi. 5
27 iuny csalt Paul Hirschcr
fi. 5
~S apr. Hans Adam, Jakob Vilstich
I schwartz tuch
fi. 10
30 may csalt Iacob Vilstich
fi. 5
21 july csalt
fi. 5
Im 1579 dem 5 septembris von den Langhausen
indich entpfangen
Leremtz Czigler
lb. 18
Jorg ThCner
lb. 18
Hannes Renysiger
lb. 18
Hannes Brauner
lb. to
Tonnig Lutz
I b. 8
Symen Henntz]
lb. 8
Hannes Bach
lb. 8
Mester Siluester
lb. 6
Hannes Goldner
lb. 8
Hannes A.kerman
lb. 6
Anndre Burckgreff
lb. 2
Der ind.ich am kanfft ein Jb. per d. 50
Tisen hat genomen•
3 sth Bresler
I sth. keren Igler
I sth. dunkel bio karaschy
¼ aine sth wnis karasy
½ st. schlecht Isgler

48/4
50
49/33
48/4
48/4
48/4
48/4

1577
marcy J,ux Fel.mer I hrnun tuch
marcy Blesch Thies I braun tuch
marcy David Irger 1 braun•
marcy h. ]ochim I braun tuch
marcy dem Piter Brendorffer
I brauntuch

ŞI

27 aprilis haben herr !ochim, Bendik:
Schneider
Piter Brendorffer csalt
Paul Hirscher
Hans Adam
genomen 9 kerren Igler
1 per
3 schlecht Igler 1 per fi. li½
19 bresler
I per fi. 6/40

suma
Auf 6 teii geteilt. Rest sie 5 teii
das 6-te pleibt wns
Auf Jacobi zu csalen
Hans Adam esalt
Michel Greff
Paul Hirscher csalt
h. ]ochim csalt
Dauid Irger rest hieran
19 sept. csal t cr dic

fl. 16 darum c.ihen

• Filă separată Intre paginile 76-77.
• Deasupra rlndului hîrtia este ruptă, prezentlnd fragmente de litere.
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wir ab

fi. 47/76
fi. 23/88

fi. 14 y,
fi.
fi.
fi. 286/60
fi. 238/SO
fi. 47/76
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fl

24/76
23
47/76
47/76
23/88
23/88

fl. 2 drum das erdenlwndas
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25 april Bendik Schenider
1 schwarcz tuch
1 rot Lemberger
2 may csalt
25 apr. Paul Hirscher'
1 Lemberger
auf Jacobi csalen
Czalt

fr.

10

fi.
fi.

8/25
10

fi.

8/25

10 iuny dem Krestcl Paul, Lux Felmer
2 Brcsler
l schlecht lgler
:I kerrn Iglcr
I Ilresler
21 novembris czalt Krcstels Paul
8 uovembris czalt Lux Felmcr
rest fi. 18

1577

11 iuny 1 grien lnch
H. Hnns Fux rest er hier an
Itcm 10 decembris l Ilrukesch
11 iuny herr Jacob Tr.
1 gricn tuch
I lycht tuch
21 iuny Merten Schmigncr
I schwarcz tuch
colt•
21 iuny Iacob Vilstich, Hans Adam
l schwarcz
2 bresler
Iacob Vilstich czalt
Hans Adam czalt
21 iuny Velten Placs
schwarcz
11 iuly widerum
braun tuch
I aug. czalt
5 sept. czalt

1577

fi. 17
fi. 2/80
fi. 22
fi. 17
fi. 13

fi. 10
fi.
fi.
fi.
fi.
fl.
fi.
fi.
fi.

10
13
11/50
11/50
10
17/40
10
17/40

1577

23 may dem Mertcn Schmigder
1 schwarcz tuch
fi. 10
23 may dem Bendi.k Schneider
1 braun tuch
fl. 17
csalt daran
fl. 8½
ist czalt
23 may dem Jacob Vilstich vnd Endres Rosen
I schwarcz tuch
fl. 10
Endres Rosen czalt
fl. 5
1
Vilstich czalt
23 may gaben dem Hans Hegyes das 6te
teii der Igler so droben plieben war• fl. 47 /47
5 sept. czalt
fi. 18'
2 novem. hat er fl. 40 geschi.kt wird
also seind ( ?) diese rest vnd
fl. 10
1 schwarcz tuch
czallt sein
1577

n. 17
8½

fi.

fi. 17
fi. 16/50
fi. 10

1577
l iuny dem Jacob Vilstich Piter Brendorffer
3 Bresler
per fl. 19 / 50

6 iuny dem Krestels Paulen biss auf
Jacobi 2 bio karaschia
1 weis karaschia I per fi. 16½
1 2 sept. czalt

13
11/50
43/50
6/50
21
351/.

1577

1 may Pytter Braynderfer, Eynder
Reisenayer, rest
fi. 17
1 braun tuch per
fi. 8½
16 may czalt Piter Brendorffer
23 may csalt Endres Rosenayer
fi. 8½
2 may Mertte Schmygner, Mechel Gref
fi. 17
rest 1 braun tuch
30 may csalt Merten Schmigner
tal. 8½
Michel Greu csalt
8½
2 may Paul Hirscher, Khrestels Paul
1 braun tuch von Lerentz Rorbech fi. 17
6 iuny csalt Krestels Paul
fi. 8½
30 octob. csalt Paul Hirscher
f. 8!12
16 may dem Piter Brendorffer
1 schwarcz tuch
fi. 10
Piter Brendorffer csalt
fi. 5
Hans Adam csalt
fi. 5
16 may dem Thies Winrich vnd Czako Michel
I braun tuch
fl. 17
6 iuny csalt Thies Winrich
fl. 8½

30 may Merten Schmigner
Michel Gref(
braun
Michel Greff czalt
Merten Schmigner czalt
30 may h. Steffen Kraus I gricn
30 may dem Piter Breudorffer
I bio karaschia
30 may Hans Heggyes l schwarcz

fi.
fl.
fi.
fi.
fi.
fi.

fl. 49/50
fl. 25

21 iuny dem Piter Brendorler
l braun tuch
26 iuny mit dem Paul Hirscher gerat rest
er an den ausgeczogenen schulden
Hat czalt
26 iuny dem Merten Schmigner 2 st.
bresler
13 novem. csalt er

fi. 17

fi. 15
13/4
fi. 13
fi. 13

1577
27 iuny Bendik Schneider
fi. 16/75
Sigmet Schneider l grien tuch
fi. 8/38.
csalt Sigmet Schneider
fi. 8/38
czalt Bendik Schneider
'27 iuny dem Hans Adllm I brauu tuch,
fi.
czalt dran
fi.
rest
Dem Bastel Felmer
fi. 11
I rott tuch
fi. 16/75
I grien tuch
fi. 13/751 lycht tuch
fl.
14/50
I kern Ygler
fi. 11 /2.'il schleg Ygler
fl. 29
2 rott kern tuch
fi. 17
1 braun tuch
fi. 17
1 braun tuch
fi. 17 /254 iuly herr !ochim I braun tuch
I aug. herr ]ochim
fl. 13
Jacob Vilstich I licht bio
fi. (j 1/2
Jacob Vilstich csalt
Mehr dem h. ]ochim
fi. 16/5()
I karasch
csalt

în orig. Schlo, şters.
23 may End,es Rose nneie, 1 braun /11cli fi. 17.
• Urmev,ă der, şters.
• Urme1 ,,, ist allen czalt, şters.
• Urmeazl un cuvînt, şters.

1

'Urmeuă
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1577
7 iuly gaben wir auf des h. Richters

befelch dem Halmagy Istwan
19 3/4 elen
rott karaschia I eln per d. 64
8 iuly dem Lux Felmer geben
I schwarcz tuch
11 iuly dem Endres Rosemaier
I rol tuch
19 sept. czalt

fi. 12/51

per fi. I O
fi. 11
tal. 11

1577

Von Schespurger iannark war der Istwan
Deak vns rest pliebcn
Szalt hieran in augusti h. Hans Fux
rest
czalt alles
Item plieb h. Jacob in dcr Verehnung
Engieter iarmarks
von Mytwescher iarmark rest die Hercsogin 4 tiiclter

fi. 177
fi. 150
fi. 27
fl. 14
fl. 68

1577

augusti dem Hans Prctaier
1 grien tuch
fl. 16/75
I braun
fi. 17/25 hat der czalt
aug. dem Sigmet Schneider
Paul Hirscher I braun lucit
fi. 17/25
12 sept. csalt Sigmet Schneider
fi. 8/62
3 octob. czalt Paul Hirscher
fi. 8/62
1577

1577 1

( ?) 1 nov11111bris csalt
I novembris csalt
30 octob. csalt
13 novembris csalt
8 novcmbris csalt

fl.
fi.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.
fl.

25 Item

24 Czaltt
25 czaltt
29 Hem
25 Item
26/62 Hem

27 Hem
26 Item

fi. 28/25
fi. 29/25
fi. 28/25
fi. 24/25

fi. 29/25
fi. 26/63
fi. 26/25
fi. 27 /25

1577
12 augusti dem h. Jacob Trainer

I himcl bio lucit per
fi. 17
auf Kokleburger iarmark der Herczogin geborget

fi. 68
fl. 13
fl. 22
fl. 50
fl.
fi.
fl.
fl.

35 vnd
142/60

35
90

fi. 1O
fi. (])
fi. 47/60
fl. 142/60
fl. 5

1577
5 septem. dem Velten Platz
I licht bio tuch
per
I 9 sept. czalt
tal. 3
3 octob. csalt
tal. 5
Nam dar zu 1 braun tuch
per
13 novemb. csalt
5 sept. dem Kristoff Klein biss auf
Aller Heiligen 2 kerrn
3 Bresler
I per fl. 6/40
30 octob. csalt er
ist csalt.
4 novem. csalt Hans Heggiesch

fi. 13
rest fl. 5
fl. 17 /25
fi.

5

fl. 29 1
fl. 19/20
fl. 29
fi.

24

1577
12 sept. Piter Breu eor ffer
I Breslen

augusti gaben wir dem
h. Joachim
Lux Felmer
Sigmed Schneidern
Paul Hirscher
Bendik Schneider
Piter Brendorffer
Hans Adam
Michel Greff
1 ballen Bresler
per
fl. 161
7 st.. Bresler
per fl. 6/44
fl. 45
fi. 174
12 kern tuch
per fl. 14 ½
fi. 46
4 schlecht Igler
per fl. 11 ½
Suma
fl. 426
Das halbe teii auf Omnium Sanctorum, das andcr
½ teii auf den Geschwornen Montag zu czalen

1 decembris cza1 t
21 novembris zalt

grien tucher
I lih t bio tuch
1 kerm tuch
mehr dem h. Steffen von NOSen
Mehr bey dem Hans Hcgyesch des h.
Baltres wegen
des Istwan Deaks wegcn
20 octob. czalt er
23 octob. Bastel Felmer se1netwegen
4 septembris herr Jokhel Treymer
1 braun
1 schwarcz
3
21 novemb. verechnet Bastel Fel.mer des
Hans Heggiesch wegcn schulden
Rest also der Hegiesch an den
sol Krestel Fel.mer csalen
4

Şl DISCUŢII

12 sept. Jacob Vilstich
I Bresler
12 sept.
Merten Schmigner
braun tuch
Michel Greff
12 decem. czalt Michel Greff
12 sept.
Krestels Paul
1 lichtblo
Hans Adam
I rot tuch
Hans Adam czalt
Krestel Paul

fi. 6/40
fl.

6/40

fi. 17/25
fl.

8/62

fl. 13
fi. 11
fl. 12
fl. 12

1577

Aus des Schasken' wenig geschmeid dem
Dik Michel alt silber I l\f. 9 lot. per
3 octob. dem Paul Hirscher
½ licht bio tuch
3 octob. dem Sigmet Schneider
I dunkel bio
per
I liecht bio tuch
per
I grien tuch
12 decembris csalt
22 ianuary csalt

fi. 10
fl.

6/50

fl.
fl.
fi.
fi.
fi.

17/25
13
17
30/25
17

1577

3 octob. dem h. Jacob Trener
dunkel bio
licht bio tuch
Mehr
grien tuch
dunkel bio tuch

Textul de pe ac. pagină este tăiat şi şters ln repetate rlnduri, greu citibil.
• Locul datei rupt.
• Dedesubt şters 14/50.
' Cifra premergătoare nu poate fi citită.
• Urmează cuvîntul etl, şters.

1
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fl. 13
fl. 17
11

n.
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3 octo. dem herrn Mathias vnd
Steffen Kraus 1 gricn tuch
4 decembris csalt h. lllathias
Mehr h. Mathias szalt
8 octob. Hans l'reteicr
1 dunkelblo
I braun tuch
I gricn tuch

h.

1577
fi. 17
fi. 4
fi. 4/50
fi. 17

1577

Vom Engettcr iarmak hat Ilastcl Fclmer schulden
bracht bey dem Gylicn Imre
fi. 86
fi. 39
bey dcin Herczogin
4 nocmb. Endres Roscnavcr
I brun tu\:h
.
fi. I 7
fi. 9
12 deccmbris czalt

28 noumb. dem Dlcsch Thies
1 lichtblo tuch
per
I schwarcz tuch
28 no. dcm Piter Drcmlorffer
I lichtblo tuch
12 dcccmbris dem Hans Adum
I brauue tuch
12 deccmbris Hans Adam
I braun tuch
12 decembris dem Mertcn Schmygcr
12 deccmbris l\Iichel Greff
I scl1warcz tuch
deccmbris Merten Schmigner
12 I schwarcz tucl1
rest hieran Endrcs Roscneier

30 octob. dcm Daniel Irgcr
Piter Brendorfer
Hans Adam
Cristoff Sch neickr
26 febr. im 78 jarr csallt Christnff Kleui
½ ballen Bresler
per
2 kcrrn tticher
per
Sandor csalt
l'iter Felnier
Michel Rett
Michcl Greff
per
½ ballen Drcslcr
per
2 schlecht Igler
8 tag fur \Veiuachten zu czakn

fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.

26/88
26/88
26/88
26/88
IO
79
28/50
25/12
25/12
25/12
25/12
79
21 /50

13/50

fi. 17/25

fi. 17/25
fi. li

fi. li
fi. 5,,51)

2<lcccmbris kegen Dirthalbcn zu vcrkau(ku
I kcrrn tuch
n. 22
5 grien tucher
fi. HS
2 lichtblo
!1. 2li
wl h. Hans Fux L'Slllen
14 1kccmbris dcm Hans Ilcgycscll
I brauu tuch
fi. 17/25
Paul Ilirscher von Hans Herman
I braun tucl1
n. 17/25
I,ux Felmer von Hans Hcrman
I brauu tuch
n. 17/25
gndrcs Rosenncicr von Hans Herman
fi. 17/25
I hraun tuch
csalt
n. 7/25
Hans nider rest
n. 1/50

1577

1577

per fi. 33
per fi. 17
per fi. 13
per fi. 16/50

n.

17/25

n.

17

1577
4 noemb. Dendik Schneider
I braun tuch
4 noemb. Lux Felmer
I brann tuch
21 noemb. dem Blescb lorig
1 braun tuch
21 noemb. Hans Adam
I braun tuch

n.

fi. 17/25

1577

IS77

30 octob. h. Jacob
2 karaschia
I grien tuch
1 lichtblo tnch
30 octob. Bastcl Felmer
I karaschia
30 octob. Michel Cz::i.ko
I braun tuch

fi. 13/50
fi. 11

fi. 17

n.

17/25

19 dccembri dem h. Iacob'
I lichtblo tuch
fi. 13/50
25 decembris dem Hans Adam, Endrcs Schlem
fi. I 7
I grien tuch
25 decembris dem i\lerten Schmigncr von mc-,;tcr
Emricl1 I lichtblo
fi. 13/50
Item von mcistcr Steffen
I gricn tuch
n. 17
csnlt am lichtblo lllichel Grcff
fi. 6/75
Sigmund Sclmcider I licl1tblo fi. I 3 kcgcu Fogr:L~

1577

Ansczug der Schuldcn so aus dcn vorgchcnden :! iurn
plieben sein wic volgct, doch nlhie aus ctligcn orlhcru
so einen schuldner antreflcn bcy samcn gesnczt.
9 ianuari dieses
78 dea iar~

fi. 17/25
1577

1577
21 no. Hans Treiner
1 lichtblo tuch
fl. 13/40
21 no. Lnx Felmer
1 llchlblo tuch
per fi. 13/25
21 no. Schicktcn kegen NOscn dem h. Daltris
1 Bruckes
f. 22
1 kern tuch
fi. 22
2 gricn tuch
fi. 34
I braun tuch
fi. 17
1 llchtblo tuch
fi. 13
30 novembris schickten kego:n ·rorda dem Zabo Marton
sol der Vrbeger das gdt entfahen
4 grien tiicher
fi. 68
6
1 lich tblo tuch
fi. 13
1

Ioachim,

• Probabil

şters.
greşit

Francz Drendorffer
Der herr Richtcr 11 elen grien karnschiu
I el. per fi. 64 1 -

n.

I

fi. 5/12

1576

Hans Heggyesch am czymesch r,,,;t
24/29.

n.

18/80

1577

Rosen Tomas rest
fi. JO
csolt in der crsthu Fastwochen !om Schesbnrgr
iarmark an fuer
fi. 2 d. 88

in orig. iu loc: de dinari.
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26 mart. csoltt er fonn Naymertter iormark
Palmarum fi. I d.
fi. 8
von Eogeber Asccnsionis csalt er
fi. 14
Closs Rosenaier rest
von Schespurger iarmark czalt Rosen
Tomas
fi. 1 183
auf Nev Marken iarmark im 78 iar czalt
/50
Krcstels Paul
fi. 24/50
27 febr. csallt
fi. 14/30
l\lehr Krestels Paul
Lux Felmer
fi. 18
Item Krestels Paul
fi. 12
17 aprillis csallt Krcstels Paul an diser
sholdtt
fi. 3/50
Herr Hans Fux
fi. 41/80
Item des Dyrthalbers iarmark wegcn
fi. 133
27 febr. csaltt
fi. 100
1579 dea 16 ianuari zalt hcrr Haos Fux
dem Bastel Fclmer
fi. 72
Dis gelt hat er aus verechent 253/30
1577

Lux Felmer
Idem
Idem
Dem Dastcl Felmer csalt
lltehr csalt
Herr Jacob Treinner
lli<" Schneider auf den
Mootag zu csalen
Crisloff Klein
Paul Hirscher
Idem

fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.

10
17
13/25
17
10
14

Geschwornen
fi. 218/38
fi. 19/20
fi.
6/50
fi. 17/25

1577
Sigmed Schneider
Idem
Piter Drendorffer cum sociis
Idem solus
20 ian. csalt Piter Brendorffcr
22 ian. Dauid Irgler
22 feb. Hans Adam csalt
13 marty
26 feb. Christoff Klein fi. 10 mehr
Sander Treiner cum sociis
22 ian. csalt er
lllichel Greff csalt
Piter Felmer csalt
Michel Greff cum socio
Michel Czack

fi. 17
fi. 13
fi. 107 /50
fi. 13/50 1
fi. 26/88 1
fi. 26/88
fi.
9
fi. 17 d. 88
fi. 16/88
fi. 100/50
fi. 25/12
fi. 26
fi. 25/12
fi. 50/25
fi. 17/25

Bendik Schneider
Blesch }Org
22 ian. csalt 303
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fi.
fi.

17
17/25

1577
Zabo Marton de Coloswar
Hans Adam
Idem mit einem gesellen
12 marty czaltt Andreas Schlem
Marten Schmigner
Idem
Idem fur diese
Idem lecztlich rest fi. 11
22 ianuar. czalt l\Ierten Schmigner
lllichel Greff
rest albie
fi. 12/25
Hieran czalt Merten Schmigoer
croltt Endres Rosenayer
)lichel Greff
Endrcs Rosenaier
czalt fi. 7 /25

fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.
fi.

81
17/25
17
8/50
17/25
13/50
13/50
17
31 /25 3 vad
15/25

fi. 6/75
fi. 5/50
fi. li
fi. 17/25

1577
I,udwig gewandmacher
fi. 1/25
Hans Bader
fi. 1/50
Blasius Hencz aus der gewandmacher
schulden geczogen
fi. 19/22
Summarius dieses auszugs aller schulden fi. 1121 d. 2•
1577
Volget das 1578 iar noch der rattung des 77-ten
iars haben wir von meinen herrn widerum auf kunftige
verwaltung des gewandhandels aus den restancieo
entfaogen• wie volget :
bey den gewandmachern
fi. 6712/87
in der schneider schulden
fi. 1121
in 40 Croner tuchern
fi. 613
2 st. Bresler
fi.
12/80
7 elen scharnlog
1 per fi.
2 - fi. 14
19 ½ elen Gallesfarbig tuch 3 elen per fi. I - fi. 6/750
108 c. wohl
1 per fi. 9/75 - fi. 1053
80 lb. indig
fi. 80
1O oka indig
fi. -40
2 Kant. 96 lb. presilg
per fi. 15 - fi. 41/40
1 kantn.
Der Hauff weid im vorratt gestehet
fi. 342/80
I gewands scheer
fi.
2
4 gros deppen
fi.
2
1 kutschy zu bereit
fi.
8
in parschafft
fi. 46
summa
fi. 10.0!5/37

[Ultima parte a docum':.'ntului se va publica în ActaMN, vol. VII].
S. GOLDENBERG -

'2,

tăiat.

' În orig. /1. 66/16, şters.
• În orig. 9/75, şters.
• în orii:. 90, şters.
• Precedat de der, şters.
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S. BELU

STANDURILE DE HOLIC ALE COLECŢIEI DE ISTORIE
A FARMACIEI DIN CLUJ*

Studierea vechilor vase farmaceutke, standuri pentru păstrarea medicamentelor
aduce o contribuţie importantă la elucidarea numeroaselor probleme pe care le
ridică istoria practicii farmaceutice şi chiar a celei m<:'dicale. In acelaşi timp ele
pot ,contribui la cunoaşterea mai aprofundată a istoricll!l.ui manufacturii care le-a
produs. Un alt unghi de vedere din care pot fi abordate vechi~e vase farmaceutice
este cel artistic, o consecinţa firească a faptului că în covirşitoarea lor majoritate
ele se încadrează în faianţa arti,stică.
Muzeul de Istorie din Cluj posedă o bogată şi variată colecţie de vase farmaceutice provenite diin vechi farmacii transilvănene, ori achiziţionate de la farmacii
din afara teritoriului patriei noastre. Ele sînt, în covîrşitoarea lor majoritate, încă
inedite.
In paginile ai::estui anuar am prezentat pînă acum vac;ele de farmacie produse· la
Batizl. De data aceasta ne vom ocupa de cele fabricate în binecunoscutul centru
de faianţă slovac de la Holic, pină acum inedite 2•
Data de înfiinţare a manufacturii de faianţă fină de la Holic nu este încă suficient precizată. Cercetătorii mai vechi ai problemei s-au oprit, în general, la anul
17433• Studiile mai reoente au arătat însă că data de înfiinţare a acesteia trebuie
să fie mai veche decît anul 1743. In sprijinul acestei ipoteze vine faptul că în anul
1746 s-au desfiinţat o sumedenie de modele care printr-o întrebuinţare îndelungată
au devenit inutilizabile. Este deci neverosimil ca într-un răstimp aşa de scurt modelele să devină nefolosibile, mai cu seamă că manufactura se afla la începuturile eili.
Chiar dacă data de infiinţare nu poate fi deocamdată îndeajuns precizată, un
fapt rămîne cert şi anume că manufactura de faianţă fină de la Holic a luat fiinţă
în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Ea a aparţinut casei imperiale de la
Viena şi anume soţului împărătesei Maria Terezia, Franz Stefan, pe a cărui moşie
a luat fiinţă.
In ceea ce priveşte sfîrşitul, se ştie că manufactura de la Holic a fost incendiată
cu ocazia războaielor napoleoniene şi îşi încheie definitiv existenţa în anul 1827.
Deci, ea a funcţionat aproape un secol.
La manufactura de la Holic au fost aduşi meşteri din diferite centre de faianţă
fină ale Europei. Aici au lucrat în special celebrii olari habani. Curînd după înfiinţare, produsele de la Holic au devenit atît de apreciate şi de solicitate incit vechile
clăGliri nu mai puteau face faţă şi de aceea în anul 1755 manufactura a fost mărită.
• I,ucrarea a fost
nicare.

prezentată

la cea de a III-a sesiune

ştiinţifică

a muzeelor,

Bucureşti

1967, sub

formă

de comu-

Contribuţie la studiul vaselor farmacoutice ~onfec/ionate în manufactura de la Batiz, în ActaM N, III, 1966, p.
505-511; cf. M. Bunta - P. Gyulai, ActaMN, VI, p. 253-289.
• Unele sint amintite, fără să fie studiate, de Orient Gy., Az Erdtlyi Nem,eti Muzeum erem- is rt!gist!gtd,dnak
gyogysze,eszeti gyujtemenye, în Dolg, IX, 1918, p. 230-231; Idem, Az erdilyi t!s bdnati gy6gysze,tszel tă,Unete, Cluj,
1926, p. 240-241.
• Karl Schirek, Die k.k. Majolika-Gescliirrfabrik, in Holilsch, Briinn, 1905; Frantisek Weiner, Holitsls• majolika,
ln Casopis vlasl. spolku musejniho v Olomouci, 1912; Giintherovâ.-Mayerova, Slovmska ke,amika, în Malica slovenska
1942; Dr. Nekam I,ajosne, Milvt!szi magya, patika,denyek, Budapest, 1964.
'
• Rulena Hrubkovâ., Holilska faja#Sa, Bratislava, 1954.
1

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

578

ŞI DISCUŢU

Dintre produsele Holic sînt bine cunoscute, în special, serviciile de masă, folosite
la curtea imperială de la Viena sau răspîndite în întreaga Europă. Pe lingă vasele
de lux ori de uz curent manufactura de faianţă fină de la Holic a produs o cantitate importantă de vase pentru uz farmaceutic. Acestea au fost comandate de
diferiţi farmacişti de pe cuprinsul imperiului habsburgic sau chiar din afara luir..
Colecţia de istorie a farmaciei de pe lîngă Muzeul clujean posedă un număr de 30
vase farmaceutice fabricate la Holic. Ele aparţin la 5 garnituri, fără să avem însă
nici o garnitură completă.
Din punct de vedere tipologic standurile de Holic pot fi împărţite în două tip-uri:
unele de formă tronconică, cu baza foarte joasă şi cu gura largă şi uşor evaz.ată.
Cel de al doilea tip este de formă cilindrică, cu baza abia perceptibil reliefată.
Diferitele garnituri se deosebesc prin anumite detalii.
Garnitura I (fig. 1/1)

Garnitura I se caracterizează printr-o faianţă de bună calitate de culoai:e •albă.
Vigneta este alcătuită dintr-un vultur bicefal. Vulturul imperial are două capete;
aripile şi coada pictate în negru, iar ghiarele şi ciocul cu galben. El ţine într-o
ghiară sceptrul, iar în cealaltă o sabie. Capetele susţin coroana imperială căptuşită
cu purpură avind globul puterii cu o cruce. Baza căptuşelii este înfăşurată ,cu o
filagteră albastră ale cărei extremităţi, cu franjuri galbene, se înalţă decorativ
deasupra capetelor de vulturi. Corpul păsării este substituit printr-un scut ·decorativ cu extremităţile superioare involute, cimpul scutului rămas liber urma să fiecompletat cu signaturi.
Pe fundul vaselor se poate citi sigla fabricii alcătuită dintr-un H în ligatură cu
un F, colorate în albastru.
Capacele standurilor sînt emisferice, uşor turtite, terminate într-un buton ·sr-eroid, decorat cu petale concentrice pictate, de culoare roşu închis. Acestea împreună cu staminele punctiforme sugerează o margaretă stilizată. ·
Garnitura se compune din 10 vase (inv. nr. I 3191 - I 3200).
Dimensiuni: înălţimea 14 cm, diametrul gurii 10 cm, diametrul fundului 8 cm.
grosimea pereţilor 0,4 cm, înălţimea capacului cu buton 6 cm.
Cele 10 vase aparţinînd garniturii I provin din farmacia ,,Sfinta Treime'' din
Aradul Nou şi au fost achiziţionate în anul 1903G.
Garnitura a II-a (fig. 1/3)

Cea de a doua garnitură se compune doar din două vase. Ele sînt de aceeaşi
cele din garnitura I. Vigneta vaselor din garnitura a doua, de fornlă
este conturată cu un albastru închis şi de,·orată la partea inferioară,
în ~entru, cu o filagteră care se repetă şi în coronament. Aceasta este alcătuită
din ramuri şi frunze stilizate cu flori avînd şase petale care seamănă cu o floare
de nu mă uita şi cite două bobiţe rotunde la extremităţi. Stilizarea decorului floral este relativ fiziomorfă.
Signaturile sînt scrise in antiqua cu majuscule negre şi capitale roşii.
Pe primul vas (inv. nr. I 7434) se citeşte EXTR: PULSAT NIGRI [Extractum
Pulsatillae Nigrae = Extract de Pulsatilla nigricana]. Pe cel de al doilea vas (inv.
nr. I 7435) se poate citi: EXTR CICHO=REI [Extractum cicorei et Rheum palmatum=extract de cicoare cu rizom de revent]. In partea opusă standul prezintă
într-un cadru roşu pictat cu negru cîteva semne alchimice.
Pe fundul celor două vase aparţinînd garniturii a II-a se poate citi marca fabricti
H în ligatură cu F colorate în albastru.
formă ca şi
elipsoidală,

• Cf. de exemplu Livia Nekam, Starte vengerskie apteki, Budapest, 1969, p. 39-40 pL XXVI-XXVII.
• Datele au fost luate din registrul de inventar al Muzeului de istorie Cluj.
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Dimer.siuni: înălţimea 19 cm, diametrul gurii 14 cm, diametrul fundului 10 cm,
grosimea pereţilor 0,5 cm.
Cele două vase care al-cătuiesc garnitura a II-a provin din farmacia „La racul
roşu" din Bratislava înfiinţată în anul 1500 şi au fost achiziţionate în anul 1907 7•
Garnitura a III-a (fig. l/2)

Garnitura a III-a se compune din patru vase de aceeac;;i formă cu oele ale garniturii precedente. Vigneta ovală este circumscrisă la partea inferioară de o palmetă
şi două ghirlande împletite din frunze de lauri, reunite printr-o filagteră. Două din
elementele vegetale urcă îmbrăţişînd partea superioară a vignetei şi sînt reunite
printr-o filagteră analogă.
Decorul este pictat în violaceu pe fond alb. Interiorul vignetei este pictat peste
smalţ cu un havan peste care sînt consemnate cu majuscule negre şi iniţiale roşii
signaturile, spaţial in antiqua.
Dintre signaturi numai două mai sînt lizibile. Una este: EXTR CHELIDO MAJOR.
Menţionăm că inscripţia este greşită în loc de MAJOR ar fi trebuit să fie scris
MAJUS. [Exiractum Chelidonii majus=extras de rostopască]. Vasul are nr. de
inventar I 7436.
Cea de a doua signatură are următoarea inscripţie: CONS NASTU TII [Conserva Nasturtium=conservă de Nasturtium virosum]. Vasul are nr. de inventar
I 7437. Celelalte vase ale căror inscripţii nu mai pot fi citite au numerele de inventar I 7438 şi I 7442.
Pe fundul celor patru vase se poate citi sigla fabricii H în ligatură cu F colorate în albastru sub care există majusculele K, N, G colorate cu roşu.
Dimensiuni: înălţimea 12 cm, diametrul gurii 9 om, diametrul fundului 6,5 cm,
grosimea pereţilor 0,5 om.
Cele patru standuri care compun garnitura a III-a provin din farmacia „La
racul roşu" din Bratislava şi au fost achiziţionate împreună cu garnitura precedentă
în anul 1907. Pe vase se mai păstrează eticheta farmaciei din care provin.
Garnitura a IV-a (fig. 1/5)

Garnitura a IV-a se compune din patru vase. Ele sînt de formă cilindrică cu
baza abia perc~ptibil reliefată şi sînt prevăzute cu un capac simplu foarte uşor
bombat, cu un buton în formă de nasture.
ln jurul buzei standului există un cerc linear de culoare brună. Vigneta clasicistă
este de forma unui cadru dreptunghiular colorat în galben stins, avînd cite un
patrat decorativ în colţuri prin care trec extremităţile a două ghirlande de lauri,
colorate în brun şi galben stins. La partea superioară în centrul vignetei este o coroană din care iese un vultur heraldic de culoare neagră cu aripile larg desfăşurate.
El are pe cap o coroană, iar în cioc ţine o săgeată cu vîrful în jos cu care îşi
sfîşie pieptul însîngerat. Stilizarea heraldică are un pronunţat caracter decorativ.
In cîmpul alb al vignetei sînt sCTise signaturile cu majuscule de culoare neagră
şi iniţiale roşii.

Primul vas (inv. nr. I 3063) are signatura: PULV ANTIEPIL CUM CAST [Pulvis
antiepilepticurn castorei = praf de castoreum antiepileptic].
Pe cel de al doilea vas (inv. nr. I 3064) se poate citi: ANTIMON DIAPHOR ABL.
Inscripţia este greşită, în loc de ABL ar trebui să fie scris ALB. [Antimonium
diaphoreticum album=stibiu]. Al treilea vas (inv. nr. I 3068) are următoarea signatură: EXTR STRAMO [Extractum stramonii=extract de Datura Stramonium].
Pe cel de al patrulea vas (inv. nr. I 3069) se citeşte: EXTR CHAMOM VULG
[Extractum chamomilae v-ulgaris=extract de muşeţel].
• Pe vase se mai păstrează încă eticheta farmaciei „La racul roşu" scrisă în limbile maghiară şi germană (Vt)rOSrâk gy6gyszertar. Pozsony alapitva 1500: Rothe Krebs Apotheke. Pozsony Gegriindet 1500 [Farmacia La racul roşu.
Bratislava. Înfiinţată în 1500. J)
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Pe fundul tuturor celor patru vase care compun garnitura a IV-a se citeşte marca
fabricii H în ligatură cu F colorată în albastru.
Dimensiuni: înălţimea 10 cm, diametrul gurii 7,3 cm, diametrul fundului 7,4 cm,
grosimea pereţilor 0,4 ,cm, înălţimea capacului ou buton 4 cm.
Garnitura a IV-a provine din farmacia „La mîntuitorul" din Nitra şi a fost achiziţionată în anul 1903.

Garnitura a V -a (fig. 1/4)
Garnitura a V-a se compune din zece standuri de culoare alb-gălbuie. Forma lor
este cilindrică cu baza uşor profilată prin toruri concentrice foarte fine. Ele au o
vignetă ovală delimitată prin două ramuri de palmier stilizate de culoare albastră
relativ vie, cu bobiţe de un roşu .î,nchis, dispuse simetric. Extremităţile inferioare
ale ramurilor de palmier sînt încrucişate şi legate printr-o filagteră violetă.
Capacul standurilor este emisferic, foarte turtit, fără buton, decorat cu trei mici
rămurele cu frunze şi trei bobiţe stilizat:e.
Pe fundul standurilor este imprimat sec într-un cartuş marca fabricii: Hollitsch
urmat de literele A, C, F sau I.
ln cîrnpul oval ,circumscris de cele două ramuri de palmier se înscriu signat'Urile
cu majuscule negre şi i.niţiale de culoare roşu-închis.
După dimensiuni garnitura a V-a poate fi împărţită în două grupe: vase mari
şi vase mici. In colecţiile muzeului clujean există trei vase mari. Primul dintre acestea (inv. nr. I 5282) are următoarea signatură: UNG FUSCUM [Unguenturn fuscum=
unguent brun].
Pe cel de al doilea vas (inv. nr. I 5283) se poate citi: UNG MAJORA [Unguentum
majoranae=unguent de maiorană].
Cel de al treilea vas (im,-. nr. I 5281) are signatura: ROOB EBDLI [marmeladă
de boz].
Dimensiuni: înălţimea 15 cm, diametTUl gurii 9,5 cm, diametrul fundului 10,7 cm,
~rosimea pereţilor 0,4 cm, înălţimea oa.pacului 4 cm.
Pe lingă cele trei vase mari, din garnitura a V-a fac parte şi şapte vase mici cu
următoarele signaturi:
MP D STYR [praf de Stirax]. Vasul are nr. de inventar I 5289. EXTR PLSAT
NIG [Extractum pulsatillae nigrae = extract de Pulsatilla nigricans]. Vasul are nr. de
inventar I 5288. EX HELLEB NIG [Extractum hellebori nigri = extract de spinz].
Vasul are nr. de inventar I 5284. EX CICUTH [Extractum cicuthae = extract de
cucută]. Vasul are nr. de inventar I 5286. EX V ALERI RAD [Extractum valerianae
radicis=extract de valeriană]. Signatura incepe c.:u un semn alchimic alcătuit din
litera O tăiată de o bară care înseamnă Sal. SODAE DEPU [carbonat de sodiu 1- Vasul are nr. de inventar I 5290.
Dimensiuni: înălţimea 10 cm, diametrul gurii 7 cm, diametrul fundului 8 em.
grosimea pereţilor 0,4 om, înălţimea capacului 4 cm.
Vasele ce compun garm.itura a V-a au fost achiziţionate în anul 1905 şi provin
din farmacia localităţii Verbo din apropierea oraşului Nitra în Slovacia 8.
Din punct de vedere cronologic vasele farmaceutice pe care le-am prezentat aparţin, foarte probabil, celei de a doua jumătăţi a secolu1ui al XVIII-lea. In aoest sens
pledează atît forma standurilor cit şi decorul. Un alt indiciu îl constituie rfaptu1 că
se mai păstrează încă in signaturi semne alchimice. Acestea au fost folosite în farmacie pină în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Standurile farmaceutice prezentate îşi găsesc analogii, ce merg uneori pî,nă la
identitate în diferite muzee. Astfel, o garnitură de standuri identică ou garnitura
a V-a descrisă de noi am putut vedea în Muzeul de istoria farmaciei de la Bratislava instalat în localul vechii farmacii „La racul roşu" din oare provin garniturile
noastre II şi III.
Vase fay,maceuti-ce de Holic, dintre ,care unele identke cu cele pe care le-am prezentat, au făcut parte din diferite farmacii de pe teritoriul Ungariei 9•
• Uu stand farmaceutic de Holic: provenit din farmacia „Sfinta Treime" din Arad, de
garnitura a III-a, se află în colecţia Catedrei de istoria medicinii.a_:I.M.F. Cluj.
• Dr. Nek,,m Lajosnt!, op. cil., p. 13-15, fig. 8-16.
1. .•
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Consideraţii

f armaco-istorice 10

Standurile intrate în preocuparea noastră au în marea lor majoritate sir;naturi.
Pe baza acestora putem face oîteva interesante consideraţii de ordin farmaco-istoric.
In a doua jumătate a secolului al XVJII-J.ea se foloseau în practica farmaceutică
medicamente ieşite azi cu totul din uz. Aşa sint de exemplu conserva nasturium
virosum sau carbonatul de sodiu. Primul medicament s-a folosit datorită principiilor
pe care le conţinea planta ca vitaminizant şi tonic. Carbonatul de sodiu s-a folosit în doze foarte mici, de 0,10-0,20 ,gr., ca alcalinizant.
Un alt preparat şi anume unguentum fuscum (Unguenlul brun) preparat pe bază
de plumb s-a utilizat în afecţiunile dermice (furunouile) şi sub formă de emplastru
amestecat cu camfor şi uJei. Astăzi este cu totul ieşit din uz.
Pînă la sfîrşitul secolului trecut s-a mai folosit încă în combaterea epilepsiei praful de castoreumll.
Extractu~ de chamomilla vulgaris azi nu se mai foloseşte în medicina ştiinţifică.
El mai este uzitat empiric în medicina populară. Medicina ştiinţifică modernă foloseşte

matricaria chamomilla.

Unguentul de maiora-nă extras din planta cu acelaşi nume s-a utilizat ca antisepti,c in afecţiunile dermice. El a rămas azi în uz doar în medicina populară.
Da-că medicamentele ieşite ou totul din uzul farmaceutic modern sînt relativ puţ~ne, trebuie să subliniem că cele mai multe preparate prezente pe signaturile standurilor noastre sint astăzi utilizate sub o altă formă galenică. Aşa de exemplu extractum chelidonii din plante chelidonius majus (rostopască-negelariţă) azi se foloseşte pentru acţiunea ei colagogă şi coleretică sub altă formă galenică decît cea de
extract.
Marmelada de boz (roob ebuli) nu se mai utilizează, în schimb infuzia florilor
de boz se foloseşte ca expectorant. La fel, extractllil din planta datura stramonium
este ieşită din praictica farmaceutică. Datura stramonium se întrebuinţează atît singură, cit mai ales asociată cu atropa belladona şi cu hyosciamus niger (măsăla
riţă), toate conţinînd alcaloizi cu nucleu tropinic (atropină). Se întrebuinţează şi
ca mithridatice. Frunzele de datura stramonium intră în compunerea ţigărilor antiastmatioe.
Extractul de helleborus niger (spinz) nu se mai foloseşte. în schimb se utilizează
sub altă formă galenică. Principiile active hellebrina, hellebreina, glucozizi extraşi
din această .plantă se utilizează datorită efectelor Jor cardiotonice şi hipotensive.
Extractul din planta pulsatilla nigricans s-a folosit ca sedativ în afecţiunile
nervoase. în urma cercetărilor recente se foloseşte, destul de rar, ca expectorant.
El este utilizat în medicina populară.
Extractul din planta styrax tonchinense, utilizat în trecut c.:a expectorant şi afrodisiac, se foloseşte astăzi sub formă de tinctură şi extern ca unguent în dermatologie
şi în 005metică.
Extractul de cucută, foarte toxic, azi nu se mai utilizează. în schimb principiile
active extrase, administrate intern, au acţiune asupra nervilor motori şi asupra nervilor centrali. Ei sînt analgezici şi antispasmodici. Extern se folosesc în afecţiuni
tumorale.
Stibiul este utilizat azi în prepararea diferitelor medicamente expectorante şi
vomitive. In trecut s-au utilizat şi ea sudorific.
10
Pentru determinarea medicamentelor de pe signaturi ne-am folosit de: Hage,s Handbuch der Pharmazeutischen
Prazis, Berlin, 1927; Kazay Endre, Gyogyszertszi lezicon, Baia Mare, 1900; Dr. Paul Dorveaux, Les pols de Phar•
macie, Toulouse, 1923; Zaharia C. Panţu, Botanica populară românească, Bucureşti, 1929; Evdochiu Coicui-Gabriel
Racz, Plante medicinale şi aromatice, Bucureşti, 1962; E. Gam.merman, Manual de farmacognozie, Bucureşti, 1952;
Farmacopeea română, I - VIII.
Mulţumim şi pe această cale tov. I. Goina, I. Petcu şi A. Beu de la IMF Cluj pentru solicitudinea şi ajutoru I
dat în determiuarea medicamentelor de pe signaturile vechi.
11
Pulvis castoreum este menţionat pînă în ediţia a IV-a a Farmacopeii române, 1926, p. 106.
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La capătul acestei expuneri trebuie să menţionăm şi acele medicamente prezente
pe signaturile discutate care şi-au păstrat şi astăzi utilizarea ca atare. Aşa este de
exemplu extractul de valeriană (sedativ) şi extractul de cicoare utilizat ca colago.>:
şi în compoziţia ceaiurilor laxative.
Concluzii

Din cele arătate reiese că manufactura de faianţă fină de la Holic, 1)€ lîngă altele,.
producea pe scară largă vase pentru uz farmaceutic.
Standurile de Holic din muzeul clujean dovedesc înaltul nivel tehnic ~i artistic
pe care l-au atins, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, meşterii manul'acturii slovace.
O altă concluzie importantă este aceea că vasele farmaoeutice fabricate în centrul
de la Holic din Slovacia au fost comandate şi de farmacişti tr-9.nsilvăneni. Garnituri de asemenea vase au împodobit rafturile unor farmacii de la noi cum a fost
de exemplu cea de la Aradul Nou.
Medicamentele consemnate în signaturile vaselor de Holic de care ne-am ocupat
ne-au prilejuit unele consideraţii farmaoo-istorice, contribuind la o mai bună cunoaştere a farmacologiei ·celei de a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea. Am
putut constata folosirea în practica farmaceutică a acelor vremi a unor medii::amente ieşite cu totul din uzul farmaceutic modern. Alături de acestea au existat
preparate care se utilizează azi sub o altă formă galenică. Şi în sfîrşit, medicamente care şi-au păstrat şi astăzi ca atare utilizarea pe care au avut-o în secolul
al XVIII-lea.
O cercetare atentă a acelor plante ori preparate ce nu se mai folosesc astăzi în
farmacologia ştiinţifică modernă ar putea ,duce la rezultate interesante.
EVA

HOLICER

STANDGEI<~ĂSSE

CRIŞAN

AUS DER SAMMLUNG FUR DIE GESCHICHTE
PHARMAZIE IN CLUJ

mm

(Zusammenfassung)
Gegenstand des Artikels bilden die 30, in Holic, dem HersteHungszentrum fciner
slowakischer Fayence erzeugten Apothekengefăsse, die in der pharmaziegeochichllichen Sammlung des Museums fi.ir Geschichte in Cluj aufbewahrt werden. Sic
gehoren zu funf Garnituren und wurden von der Verlasserin in zwei Typen eingeteilt.
Die ~făsse stammen aus den Apotheken „Zwn roten Kreb5" in Bratislava, .,Zum
Erloser" in Nitra und aus der Apotheke von Verbo, alles Stădtc in der Slowakei.
Eine weitere Garnitur gehorte einer Apotheke in Aradul Nou (Rumănien). Die
C'..efăsse wurden zwischen 1903 und 1907 erworben.
Auf Grund ihrer Form, der Verzierung und gewisser Merkmale auf den Signaturen datiert die Verfasserin die genannten Gefăsse in die zweite Hălfte des 18.
Jhs.
Ein Kapitel ist einer pharmaziegeschichtlichen Untersuchung, ausgehend von den
Inschriften der auf den Gefăssen erhalten~m Signaturen gewidmet. Es wird gczeigt,
welche Medikame-nte im heutigen Apothek,enbetrieb nicht mehr gebrăuchlich sind,
welche unter anderen galenischen Formen noch verwendet werden und schliesslich,
welche bis heute die gleiche Form und Verwendung bewahrt haben.
Die hier besprochenen Apothekengefasse sind vom historischen, vom kilnstlerischen und vor aliem vom pharmaziegeschichtlichen Gesichtspunkt bemerkenswert.
Dank dem wohlverdienten Ruf, dessen sich die Erzeugnisse der Manufaktur von
Holic erfreuten, gelaingten sie bis nach Siebenbi.irgen.
https://biblioteca-digitala.ro
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ROMÂNEASCA DIN ANUL 1828

In'Văţămîntul românesc transilvănean de la sfîrşitul secolului al XVIII-1,ea şi
începutul secolului al XIX-lea a cunoscut o dezvoltare favorizată în special de lupta
naţiunii române pentvu afirmare şi de împrejurarea că reformismul iozefinist, în
interesul propriu al monarhiei habsburgice, sprijinea răspîndirea ştiinţei de carte
în măsura în care nu-i leza interesele.
Un rol deosebit în ,creavea climatului iozefinist în Transilvania l-a jucat noua
lege şcolară cunoscută sub num,ele de Norma Regia, precum şi Edictul de toleranţă
(1781). Acesta din urmă dădea drept oricărei comunităţi naţionale cu peste 100 de
familii să-şi ridice biserică şi şcoală. Chiar şi învăţămîntul ortodox „neunit", care
în cursul secolului al XVIII~lea nu beneficiase de nici un sprijin, după mişcarea
iobagilor români din 1784 a intrat în atenţia Habsburgilor.
ln spiritul Edictului de toleranţă, în 1785 Iosif al 11-'lea dă un decret pentru
ş.colile ortodoxe, completat de un altul în 1786 al Comisiei aulice de st'll:dii, ambele
comunicate celor interesaţi de abia în anu:l 17881. Ele dispun înfiinţarea de şcoli
ortodoxe la românii transilvăneni în localităţile mai mari unde locuitorii îşi luau
asupra lor obligaţia de a întreţine pe dascăli. Acolo unde comunele erau săraoe şi
în neputin1,ă de a-şi construi singure aceste şcoli, ,sînt îndemnate cu solicitudine
să se întovărăşească mai multe la un loc pentru a pune bazele unor şcoli districtuale. Construirea şcolilor ,cădea însă în sarcina „domnilor de pămînt" pe de o
parte, care erau obligaţi a contribui cu bani şi materiale, a ţăranilor pe de altă
parte, care contribuiau cu muncă şi cărăuşie 2 • In acest sens glăsuiau şi Instrucţiu
nile pentru şcolile primare, date la Viena în 2 august 1824 de Alexe Nopcea3 şi
care se ocupau mai ales ou construirea clădirilor de şcoală, procizînd locul de amplasare a lor, materialul de construcţie, ,,iar lucrul cu mînile şi vitele, cu puteri
împreunate, fără plată să se facă"\
Cu toate eforturile cărturarilor la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-1,ea, şcolile din TransHvania, cele săteşti îndeosebi, se găseau într-o
dureroasă stare de înapoiere. Lipseau învăţătorii, manualele şi chiar localurile ,pentru şcoală, care, de multe ori închiriate ori cumpărate, se stabileau într-o oa.să de
ţărani. In faţa acestei situaţii, locuitorii multor sate şi comune din Transilvania cer
să se ridice şcoli din bîrne şi alte materiale de construcţie, iar cărturarii, juzii sau
bătrînii se leagă să îndeplinească cele hotărite pentru construirea lor 5 •
In baza unui material arhivistic inedit din colecţiile Muzeului de istorie Cluf,
vom prezenta în paginile ce urmează o asemenea acţiune demnă de semnalat a locuitorilor comunei Tilişca (azi în jud. Sibiu), în anul 1828. Această comună il.';il'1
I. Bozac şi P. Teodor, !nvă/ă,nîntul rom4nesc din Transilvania în secolul al XVIII-lea .;i începutul secolulrii
al XIX-iea, in Din istoria pedagogiei româneşti, voi. II, Bucureşti, 1966, p. 154-156.
• Ibidem.
3
Arhiva Bis. Sf. Nicolae din Schdi Braşovului, Protopopiatul I, 1824 aug. 2, Viena. Ms. - copie <22:l0> a
Instrucţiunilor pentru şcolile primare date la Viena de Alexe Nopcea.
'Ibidem.
• R. Munteanu, Contribuţia Şcolii ardelene la culturalizarea maselor, [Craiova]. 1962, p. 79; L. Protopopescu,
Contribuţii la istoria invdţdmîntului din Transilvania, 1774-1805, Bucureşti, 1966, p. 75.
• Colecţia de documente achiziţionate în anul 1964 de la Maria Moga.
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la poalele Car paţilor sudici , cu cca 2000-3000 locuitori care se ocupau în ·sp€cial cu creşterea oilor, agricultura, morărit't.11, industria casni,că şi comerţ,ul am._b ulant, făoea parte la începutul secolului al XIX-lea din Scaunul filial al Săliştei .
Exista la Tilişca î ncă din ~olul aJ XVIII-lea o şcoală în care se învăţa scrierea
ş i citirea c hirili că . Un edifidu de şcoală proprie însă nu e.x ista, ci se înc hiria cîle
o casă particulară 7 •
· ·
In faţa acestei situaţii , locuitorii comunei Tilişca, simţind necesitatea unei şcoli
corespunzătoare care să cuprindă tot tineretul dornic de învăţătură. au luat hotărî
rea construirii uneia, aşa cum con statăm din cere rea adresată de reprezentanţii comunei către magistratul de ora ş şi scaun din Siibiru la 21 iunie 1828, cerere pe care
•o dăm şi în anexă 8 • Singura lor şcoală „se află într-o casă particulară pustie pe
care. silit d e îm preju rări , a părăsi t- o proprietarul, pe care cit de cit am reparat-o şi
·o putem folosi în scopul hotărit numai atîta timp cit ne-o lasă proprietarul" - cum
se a răta in respectiva cerere. Această c asă (fig. 1), folosită pentru ş coală după const.:ită rile învăţătorului Ioan Bratu0 , era casa d a scălului din Tili şca, Dumitru Lal10 .
In c ererea lor cu privire la construirea ş colii, tilişcanii solicitau de la magistrat
a probarea în cepe rii construcţiei prin c ontribuţiil e benevole ale locuitorilor. Ea • era
se mn a tă de judele Zaharia Mi clău ş , juraţii Ion Nan, Ion Iuga , Toma Mihai, Petru
Bratu. săten ii Toma Mi clău ş, Mafteu Bossu, Ion Săliştean ş i de redaictorul ei, notarul Geor g Carl Gross. La această cerere , cum se arată şi in cuprips ul ei, s-au ane' T. Bratu, Mo„ografia Şcoalei gr.-orie„tale romdne din Tilişca, S ibiu, 191 3, p . 7 - 8; cf. ş i a nexa.
• Muzist Cluj , nr. inv. IN . 20.283.
• l !" Bratu, op. cit., p . 8-9.
0
'
Fin al comunei Tilişca, dascălul Dumitru I,a! (1790 - 1869) fil ră o pregă tire special{, . a învăţat copiii între · a ni
i 820- 1832 (I. Bratu, op. cit., p. 16, 79).
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xat planul şi devizul şcolii din Tilişca, executat.e la Sibiu în data de 24 mai 1828
şi purtînd semnătura And[reas] Adam (probabil numele inginerului particular autoc
al acestor documente).
Planul viitoarei şcoli din Tilişca (fig. 2), executat Îln culorill, denotă că se urmă
rea construirea în incinta bisericii comunale a unei dădiri confortabile şi luminoase
care, pe lingă sălile de clasă, să cuprindă şi locuinţa învăţătorului. Clădirea, proiectată pe două nivele, avea la parter locuinţa învăţătorului compusă din una cameră
şi dependinţele respective (o tindă cu o sobă ,cuptor şi cămara) şi două încăperi
de pivniţă despărţite de un gang prin care de altfel se făcea intrarea în şcoală.
Gangul de la parter ducea spre curtea şcolii, de unde printr-o scară ajungeai la
etaj, unde se aflau cele două săli de clasă, trecînd în prealabil printr-o galerie suspendată.

Din studierea devizuluil 2 întocmit sistematic sub forma lucrărilor (de zidărie,
dulgherie, lă,cătuşerie, tîmplărie etc.), din examinarea necesarului de materiale şi
a preţului de cost (al materialelor şi forţei de muncă) desprindem alt.e elemente
interesante ale construcţiei proiectate. Zidurile clădirii urmau 5ă se facă din piatră
şi cărămizi, iar acoperişul din ţigle aşezate pe un schelet de lemn. Clădirea avea
proiectate conform devizului 8 uşi şi 11 ferestre, omiţîndu-se la calcul uşile şi geamurile celor două încăperi de pivniţă. Sălile de clasă şi camera învăţătorului erau
podite cu scînduri geluite, cele trei încăperi fiind prevăzute fiecare cu cite o sobă
de faianţă verde. Recapitulînd în final toate lucrările necesare şi preţul lor de
cost, devizul indică suma totală de 2.013,52 florini sau, în monedă convenţională,
805,32 4/ 5 florini necesari pentru construirea şcolii din Tilişca. Devizul era întărit
prin semnătura meşterului zidar Georg Bosinger, cel care se angajase să execute
proiectul.
Cererea susamintită împreună cu planul şi devizul care erau anexate sînt văzute
la Sibiu în 28 iunie 1828 de Mich[ael] von Huttem, senatorul comunei Tilişca 13 şi
înaintate de magistrat guberniului din Cluj la 10 iulie 1828H. Din răspunsul gub0rniului, adresat magistratului din Sibiu la 2 august 18281 5, aflăm că cererii respective
i-a fost anexat în afară de planul şi devizul construirii şcolii din Tilişca şi un deviz
pentru efectuarea unor reparaţii necesare bisericii ortodoxe din ,comunăt 6 , dar fără
să se fi amintit de el în cuprinsul cererii respective, din motive necunoscute de noi.
Intocmit tot la Sibiu în 24 mai 1828 de aceeaşi persoană neidentificată pe deplin
de noi, devizul înglobează lucrările de zidărie şi dulgherie necesare pentru reparaţiile bisericii, în sumă de 411,12 florini curs vienez sau, în monedă convenţională,
il.64.284/3 florini, întănt prin semnătura aceluiaşi meşter zidar, Georg Bosingert7.
Neputîndu-şi da seama de situaţie din documentaţia prezentată, guberniul, printr-o
adresă semnată de comitele J. Wachsmann, ,comunică magistratului că nu dezaprobă construirea şcolii şi probabil nici reparaţiile la biserica ortodoxă, dar aprobarea solicitată se poate da numai dacă fondul necesar pentru acestea este într-adevăr existent. Deoarece tilişcanii sperau să realizeze ,construirea şcolii din contribuţiile benevole ale locuitorilor comunei, dar n-au prezentat oficialităţilor dovezi de
siguranţă în această privinţă, guberniul restituie magistratului toate actele înaintate, pentru completarea prearlabilă a dovezilor privitoare la existenţa fondului de
construcţie' 8 • De la magistrat, actele respective ajung în cursul aceluiaşi an la Tilişca19, unde, conform indicaţiilor primite, senatoruJ. von Huttern deschide în anul
următor o subscripţie publică, dar, după cum constatăm, numai pentru zidirea şco
lii respective 20 •
11

MuzlstCluj,
lbillcm, ur.
Ibidem, ur.
" Ibidem, nr.
11
Ibidem.
11
Ibidem, nr.
17
Ibidem.
1
• Ibidem, nr.
11
Ibidem, nr.
18
Ibidem.

11
13

nr. inv. IN. 20.380.
inv. IN. 20.280.
inv. IN. 20.283.
inv, IN. 20.281.
inv. IN. 20.282.
inv. IN. 20.281.
inv. IN. 20.290.
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Subscripţia benevolă pentru construirea şcolii din Tilişca s-a făcut la data de
5 17 mai 1829 21 • La •ea au participat ti,nerii şi bătrînii, femeile şi bărbaţii comunei cu
funcţii şi fără funcţii, în număr de 201 contriboobili 22 • Dintre aceştia remarcăm pe
dascălii Dumitru Lal din Tilişca, Nicolae Moga şi Ştefan Marcu din Sălişte, pe notarul Georg Carl Gross şi pe directorul Şcoalelor neunite, Moise Fulea, care a şi
autentificat ou semnătura lui respectiva subscripţie în bani şi materiale. Intreaga
subscripţie, compusă din 101,11 florini solventes şi 245,25 florini non solventes, se
ridica la suma de 346,36 florini2.1 .
După efectuarea subscripţiei benevole, senatorul von Huttern înaintează din nou
la 12 august 1829 magistratului din Sibiu cererea, planul, devizul şi li,sta subscripţiei amintite pentru construirea şcolii dir) Tilişca. Devizul reparaţiilor n~es'are bisericii este anexat şi el di·n nou, dar fără ea locuitorii com'lmei să fi întocmit vreo
subscripţie benevolă pentru aceasta, ori să ceară în scris aprobarea începerii respeciivelor reparaţii24 Nu este exclus ca prin anexarea acestui deviz locuitorii comunei Tilişca să fi tatonat dacă oficialităţile transilvănene se vor îndura să le
acorde oa.recari subvenţii în situaţia critică în care se aflau ori că alte interese
urmăreau ca subscripţia benevolă a tilişcanHor să capete destinaţia reparaţiilor de
la biseri,că şi nu pe cea a const.iuirii edificiului de şcoală.
Cert este că' magistratul din Sibiu hotărăşte la 24 august 1829 25 să se comunice
senatorului von Huttern că nu are nimic de obiectat împotriva anexării devizului
de reparare a clădirii bisericii pentru a fi aprobat o dată cu documentaţia de
zidire a şcolii; restituie însă toate actele pe motivul că rubricile non solventes şi solventes ak listei cu subscripţii benevole din 5/17 mai 1829 sînt neint01igibile şi că suma totală de 346,36 florini, necalculată în curs vienez ori monedă convenţională cc s-ar stringe. e complet insuficientă faţă de necesarul dC"
2.013,52 florini curs vienez. solicitat în devizul pentru construirea şcolii din Tilişca.
Totodată îl însărcinrn.ză pe senatorul von Huttern ca o dată cu înapoierea actelor
să le ceară locuitorilor comunei re5pective a se pronunţa dacă în aceste împrejurări
n-ar fi dispuşi ca pină la stringerea sumei necesare construirii şcolii proiectate să
folosească suma de 346,36 florini pentru reparaţiile solicitate de clădirea bisericii.
In ac2st caz cererea lor anterioară privind aprobarea construirii noului edificiu şco
lar din Tilişca - cum se arată în extrasul acestui protocol al magistratului din Sibiu
- ar trebui înlocuită cu cea pentru aprobarea reparaţiilor la biserică 26 • Această înlocuir" s-a şi făcut probabil în anii următori, cînd prin contribuţia benevolă a comunei s-au , "'xecutat reparaţiile necesare bisericii, după ,cum reiese dintr-o plîngerc a tilişcanilor adresată în anul 1839 inspectorului din Scaunul Săliştei 27 •
Oficialităţile Transilvaniei tărăgănînd mereu, după cum am văzut, eliberarea
aprobării pentru construirea atît de actuală a edificiului şcolar din Tilişca, locuitorii comunei abandonară pentru moment planul lor, poate şi datorită insuficienţei fondurilor. Corespondenţa purtată fără folos intre anii 1828-1829 între obştea
satului Tilişca, senatorul von Huttern, magistratul din Sibiu şi guberniul din Cluj
e semnificativă, ilustrînd greutăţile şi pierderea de timp ce-ş-i făceau loc totdeauna
cînd era vorba de construirea unui nou looal de şcoală şi vădesc străduinţa cu care
se încerca să se obţină totul de la locuitori, deşi era binecunoscută sărăcia lor.
Năzuinţa tilişcanilor pentru construirea unui Local de scoală n-a putut fi însă înă
buşită. Dacă n-au reuşit între anii 1828-1829 acest lucru, închiriind şi cumpărînd
în continuare diverse case particlll!.are, locuitorii comunei Tilişca vor izbuti ou forţele lor proprii să-şi construiască între anii 1865-1866 noua lor clădire de şcoală 28
care există şi azi.
NICOLAE CORDOŞ
" Ibidem, nr. inv. IN. 20.291.
"_I.a cei 199 de contribuabili numerotaţi în lista subscripţiei benevole am adăugat şi pc cei doi fii care an fost
cu taţii lor sub o singură contribuţie .
.. MuzistCluj, nr. inv. IN. 20.291.
.. Ibidem, nr. inv. IN. 20.290.
" Ibidem, nr. inv. IN. 20.288.
21 Ibidem.
27
Ibidem, nr. inv. IN. 20.368.
21
I. Bratu, op. cit., p. 8-12.

înregistraţi împreună
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ANEXA$

An Ein Loblicher Hermanstiidter Stadt und Stuhls Magistrat gehorsamstae Bittgesuch der inbenanten

Loblicher Magistrat
Seit langer Zeit schon fuhlen wir das Bediirfnis einer ordentlichen Schulle.
Unser Jugend die von Tag zu Tag sich veI'Illehrt fasst der Raum der jetzie Schulle nicht mehr. Unserejeziege &hulle befand sich in einem oden Privathause,
welches der Eigenthiimer in Drang der Umstiinde Verliess, welches wir nothdiirftig
haben repariren lassen; und zu vorbestimter Absicht nur so lange Verwenden konen
als Vorbesagter Eigenthiimer dasselbe uns iiberlăsst. ln dieser traurigen Lage mussten wir den Entschluss fassen eine Schulle zu bauen, und in dieser Absicht theilten
wir samtliche Dorfs=lnvohnern mit, die aus allen Kraften beizutragen, sich verwilligten.
Wir unterlegen in tiefster Unterthanigkeit Plan und Kosten=Oberschlag zu
diesem Bau, und bitten gehorsamst unser Vorhaben mit begiinstigen zu helfen, und
genemigtest in in Antrag bringen zu wollen, womit uns gestattet werde durch
freiwillige Beitrage der Dorfs=Inwohner diesen Bau Vorzunehmen und auch mit
Gottes = Hiilfe zu Vollenden.
Mit Bezug auf die so oft erneuerten Guber. Befehle die Jugend anzuhalten denen
Schulunterichten fleissig beizuwohnen, hoffen wir um so sicherer die Gewahrung
unserer Bitte, als wir ohne Schulle diesen hohen und allerhochsten Verordnungen
nach zu komen nicht im Stand sind. Die wir iibriegens in tiefster Unterwirfigkeit
ersterben.
Euer Loblichen Magistrats.
ganz u,nterthanigste Knechte.
Zaharie

Miklouş

jude.

Gesehen zu Herm.annstadt

Iuon Nann

jurat.

am 28 sten Junius 1828.

Iuon Iugga

jurat.

Mich von Hutteren

Thoma Mihai

dto.

Potru Bratu

dt.

Senator des Tiliskaer

Thoma

Dorfes

Tilliska am 21 ten Juny 1828

Miklouş

Mathe Hos~u
Iuon

Selliştian

Georg Carl Gross
Notarius
• I.a transcrierea documentului S•a păstrat
cu caractere latine.

rilică

grafia

originală,

in a fur,, ce e, na,ăt mii,·
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Pl,AN FOR DEN BAU EINER

RUMĂNISCHEN

SCHULE AUS DEM JAHR 1828

(Zmsammenfassung)
Zu Ende des 18. und Beginn des 19. Jhs. war - trotz aller Bemilhungen der
Gebildeten - das Schulwesen in Siebenbilrgen. besonders auf dem Lande, ausserst
zuri.ickgeblieben. Es herrschte Mangel an Lehrkrăften, Schulbilchern und selbst
an Klassenrăumen. Oft wurde die Schule entweder in gekauften oder gemieteten
Bauemhăusern eingerichtet. Angesichts dieser Lage verlangten die Einwohner vieler
Di:irfer oder Gemeinden in Siebenbilrgen, es sollten Schulen aus Holz oder anderen
Baustoffen errichtet werden, wăhrend die Gebildeten, die Richter oder Dorfaltesten
sich verpflichteten, clas Ni:itige zu ihrem Bau zu untemehmen.
Auf Grund unveri:iffentlkhter Dokurnente aus dem Museurn fi.ir Geschichte in
Cluj wird im Vorliegenden versucht, eine solche Unternehmung der Bewohner von
Tilişca, einer Gemcinde im Bezirk Sibiu (Hermannstadt) aufzuzeigen, die wenn
a u•ch erfolglos - doc-h der Erwăhnung wert ist.
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UN DOCUMENT PRIVIND ORGANIZAREA ADMINISTRATIVA
A ROMANILOR lN REVOLUŢIA DIN 1848 IN TRANSILVANIA

Petiţia redactată la Blaj cu ocazia celei de a treia adunări din 15-25 septembrie 1848, într-unul din punctele ei preconiza înfiinţarea unei gărzi naţionale ce
urma să menţină siguranţa publică Îlil ţinuturile româneşti. La 3 octombrie o delegaţie r-omânească a înmînat o petiţie generalului Puohner. Cu această ocazie Puchncr
a fost înştiinţat că „locuitorii români capabili de a purta arme în marele principat
al Transilvaniei sînt impărţiţi în 15 legiuni. mai mari sau mai mici, după numărul
poporaţiunei din ţinuturi diferite" 1. Legiunile urmau să fie comandate de dte un
prefect ajutat de către un vioeprefect. Ele urmau să fie subîmpărţit:R în oete sau
batalioane conduse de tribuni şi vicetr1buni, iar cetele în cite 10 centurii comandate
de oenturioni şi vicecenturioni. Inainte chiar de aprobarea ofidală dată de Puchner
la 21 octombrie, Comitetul Naţional trece •Cu febrilitate la organizarea prefecturilor şi a legiunilor române2.
Una din prefecturile organizate este aceea cu sediul ia Reghin. In data de 6/18
octombrie 18483 Comitetul Naţional numeşte în frlliiltea prefecturii şi a legiunii a
XII-a pe Constantin Romanul\ una din figurile proeminente ale revoluţiei românilor
din anul 1848-1849. Angrenat încă din virsta studenţiei în iureşul luptelor pentru
egală îndreptăţire a românilor cu celelalte naţionalităţi din Transilvania, în urma
conflictului cu episcopul Ioan Lemeni este eliminat diin seminarul de la Blaj. Pleacă
~n Ţara Românească unde alături de Treboniu Laurian, Ion Maiorescu, fraţii Golescu
activ,ează în gruparea oe gravita în jurul lui Bălcescu. RevoLuţia din Ţara Românească îi deschide posibilitatea să se afirme •Ca publicist şi comisar de propagandă.
Infrîngerea revoluţiei îl sileşte să se întoarcă în toamna anului 1848 în Transilvania, unde Comitetul Naţional îi încredinţează conducerea Prefecturii a XII-a, din
ţinutul natal.
Documentul pe care îl publicăm mai jos, singurul protocol de prefectură păstrat
şi -cunoscut în original pînă in prezent, evocă activitatea prefecturii şi legiunii a
XII-a sub toate aspectele. De format registru, el însumează 176 de pagini, dintre
.~r,e numai 36 sînt scrise. Textul propriu-zis e scris în limba română, cu caractere
latine şi pe alocuri cu chirilice. Doar textele de la poziţiile 16 şi 18 sînt în limba
germană, respectiv maghiară. Pe parcursul protocolului scrisul diferă, ceea ce demonstrează că nu a existat o singură persoană cc conducea cancelaria prefecturii.
Frecvent apare scrisul lui Constantin Romanul, al viceprefectului Ştefan Moldovan,
unchiul lui Constantin Romanul şi al secretarului prefecturii Ioan Archiudcanu.
Protocolul cuprinde 110 acte intrate şi ieşite, în perioada 13/25 noiembrie 1848 1 ianuarie 1849, sub ·numerele 13 la 123. Avînd în vedere că registrul este corn1 G. Bariţiu, Pdr/i alese din istoria Transilvaniei pe ultimii 200 de ani, voi. II, Sibiu, 1890, p. 309; cf. N. Iorga,
Istoria rom4nilor din Ardeal şi Ungaria, voi. II, Bucureşti, 1915, p. I n.
• Pentru detalii v. L. Maior, Aspecte ale organizdrii administra/iei româneşti din anii 1848-1849 în Transilvania,
în ActaMN, IV (1967), p. 563-570.
3
Protocollu Prefecturei Legioni Romane X II, poziţia 58, punctul 3. Original în Biblioteca Filialei Academiei

<lin Cluj, Arhiva Istorică, arhiva familiei Mi.k.6-Rhedei, cutia 18.
• S. Dragomir, Un precursor al unitdţii naţionale: profesorul ardelean Constantin Romanu Vivu, Bucureşti, 1925;
cf. C. Bodea, Lupta pentru unire a revoluţionarilor exilaţi de la 1848, în Studii privind unirea Principatelor, Bucureşti,
1960, p. 125- 166.
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legătură originală, trebuie să admitem că primele acte emanate de presub numerele 1-12 în perioada 10/22 noiembrie, dată la care Constantin
Romanul preia efectiv funcţia de prefect5, şi 13/25 noiembrie cînd avem prima dată
a protocolului, au fost cuprinse într-un registru aparte despre a cărui exist-eriţă,
pină :în prezent, nu ştim nimic.
Protocolul Prefecturii a XII-a este cunoscut în literatura de specialitate dintr-un
extras publicat de profesorul Silviu Dragomir6 după o copie maghiară oficială
făcută la începutul anului 1849 oare a servit în „procesul" intentat lui Constantin
Romanul. Dacă comparăm cele două versiuni putem constata următoarele: din versiunea maghiară lipsesc 65 de actei referitoare la ·activitatea prefecturii pentru restabilirea ordinei legale în sate, asigurarea aprovizionării cu sare a populaţiei, aprovizionarea lagărului legiunii a XII-a, deplasările de trupe şi misiunile lor militare.
Unele ,din actele traduse în limba maghiară sînt incomplete8, lipsind cite un aliniat,
iar altele poartă numere diferite în cele două versiuni!1• Actele omise din textul
publicat de Silviu Dragomir cuprind aspecte de detaliu ale activităţii prefecturii
care uneori se repetau, aşa că nu ad~u argumente în plus acuzării.
Ordonanţele, rezoluţiile, scrisorile regestate sau transcrise integral în protocol
oferă o imagine completă şi complexă a activităţii prefecturii. Autoritatea prefectului Constantin Romanul se întindea peste 104 localităţi1°, împărţite în 9 tribunate. Prefectura acoperea teritoriul dintre Mureş şi Someş. Actele ilustrează
problemele ridicate de instalarea administraţiei româneşti in această zonă, corespondenţa cu Comitetul Naţional, rezoluţiile prefectului în diversitatea probleme-lor
administrative, economice, judiciare, militare looale, precum şi conflictele cu regimentul al II-iea românesc de graniţă privind rechiziţiile etc.
Trebuie făcută o precizare în ce priveşte pe alocuri limbajul protocolului. Constantin Romanul este unul din exponenţii curentului burghezo-democratic în vremea revoluţiei din 1848. astfel că alături de ,ceilalţi corifei ai acestei aripi întotdeauna a făcut distincţia între poporul maghiar şi aristocraţia maghiară. Deci
nu trebuie să surprindă anumite expresii ca de ex2mplu cele de la numerele 57/2
şi 57/3, deoarece chiar din acelaşi context reiese clar că formularea se referă la

plet, în
fectură

aristocraţia maghiară.
Pentru istoria organizării

prefecturilor române, publicarea integrală a protocolului .prefecturii a XII-a, în forma lui originală, se impune de la sine. Importanţa
lui deosebită constă in faptul că prin documentaţia bogată pe care o aduce cu
sine face posibilă cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a sistemului
administrativ şi militar propriu conceput de românii transilvăneni în revoluţia
din 1848-1849.

LIVIU

URSUŢIU

ANEXA
Protocollu Prefecturei Legionei Romane XII
lln: 1848, luna: novem., ziua: 13/25, nro. 13

La Domnu Dorgo Gavril
La Domnu advocat Pop Vasilie
La Domnu advocat Maior Pop Ion
'· l',otocol, poziţia 56.
• S. Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia rom4nilor din Transilvania în anii 1848-7849, voi. II
Sibiu, 1944, p. 546-565.
•
'Numerele 14-18, 20-22, 24-28, 33-35, 37, 39-40, 43-46, 51-55, 57, 59-60, 64, 66-68, 70, 73-78.
81 - 82, 84, 86-88, 90-91, 93, 95-98, 100-103, 109, li!, ll3, ll5-116, 121.
• Nnmerele 62, 65 a, 92.
' Numerele 32 şi 36 din versiunea maghiară slot identice cu numerele 31 şi respectiv 38 din versiunea romanească.
10
Protocol, pozi[b 69.
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Domnu advocat Pop Teodor
Domnu advocat Michail Orbonas
Domnu advocat Ioan Bardosy
Domnu Provincial Comisar Ioan Koztz (?)
Domnu Samuil Pereuţiu
La D. Dorgo Ladislau notaru Vannegyei
La Domnu Abraham Precup
Intru împlinirea rîndueli[i] !nălţatului General Comando O. Comitet a Naţiune[i l
noastre romane de înalta stăpînire recunoscut şi întărit prin ordinasa d.dto 7/19 a.c.
şi luni curgătoare, nro. 384 expeduită între altele strîns îm porunoeşte, ca pentru
restaurarea oficiolatelor prin comitate să mă pui în corespondenţă cu toţi băr
baţi[i] de inteliginţă întrebindu-i pe toţi dacă au voe a primi posturi în comitat.c,
sau sînt aplecaţi a le lăsa iarăşi în mînile duşmanilor.
Aşa dară din deregătorie frăţeşte te cerc pe D-1nia ta, ca să binevoeşti aşa a te
declara ca să-mi pot face raportul meu la O. Comitet fără întîrziere.
La Fogaraş, la Blasiu, la Alba Carolina etc. restaurarea oficiolatelor s-au făcut;
în scurt şi aicea trebuie să urmeze. Signaturo TekeU, 13/25 novembr. 1848.
1848, 14/26 nov., nro 14. Domnilor Prefecţi Mikaşt2 , Moldovan13, A~~ntiel~, s-au
trimis Comisia C. Comitet cu data de 7/19, nro. 384 î,nsemnate în copns, aşişderea
şi instrucţia recrutăţii in copiis.
Nro. 15. S-a poruncit birăului dtn Teaca a nu împuşca nimeni în vînt, supt
gloaba de 12 floreni.
1848, 26 November. Der Hern Silkiny Oberrichter von Bistritz befahl das alle
aus dem Bistritzer Distrikt zu Hause gehcn sollten1 5•
27 November, nr. 16. Laut befehl von 26 November Compagnie Comandanten aus
Monor des Lobl. Grănz Infanterie Regiment Nr. 16, 1-ste Compagnie muss das Lager
in Dekendorf aufgehalten werden, bis auf hoherene befehl des Hern Oberstleitnand
Ur:ban1G.
Nro. 17. Domnului Gabriel Dorgo pentru ca să facă proviziune pentru cei pră
daţi, arşi cu foc şi în multe chipuri păgubiţi.
Nro. 18. A ben irt kaplar Pap Laszlo mostanaban itten Tekeben tanit6, es jo
magaviseletil, koz jora munkal6 egyen talaltatvan, illendo jutalmanak el vetelerc
tekiintetbe fog vetetni, hogy allapottya meg jobbittassek' 7• Sig. Teke, 26 novemb. 1848.
17 /29, nro. 19. S-au trimis la Comitet relaţie despre aoeştia cum oă: 1°. Mikaş
s-au lăsat de profect la Acintişl8 ; 2°. La Seuliat 9 s-au omorît 28 de onkenteş 20 prin
săteni. Parochu din Budai 21 s-au denumit comisar pe zece sate, aşişderea Pap Petru
cleric din Szenpetru22 iară pe zece sate. 3°. Că rebelanţi unguri întorcindu-să pe
acasă acum îş scot asistenţie de la tisturile oele cătăneşti de a se despăgubi prin
săteni de averile prădate; s-au trimis 9 dărabe de acte; iară două suplice a contesi
Lazăr Lojoşoaie. 4. S-au pus în corespondinţe cu partea inteliginte întrebîndu-i
primi-vor posturi în -comitate, întru care obiect s-au numit Gabriel Dorgo, Pop
Latzi, Pop Maior, Ioan Bardoşi, Orbonas, Pap Theodor, Moldovianu. S-au scris
hotarele Prefecturei a fi între Mureş şi Someş Legiunea Rom. XII; pentru plata
tribunilor; pentru satele săseşti să se întărească preste aoelia de comisar Miller
La
La
La
La
La

11
Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud. Prima reşedinţă a prefecturii lui Constantin Romanul plnă la transferarea ei la
Reghin.
11 Florian Micaş ( ?-1876).
11 Vasile Moldovan (1824-1895), prefectul legiunii a III•a,
"Ioan Axente Sever (1821-1906), prefectul legiunii I-a.
u Domnul Silkiny judecător din Bistriţa porunceşte ca toţi din districtul Bistriţei să meargă acasă.
11 Conform ordinului din 26 noiembrie de la comandantul companiei din Monor a Regimentului de graniţă nr. 16
Infanterie, compania I-a, trebuie menţinut lagărul din Teaca plnă la !naltul ordin al Domnului locotenent-colonel
Urban.
17
Pentru amintitul caporal Pap Lll.sz16, ln prezent învăţător în Teaca, cu bună purtare şi truditor pentru binele
general, drept recompensă pentru lmbunătăţirea situaţiei lui se va ţine seama de el.
18 Aţintiş, jud. Mureş.
11 Seulia de Mureş, com. Cucerdea, jud. Mureş.
11 Voluntari.
11 Papiu Ilarian, jud. Mureş.
11 Slnpetru de Clmpie, jud. Mureş.
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Georg, posta mester din Teaca. S-au scris pentru recrutaţie; s-au propus Erkedi
de secretaru Prefecturii; sus numiţilor comisari s-au dat să confişte bunurile rebelantilor mobile şi imobile. Am avut conflict cu Oberrichter din Bistriţa. 5-au scris
Prefectilor Axentie, Moldouuan, Mikaş, modalitatea recrutaţii.
Nro: 20. S-au dat siguranţie Domni[i] Lazar Lojosoaie.
Eod. 21. Domnfi] Bartos.
22. De vreme ce această jalbă a lui Mihail Kiss şi mai nainte de cătră tisturilc
varmegyei s-au hotărît a se diferi pentru tempurile turburate, aceia dară şi acum
prin aceştia să difere şi toată execuuntia se su.spendă. Sig. Teke ut supra.
23. Săplăcanilor s-au dat ca să aibă pace, dacă sînt oameni de pace. Si.g. Teke
ut supra.
2-:1° eod.
25. Bachner Michaly de la Kisczeg 23 jeluieşte că viindu-i caru de la moară prin
Budurlău 2 ". s-au sculat săte:1i şi i l-au cuprins cu puterea caru cu patru boi.
Resolutio. D. Tribun Kovacs Iuoan prin acestea strîns se porunceşte ca pre cei
c-e au stat în naintea carului în drumul ţierei legaţi să-i aducă aici în Teaca. Caru
~i boli] să-i dee jăluitorului în mină.
26° eod. S-au jurat de birău satului Şopteriu25 Oltyan Luca, al doilea birău
Budulcţan Macavei, căpitanu Pop Onisie, v. căpitanu Radu Iuor..
2î 0 eod. Domnului căpitan Arsinte.
28° eod. die. S-au jurat de birău satului Sereţielu 26 , Şonfelean Macarie, al doilea
birău Arcălean Ilie şi juraţii Moldovan Vasile, Şonfelean Zacharie, Pop Grigore,
l\Ioldovan Samson, Beldean Ion, tot acela-i şi căpitan care-i şi birău.
1848. 18,'30 nov. 29. Popa cel unguresc s-au prădat prin săteni. Pofteşte despă
~ubire şi darea afară a simbriei.
Resoluţiune. Căpitanului şi Tribunului din Komlod 27 se porunceşte că oriunde
s-ar afla bunurile jăluitorului să s2 exaqueze şi să i se întoarcă. Cine s-ar înpotrivi
să se c1resteze şi să se aducă în naintea Comisiei. Sig. Teke ut supra.
30. Resol. Din bunu curţii să i să dea simbria prin Căpitan şi Tribun cu mare
dn·ptate. Sig. Teke .
•1\Tro. 31. Kcreszturi din Teaca din
bunurile sorăsa de la J:t~iscut28 cele de lipsă
spre ţinerea vieţei.
Jiesoluţie. Căpitanul din Fiscut prin birău Doamnei Ranoe Berde Gabor, să
aducă aici în Teaca D-nului Kereszturi 30 de merţe de griu, o vacă cu lapte, un
por·c .~ras din bunu numitei doamne. Sig. Teke.
Eod. 32. Neşte oameni din Czagu:!!J cer despăgubire pentru trăsuri şi reîntoarccrL•a decimei.
Resolutio. Căpitanu cu biraele satului să facă judecată dreaptă ca jeluitorii aceş
tiil să se despăgubească.
Decima să i se întoarcă din bunurile domnului. Sig. Teke.
Eod. 33io. Leopold Frank oieru lui Berhan Domocoş din Harastos30 jeluieşte că
<;-au prădat prin uifăleni, ripeni, şi alţii.
Hesolutio. După ţinerea porunci[i] Comandantului decît să i se facă destulu, prin
uifăleni şi ripeni, căpitani şi juraţi. Sig. Teke ut supra.
Eod. 34°. Arcudeni[i] arată că se pustiesc pădurile, stogurile etc. domneşti.
Eod. resolutio. Strîns să porunceşte să păzească numiţii grăjitori, că ce pagubă
\"a fi, ei vor plăti de n-or putea da sama.
35. Jaluba fiscutenilor asupra doamnei Pfeipfer Carolina şi Simon Giorgy.
Resolutie. Doamna jecuitoare se îndatoreşte a arăta dreptate cu ce putere s-au
lc•~at de săteni ai asupri.
"' T,,~şor, com. Budeşti, jud. lllureş.
" Budurleni, com. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud.
" Şoptcriu, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud.
" Sărăţel, com. Şieu-lllăgheruş, jud. Bistriţa-Năsăud.
" Comlod, com. Milaş, jud. Bistriţa-Năsăud.
" Sălcuţa, com. Sinmihaiu de Cimpie, jud. Bistrila-Năsăud.
" Tagu, com. Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud.
•• Frunzcni, com. Lunca, jud. Mureş.
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lttem. Tot deodată se îndatoreşte Doamna pe deregătoriul său, Simon Giorg
a-l aduce în nainte la infăţioşare pentru fărădelegile lui.
Eod. 36. Cererea seretfălenilor pentru moară.
Resolutio. Arendaşu Jodea se soroceşte a-şi aduce contractul în nainte, de n-a
vrea de bună voie legat să se aducă în naintea Comisiei.
Eod. 37. Sub care s-au dat pasu lui Tavaszi Dani din Kisfi.ilpos: 11 .
Eod 38. Domnul Ga.11 Giorgy arată scrisoarea apărătoare.
Resoluţie. După ţinerea aoestei dreptăţi mai sus numitul să aibă pace ca un
om drept, să poată umbla după averile răpite unde le va afla.
Nro. 39° - 40. S-au poruncit la biraele şi căpitanii de la Galeţiu 32 , Băiţa:i:i şi
Hrastoş, ca să nu să întindă că cu capu vor plăti.
Eod. 41. Breban Iuon din Fiscut cere despăgubire făcută sieşi prin O. Pfeipher
Carolina în semănături etc.
Resoluţie. Căpitanul şi biraele să facă lege dreaptă între jeluitor şi Doamna sa,
şi apoi legea să vină în mină.
19 nov./1 decembr. nr. 42. S-au poruncit biraelor şi căpitanilor de la SzemmihafV•.
Szemmartin35 , Riics:JG, ,ca caii şi toate dobitoacele rebelanţilor strîngîndu-se laoJaltă
să se ţiie acolo pină la o altă rînduială, precum şi pădurile s~ le păzească.
Eod. 43. Se porunceşte birăului şi căpitanului de la Mileşiel3 1 • ca pe Harşa Ştefan.
Ungur Dumitru, Kovats Vasilica, şi pe Scaiu să-i sorocească să plăteaiscă banii lui
Durăn Ioan din Rucs.
Eod. 44. Se porunceşte ca Bacovian Todor şi Nemiş Toader să se aducă î,ncoace
la BuduşiuJB_
Eod. 45. De la Buduşi să se îndrepte pe calea legi[i] oprindu-să bani pînă atunci
pe unde sînt.
Eod. 46. Se porunceşte chirşudenilor ca bunurile şi pădurile domneşti să nu SL'
pustiască şi ca fruntea satului să vie în nainte cu birăul ales de sat.
Eod. 47. La Comandantu Companiei a 2-a de al doilea Regement Roman: Bine
vă este cunoscut că am sosit aici în părţile acestea şi că sînt Prefectul Legiunei
Horn. Aceea i,ncă vă este cunoscut că toată Tronisilvania s-:i împărţit în 15 Prefecturi
c·arc S-'aU întărit de Dn. G. Comando, acum dară Prefectul acE'Stei Legiuni Romane
nu se poate îndestul mira cum şi pentru ce au prins ficiorul popi[i] din Bileag:1•1•
pentT'U că au pus inblătitori la curtea lui Moruţiu şi aceasta s-a făcut din porunca
mL•a, iară eu am renduială şi două porunci subs. nro. 254 şi 312 date de la Onoratul
Comitet a naţiunii noastre ·ca să confisc toate bunurile mobile si imobile mai cu
samă a rebelanţilor domni; pentru aceea fii,ndcă sîntem romani· avem toţi acelaşi
scop şi Prefectul redarnă ca să să sloboadă acel tînăr fără întîrziere şi înblătitu
să nu să înpedece că eu am lipsă de bucate pe sama lagărului. A înblăti fâră
î:ntîrziere şi acolo şi acilea şi aduna în magazin. Nedeşduesc că de astă dată ne
vom înţelege.
20 novembris/2 decembris, 48. La popa de la Gafaţiu se porunceşte ca pentru
la.~ăr să se aducă cinci boi din cei domneşti.
Eod. 49. Se porunceşte căpitanului şi birăului de la Visuia 40 ca bunurile arendatorului şi mai ca rebelant să se confişte şi oameni[i] să nu se îngreuie la exequenţie. In curte să se pue om să nu se pustiască şi neasculători[i] să se pedepsească.

Eod. 50. La Herina„ 1, şi la Iuda 42 s-au dat
bucatele D. Ferevi şi Szetlincsi. Sig. T,eke.

poruncă

Filpişul Mic, com. Breaza, jud. Mureş.
Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.
Băiţa, com. Lunca, jud. lllureş.
"' Sînmihaiul de Clmpie, jud. Bistriţa-Năsăud.
'" Slnmartinul de Cimpie, com. Rîciu, jud. Mureş.
'" Rkiu, jud. Mureş.
"' Milăşel, com. Crăieşti, jud. l\lureş.
30
Buduş, com. Budacul de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud.
39
Domneşti, com. Mărişelu, jud. Bistriţa-Nă.Mmd.
• • Visuia, corn. l\liceştii de Cîmpie, jud. Bistriţa-Năsfiud.
u Herina, com. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud.
"" Viile Tecii, com. Teaca, jud. Bistriia-Năsăud.

31

'"

33
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End. 51. O muere din Băiţa scoasă din casă roagă să i se dee casă.
Resoluţie. Cu nedrept fiind aoeastă muere văduvă cu tri ficiori ţipată din casă.
birău şi căpitanu să sorociască pe locuitori in casa ei a-şi căuta altă oa.să. Aciasta
şi acum are ficior cătană, trebuie să-şi cb.pete moşia.
Eod. 52. Văduva papadisă 43 din Szeplac41i jăluieşte că au robit a ei toate.
Eod. 53. S-a poruncit D. Parohu din Szeplac ca să caute ou biraele toate cele
răpite

a papadisei ref[or,maie] de acolo

şi să

le dee în napoi.

Eod. 54. Dipseni[i] jăluiesc pentru pădurea cumpărată de la G. Korniş.
Resolutio. Dacă dipsenii au plătit pădurea cumpărată au voie şi slobozenie, nime
să

:·1 u-i

zăchăiască.

21 novembris/3 decembris. 55. S-a făcut inştiinţare la Regement ca să înceteze

Ordatse de a confisca bunurile domneşti, pină la o altă rînduială. Şi pentru Dedean
s-a făcut o scrisoare excusatorie.
Eod. 56. Onoratului Comitet al Naţiunei Romane.
Incurcături peste încurcături. Acum a sosit timpul, ca românul cu român să se
apuce de cap, ce ar fi un avantaj inimicilor noştri, şi dacă nu se vor face pasurile
cuviincioase din partea Onoratului Comitet, prin In. G. Comando sîntem prăpădiţi.
pentru aceia mă rog de O. Comitet să-mi dezlege următoarele dificultăţi:
1°. Eu mă aflu în Prefectura mea din 10/22 nov. 1848. CUIJil am mai înştiinţat
pe O. Comitet, am adunat un Landsturm la Teaca şi aştept mandatul Domnului
Urban care pînă în ziua de astăzi nu l-am primit cu toate că l-am înştiinţat încă
din ziua mai sus numită. In aşteptarea mea mă pomenesc cu o grămadă de nerinduieli, despre care aşteptam dezlegare oficioasă după raportul meu din 17 /29 nov.
sub nro. 19, care neorinduieli au ajuns acum la culmea cea mai nesăvîrşită, de nu
mai ştiu ce să fac, fiindcă eu nu mai sînt Prefect, ci numai bajocura comandanţilor militari de la M. Vasarhelyi, Gherla şi al Regementului a 2-ea român, prin
urmare şi Comitetul care m-a întărit nu este recunoscut ca o autoritate legală, că:
a. 19 novembris/1 decembris a.c. mă pomenesc câ popa din Bileag vine şi îmi
spune că un ofkir cu mai mulţi soldaţi grăniţiari au venit să confişte curtea marelui
rebelant Lazar Mauriţiu. Eu am lăsat popii ca să înblătească ceva griu pentru
lagărul meu. Popa era în Teaca şi lăsase pe feciorul său lingă înblătitori, ca să
nu se facă pradă; vine oficirul Ordatse cu comisiunea şi prinde pe feciorul popii
şi îl trimite la Budac45• In zadar a zis tînărul că eu i-am poruncit, dînşii l-au
trimis ca cînd eu nici că m-aş afla în Prefectură. Bu numai decît am reclamat
după acel tînăr nevinovat, încă seara subt nro. 47. Tot n-a fost destul. I-au imputat
popi[i) că este rudă cu mine şi că au ţinut cu unguri[i) şi_ că feciorul lui a fost
între Bnkentes.
22/2. Această comisiune veni la Szasz Pintic 46• Inţelegînd că se află acolo, m-am
dus în persoană ca să mă înţeleg. I-am arătat mai întii mis~unea mea de la O.
Comitet, după aceia cele două mandate tot ale O. Comitet sub n-ri 254 şi 312, prin
care mi să dă voie ca să confisc toate bunurile mobile şi imobile şi să fac requiziţiuni de pe la unguri precum au făcut şi ei de pe la români ca să nu pătimiască
lagărul. Dînsul încă mi-o arătat poruncă de la Regement pentru confiscăciune. L-am
reflectat, că am înştiinţat din nou pre O. Comitet şi despre vitele care se află pe
la oameni cuprinsă în aceiR-'?i vrajbă universală, şi ca să lasă deocamdată pînă
voi primi alte porunci mai nouă, pentru care am cerut dezlegare de la O. Comitet.
Acum această comisiune cite vite străine află dusă tot la Compania de la Budac.
Oficirul Ordatse are comisiul său de la Regement în toată Prefectura mea pină
la Blaj. Am a reflecta că această comisiune produce cea mai mare neorînduială,
de oameni[i] nu mai ştiu de cine să asculte de Regement. sau de Prefectură. Oameni[i] noştri provinciali se află foarte mîhniţi, că ca să le adun fonduri naţionale
sint bucuroşi. Hîrtiile mele cele oficioasă n-au nici o putere, neavînd nici o putere
c·ste de prisos Prefectura că ori trebuie să isprăvească toate diferinţele în toată
l'refectura, ori trebuie să înceteze Prefe~tura. Aş dori că precum eu nu mă pod
•• Preotească.
" Goreni, com. Datoş, jud. Mureş.
•• Budacul de Sus, corn. Cetate, jud.
•• Plntlc, com. Teaca, jud. Mureş.

Bistriţa-NA.săud.
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amesteca şi cerceta după ,cele ce se
tece nici în Prefectură. Pentru aceia

află
mă

la soldaţi[i] grăniţieri, aşa să nu se amesrog, ca să mi să hotărască de oe trebuie să

mă ţiu.

Dară soldaţi[i] numai la exequţiuni se pricep pre bine şi celelalte rămîn pe capul
meu. La grăniţieri încă se face strînsă cercetare pentru cele răpite în timpurile
{:ele viforoasă, care asemenea produsă o ,consterna.ţiun~ mare. Grăniţiari[i] şi-au
vărsat şi îşi va,·să şi acum sîngele, şi acum nu caută oari ce au făcut şi vor a-i
pedepsi cu glonţ. Onorate Comitet mi se pare că nu merg lucrurile bine, şi mi
teamă să nu fim vînduţi, fiindcă se află mulţi tocmai şi între oficiali cari nu ne
voiesc binele din inimă. Duşmanii se lipesc pe lingă dînşii, şi acum pe rînd, pe
rînd capătă înputerniciri de la dînşi[i], ca să li să restituiască iarăşi boieriile perdute, care nu încetează nici pînă în momentul de faţă, precum se poate vedea din
aci alăturata rugare a sătenilor din Şo.pteriu.
Sub b. Acum Gyulai este recunoscut de rebel. De se vor întări iară cit vor avea
-Ocaziune îndată vor produce altă revoluţiune şi noi iară vom cădea.
Ca să înţeleagă mai bine O. Comitet diferinţele noastre -cu grăniţiari[i] români,
vă alătur sub b. o poruncă a comandantului din Budac. Din această poruncă eu
am închiat, că nu este cu ştirea In. G. Comando. Observaţi numai bine pecetul
şi datul şi veţi vedea că lucrurile nu merg pe calea sa.
Subt. c. Vă alătur în copiis cită autoritate am şi prin cine mă admonestează
D. Leitenant Ordatse, că îmi va prinde tribuni[i] pe cari îi trimit în treaba mea.
1-n.prejurările mă silesc că încă mine, fără a mai aştepta porunca D. Urban ca să
mă trag pe Mureş, la Iecir. 7 şi la G6rgeni"8 , pentru ca să fiu tare şi fiindcă şi în
Lands1mrm trebuie să aibă călăreţi fără care nu se poate face nimic, am trimis
la Pasmuşiu 49 după nişte cai de bileag carii se află pe la oameni. Din alăturatul
sub ,c. vedeţi cum mă .plăteşte şi mă rog îndreptaţi-mă ce să fac.
Subt nr. 55 am requirat pe Regement ca să oprească confiscăciunea pînă la alte
porunci mai înalte. Ce mi-o veni de acolo nu ştiu.
Di·n toate acestea mă rog ca să se hotărască cit mai în grabă ce am de a f.a{,'e?
Asemenea şi comandanţi[i] militari din toate părţile în calea In. G. Comando, că
de nu, noi sintem în luptă continuă şi cauza comună unde ne este ţinta păti
meşte mult. Şi tot deodată să se dee altă autoritate nu mie ci Prefecturii.
Cetim ~n gazetele noastTe resfruntăciuni peste resfruntăciuni şi că prefecţii cu
tribunii vor fi răspunzători pentru toate <::ele făcute, fără ca să se arate că săcui[i I
ce au făcut şi cîţi oameni au nenorocit. Eu nidodată nu cred în ei că vor putea,
sau că vor voi a plăti toate pagubele ce le-au făcut, că şi cind vor voi nu vor
putea, că nu vor putea învia pe cei spînzuraţi pentru ocara naţiunei. Eu îmi dau
părerea că de nu vor pierde tot, noi n-am făout nimic. La Haromszek 50 varsă
tunuri şi să pregătesc pentru altă revoluţiune. Săcui[i] de la Gyergyo''', oe să a!lă
în vecinătatea noastră încă nu sînt dezarmaţi. Lingă Mureş pe lingă Săbad 52 mi s-au
jeluit români[i] că încă şi acum nu mai incetează ai jăfui, adică săcui[i] din satele:
Săbed,
Oulpiu53, Samsud 54, Band5.\ Pa.net''°, Berghia57 ,
Sîntioanass, Mădăraşw,
Hărtzeu 60 , Felea6 t, Cseoaş 62 , Colomba63 ,
Poka Keresztur-6", Sarpatak65, Vaida
•• :Orincoveneşti, jud. Mureş.
•• Gmghiu, jud. Mureş .
.. Posmuş, com. Şieu, jud. Ilisuiţa-Năsăud.
" Scaunul secuiesc Trei Scaune.
" Gheorgheui, jud. Harghita.
•• Săbed, com. Ceuaşu de Cîmpie, jud. Mureş .
., Culpiu, com. Ceuaşu de Cimpie, jud. Mureş .
.. Şincai, jud. Mureş.
" Iland, jud. Mureş.
" Pl!.net, jud. Mureş.
" Ilerghia, com. Pănet, jud. Mureş.
" Slntioana de Mureş, com. Pănet, jud. Mureş.
'' Mădăraş, corn. Iland, jud. Mureş.
•• HArţău, corn. Pă.net, jud. Mureş.
u Cîmpeniţa, com Ceuaşu de Clmpie, jud. Mureş.
" Ceuaşu de Clmpie, jud. lllureş.
"' Porumbeni, com. Ceuaşu de Clmpie, jud. Mureş .
.. Pl'l.cureni, com. Glodeni, jud. Mureş.
•• Glodeni, jud. Mureş.
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Sîntioana66 , toate acestea sate se află încă dezarmate67 şi nu înţeleg pentru c.e nu
s-au dez-armat. Nu sînt dezarmate nici satele dincolo de Mureş în sus către secui
precum: Saromberc6tl, Gernesig6!1, Curtifaia70 , Remetiai 1, Kişeişiui2, Mikhaza 73 , Demihaza7", Buzahaza 75 , Csikfalva76, Iobagyfalva 77, Szekaş 78 , Vadadaw, Iobbagytelek~0 •
Hodoşia 8 t, Hedbia 82 , Ehed 83 , Islau84, Kalu 85 • Eu mi-am propus pe rln.d să le dezarmez
cu ajutorul lui Dumnezeu.
S-au scris pentru diferintele de păduri. Pentru cei doi unguri cu pustiile din
Bliesiu86, pentru că unguri se botează; pentTU membrili] ai Comisiuni[i] Centrale
din Szasz Regen 87 ; pentru recrutăţiune; pentru înpărţirea tribunatelor; pentru sare.
22 nov./4 decembris nro 57. S-au scris la Comisiunea Centrală din Sz. Regen ca
să intre în lucrare.
24/6, nro. 58. Răspuns la Compania MonoruJui.
La reqvisiţiunea Domnii tale cea oficioasă cu dato din 5 dec. nr. 2 am răspunde
următoarele:

1°. Iţi mulţumesc foarte frumos pentru sfaturile care mi le-ai împărtăşit, şi totdeauna pînă vom lucra aşa ca acum vom fi învingători şi niciodată nu voi lucra
fără a mă i,nţelege cu alţi[i) mai practici.
2°. Eu nu cred mai mult secuilor şi ungurilor pînă nu îi voi vedea dezarmaţi.
Crede-mă Domnule comandant că tot ce fac secui[i] şi ungurii sînt numai mişelii
şi prefăcătorii şi neputînd învinge cu arme, s-au inţelepţit prin urmare au şi pornit
pe alt drum.
3io. Nici o poruncă n-am căpătat de la D. Urban care cu drept o aşteptam, încă
ştiu bine că n-are timp. Cu toate acestea eu gîndesc că nu greşesc de nu vom aplica
după înprejurări, că de m-aş fi ţinut de porunca care m-a trimis încă în 6/18 oct.
în Prefectura mea şi neputînd trece Mureşul trebuia să mă fi întors la Sibiu şi
să las toate locurile dincolo de Mureş la prada mongolilor, dară slavă domnului
am adunat ca şi aicea gloate nenumărate şi am scăpat de foc şi ide sabie toate
acestea locuri.
După ce am format la Aţintiş un lagăr bine organizat am cerut de la O. Comitet, ca să mă lase să viu la Prefectură, despre o parte ca să mă mai odihnesc.
fiindcă mi s-a stricat sănătatea după atîta ştrapaţie, de nu mai puteam vorbi. Dară
vai de odihna care am aflat-o în această Prefectură. Despre alta ca să organizez
cererea mi s-a împlinit şi acum mă aflu din 10/22 nov. în mijlocul frăţiilor voastre.
Lagărul cum şi l-am adunat după un circular supt numele Domn. Urban despre care
te-am înştiinţat atît pe D-ta cit şi pe D. Urban.
·
Am şezut în Teaca fără nici o activitate ce nu se potriveşte cu mine şi fui silit
am lua drumul mai departe pe unde va fi trebuinţă şi cu folos. Să mă ferească
D-zeu, ca să fac ceva ce ar strica naţiunii mele, numai aceea voi a face ce este
spre folosul iubitei mele naţiuni.
11 Voievodeni, jud. Mureş .
., Corect : înarmate.
" Dumbrăvioara, com. Ernei, jud. Mureş .
., Gorneşti, jud. Mureş.
'" Periş, com. Gorneşti, jud. Mureş.
" Eremitu, jud. Mureş.
"Mătrici, com. Eremitu, jud. Mureş.
" Călugăreni, com. Erernitu, jud. :!'\lureş.
" Dămicni. com. Eremitu, jud. Mureş.
" Grîuşorul, com. Vărgata, jud. Mureş.
" Vărgata, jud. Mureş.
"Valea, com. Vărgata, jud. Mureş,
,a Secă.reni, com. Ernei, jud. liureş.
" Vadu, com. Vărgata, jud. Mureş.
" Simbriaşi, com. Hodoşa, jud. Mureş.
" Hodoşa, jud. Mureş.
" Rabic, com. Petelea, jud. Mureş.
83
Ihod, com. Hodoşa, jud. Mureş.
" Işla, com. Hodoşa, jud. Mureş.
"Căluşcr, com. Ernei, jud. Mureş.
•• Blăjeni, com. Şintercag, jud. Bistriţa-Năsăud.
8
' Reghin, jud. Mureş.
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Ştiţi bine, că naţiunea noastră a fost pma acum în robie şi de abia putea cineva
cu mare năcaz a împreuna trei state. Acum eu voiesc ai deda de la ştrapaţie,
pentru aceea tot ce a fost bătrin 1-;am trimăs a,oasă că eu cuget cil este mai cu
folos a deda pre oameni[i] noştri la arme <lecit a-i lăsa a trîndăvi aoasă, fiindcă
am porunci ca să fac exer,ciţii necurmate, ce poţi ceti în gazete.
Celălalt plan într-adevăr este a ocupa linia de către secui ica să ne apărăm iar
nu ca să-i agredem, şi să ştie că românii nu do~m mai mult. A•ceasta am făcut
din principiHe următoare, că am inţeles că isecui[i] din Haromszek varsă tunuri,
fac prav, se pregătesc şi aceste toate im dau bănuială, că ei mai au de gind a mai
eşi odată. Am primit jalbă de la Săbad, că 5 sate din prejurul lor încă nici pînă
acuma nu încetează a-i despuia: oerură ajutorul meu, eu nu l-am putut da atunci.
Eu voi merige la Ieci cu lagărul ca de acolo să fac demonstrăciuni secuilor
din Marosszekiltl şi să înoep a-i de:;,;anna pe rînd că nu înţeleg pentru ce nu s-au
dezarmat. Dacă D-ta nu vei afla ou cale şi eşti incredill1ţat că această întreprindere
a mea va fi stricăcioasă naţiunii noastre, fii încredinţat că nu voi face nimic, însă
eu după priceperea mea cuget că mai rău va fi de ne vor vedea că dormim şi de
vor vedea că nu le mai fucem demonstrăciuni. Lasă să tremure secuiu şi unguru
de român -că destul a tremurat românul 500 de ani.
4°. Cu D. Uriban din ,nenorocirea mea nu m-am putut întîlni ca să mă cunoască
şi a avut toată dreptatea a porunci că fără subscripţiunea D-lui nime să nu mai
facă nimic, pentru că se făcură multe neorîndui,eli.
D. Urban a întrebat destul după mine, fiindcă primisă rînduieli de la ln. G.
Comando şi eu fiindcă adun gloată spre scop naţional. Aşa sint încredinţat că nu
este mişcolanţie şi este căderea mea, cil altfel prefecturile din dulcea noastră patrie
ar fi oa a 5-a roată la car şi dacă s-a întîmplat de am ajuns după ploaie chepeag,
nu sînt eu de vină. Poate am făcut într-alte locuri serviţie naţiunii mele. Scrisoarea
D-ta}e am primit-o la Batoş89 în drum. După toate aceste cu întîlnirea noastră ne
vom ~nţelege mai bine.
1848, 25 nov./7 dec. nro. 59. S--au requkat Domnii Baroni Carol şi Samuel von
Loventhal de ar ave voe să primască vron post în comitat.
60. Abram Precup din Visuia absolut jurist pofteşte vro deregătorie în comitat.
61 die eodem. Sătenilor din Almaş!IO,
Dacă săteni[i] di la Almaş prin rebelanţi sînt păgubiţi, trei in apă aruncaţi, patru
puşcaţi cu drept peste toate bunurile care se află în sat a rebelanţilor a le confisca pînă la altă orînduială pentru despăgubire.
1848, eod. 62. S-a scris Domnului Colonel următoarele:
In zilele de curind trecute 10/22 nov. mi-am făcut oficioasa î:nştiinţare către
Măria ta, despre aceia cum că eu cu venirea mea în ţinutu jurisdicţii af.lînd rînduieli date prin Ioan RUJS în numele Măriei tale, ca popor,ul să meargă la Someş
falău91, sau unde va cere trebuinţa binelui de comun. Eu îndată am dat porunca,
ca satele de pe aici să se adune laolaltă întîi în Teaca ca apoi de aici odată şi cu
toţii dimpreună, să putem merge unde se va porunci, spre care scop tot deodată
am făcut oficiosul raport ·către Măria ta întrebînd şi aşteptînd răspuns şi milostiva
rînduială unde să mă duc cu poporul? Expresul trimis ,cu ştafetă s-a întors, însă
răspuns în scris nu mi-au adus fără să fiu în aşteptare. După aceia de la Comandantul Companiei Monorului dom. Botîrla am luat înştiinţare să nu mă mişc de
aici de la Teaca pînă va urma poruncă de la Măria ta, care pînă astăzi încă n~am
căpătat-o. Iară de la Onoratu Comitet chiar acum luînd demandare, pentru care
milostiva ordinaţiune !naltului G. Comando d.dto 22-a nov. nro. presidiali 200
însemnată mi-o împărtăşeşte. Mişca s-au slobozi adunarea poporului Landsturm,
să înştiinţăm pe priefecţii legionilor române.
1848, nr. 62. Domni[i] comandanţi conoernenţi, întru care m~e mi să hotărăşte,
-:a de la Măria ta ca Comandantul Nordului să ieu ordinaţiune.
•• Scaunul Mureşului.
•• Batoş, jud. Mureş.
•• Merişor, corn. Glodeni, jud. Mureş.
11 Someşeni, azi contopit cu oraşul Cluj.
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După
părăsesc
Insă nu

aceasta cu toată umilinţa vă î~tiinţez, că împrejurările mă silesc oa· să
Teaca (Tekendorf) şi astăzi de unde vă înştiinţez mă aflu în Veciu (Ieci).
voi rămine mult, că n-am unde şede şi cu ce ţine lagărul, pentru aoeia mă
voi trage la Regen şi în satele învecinate de unde nu mă voi mişca pînă la poruncile Măriei tale fiindcă n-am putere de,$.tulă ca să păşesc şi să năvălesc asupra
siculilor din Csik şi Gyergyo cari ameninţă, varsă tunuri şi să pregătesc, ba în
vecinatele sate la Săbed unguri[i] s-au pornit a jăcui români da pe unde .. , ....
multe jalbe am primit. După aoerora înştiinţare~ 2 •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1848, 27 nov. 9 dec. nro. 63. La Onorata Comisie Centrală a Pref. Leg. Rom. XII.
Şi pînă va urma întărirea acestii Comisii Centrale de mine în Prefectura Rom.
XII denumită de la O. Comitet Naţiunei Române în Sibii, aflu neîncunjurata trebuinţă spre înplinirea aceste a le propune O. Comitet Provizoriu.
1. On. Comitet din partea săsească încă va numi doi membri întru acest Comitet.
cari pentru aceea nu s-au numit că eu nu cunosc care ar fi demni şi capaci a întra
în sinu Comitetului, apoi doi dintre ai noştri vor fi secretarii şi notarii. După aceasta
2°. On. Comitet decît se va apuca a lucra cu toată sîrguinţa obiectu recrutaţii şi
a scrie D. tribuni ca fără întîrziere după instrucţia D-lor dată să isprăvască conscrierea sufletelor şi să trimită protocolul în lontru la O. Corn. Să scrie cîţi
recruţi să pot nădăjdui şi să se poată dispune despre asentarea acelora cînd şi unde
să se trimită.
3°. Să poftească O. Corn. de la tribuni ca după porunca O. Comitet Naţional din
Sibii sub nris. 254 şi 312 ieşită şi cu di~i[i) înpărtăşită să arete protocol, unde.
ce fel de bunuri mobile şi imobile şi dte dobitoace, cai, boi, vaci, ei au aflat şi
au cuprins de a rebelanţilor sau pe la oameni ce au aflat? Sînt bucate şi in
grăunţe sau în stoguri numai? Cele înblătite să se ţie sub darea de samă, oele
neinblătite să se înblătiască sub bună pază să nu se prade sau să se fure. Aşa
dară oameni de treabă să aliagă şi să pue D~nii tribuni spre toate acestia de la
cari să poată cere sarna. Precum şi D-nii tribuni sub strînsă dare de seamă va
fi despre toate, unde sînt mori şi păduri, să scrie în lontru cum se află? Cum s-au
adunat dintre acelia, de s-au făcut şi s-au căpătat de undeva ceva bani să se trimită în lontru la O. Corn. oare apoi va fi dătător de samă de oe a primit.
4. In tot satul să poruncească O. Corn. D. tribuni să oerce care băgat-au biraele
anului trecut contribuţia toată şi unde se va afla restanţă să o scoată şi să o tri
mită în lontru şi pe lingă cuietanţie să o administre O. Corn. şi Comitetul va arăta
suma toată. Apoi O. Corn. Naţional spre a dispune mai încolo despre aceea.
5. La sare, la păduri să nu să atingă, să nu să strîngă popor nkăiri sub gre
pedeapsă.

1848, 28 nov./lO decern. nro. 64. S-a scris la Bătrîneanu Grigore tribunul eparhiei Cătinei93 ca pentru fapta sa oea ruşinoasă să se înfăţioşeze numai decît la
dare de samă în naintea Prefecturei. Altmintrelea aspru să se tracteze ou dînsul
şi pînă atunci încă i se porunceşte să nu împiedice ceilalţi tribuni în acele două
eparhii de la lucrărilor lor precum urmează: au venit la cunoştinţa noastră purtarea Domnitale cea obraznică, cu care n-ai vrut să respectezi nici deregătoria, la
care trebuie să fii supus şi Durnniata, nici pre aceia cari s-au trimis de Prefect.ură,
prin care îţi facem cunoscut, că orice neorînduială de se v2. întîmpla, va fi răs
punzători în acele două tracturi, pînă prin mijloace ce le am ln mină te vom aduce
la cunoştinţă.
Dumniata îndată oe vei primi această poruncă a noastră să te înfăţişezi în
naîntea Prefecturei ca să te dezvinovăţeşti, iară de vei despreţui această poruncă
să ştii că te vom lepăda din Tribunat cu riuşine şi prin ajutor militar te vom aduce
mai nainte la noi, după aceia te vom trimite la Sibii.
65 a. Ni s-a comîndat prin gazetele noastre ca să înştiinţăm pe O. Comitet, care
le-am tl'imis noi la O. Corn. şi ce am primit şi ,noi. Prin acestea am a vă înştiinţa
r·ă cu toate le-am primit, afară de una, din care mi să dă cunoştinţă ca să viu la
negen. Celelalte toate le-am primit94 .
" Text ilizibil pătat cu cerneală.
•• Cătina, jud. Cluj.
•• În textul Protocolului aliniatul 85a este tăiat.
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Eod. 65. Fekete Peter din Toldal95 jeluieşte că după slobozenie s-au ţipat din
casă.

Resolutio. Dacă slobozenia iobagii l-au af1at în casă, după vestirea aceia n-a
avut putere fostul domn a-l ţipa din casă. Aşa dară dacă a lui casă de-i încă pustie
să se bage în napoi. Sig. M. Regen.
Eod. 66. Comunitatea din Toldal cere lemnie pe sama satului.
Resoluţie. Din cea sătească ca dintr-a lor pădure, din ce domnească pe lingă
biciu legiuit% să-şi taie pădure să se îngrădească şi încălzească.
Eod. 61°. Oamenilor din Sierbeni 97 s-a dat rînduială să capete 19-ce măji de
sare de la Iabenitze~8, lui Bersan Simion, Fekete Toma.
Eod. 68. La Cotîrla Iuon şi Bercse Toder de la Habic 99 s-a făcut rînduială să
capete o majă de sare de la Iabenitza.
1848, 29 nov./11 decemb. 69. La Domnu Comandant Leiinant Bozga în Sz. Regem.
Aici cu toată cinstia închid diploma denumirei mele de Prefect în Legiunea
Rom. Xll care cuprinde în sinul său 104 sate şi IX tribunate împărţite a cărora
consignaţie aici se alătură să binevoieşti a le arăta la locurile cuviincioasă pentru
statul ştinţei precum şi aceia că On. Comitet prin ordinaţiunea sa de 4--a decembr.
a.c. nro. 571 dată a denumit de v. prefect Legionei aestea pre Ştefan Moldovaian
parohul Sz. Pentecului şi secretariu Prefecturei pre Iuoan Archiudean. Cu toată
cinstirea rămîi.
Eod. 10. Se porunceşte biraelor de la Fi.ilposiu Maret 00 să îngăduie pre fărăgocni
a tăia pădurea în hotarul Fi.ilposiului şi contractu să-l aducă încoace, iar fărăgoeni[i]
să aducă banii în 8 zil,e în lontru.
Eod. 11. Domnului Nonu de la Sz. Regin s-au dat rînduială de a căpăta două
măji de sare de Iabenitze.
1848, 30 nov./12 dec. 72. Am primit cu toată cim,tea ordinele On. Comitet atăta
ce cu datu din 4 decern. nro. 571 cit şi aciaste mai de pe urmă cu datu din
7 decern. numerii 624-625 şi 26 expeduită şi mie spre îndreptare trimisă, din care
toate văd şi cunosc că On. Comitet e foarte îngrijat pentru toate interesele ce se
ţin de drepturile şi onoarea naţiunii noastre; şi această priveghere a On. Comitet
mă stîrneşte şi pre mine cu subalternii mei ca să mişc toată piatra spre a ajunge
la scopul dorit şi toate ca să urmeze ca cu pace şi linişte să le poci isprăvi. Am
şi dat domnilor tribuni strînse instrucţiuni, însă durere! precum v-am înştiinţat
în două raporturi de la scopul nostru ne înpedecă subalternii oficiali milităreşti,
cari orişicum sînt cumpăraţi de unguri de vreme ce On. Comitet îmi porunceşte
să am mare grijă să fac proviziune pentru lagăr să n-avem pe urmă a ne lupta
cu inimicul cel mai crud, cu foametea.
Domni[i] oficiali militari dau putere rebelanţilor domni a şi le căra toate bucatele sale pe la oraşe pre unde sînt ascunşi şi aşa ei vor ave modru de a se
întări iară în contra noastră iară naţia noastTă prin irinşi[i] păgubită, jăcuită, sără
cită la timpul său nu va avea modru de a pute sta în lagăr de foame. On. comandanţi milităreşti pentru interesul ungurilor Prefectura o bajocoresc, tribunii îi persecută şi îi caută să-i prindă, chiar acolo unde au prins pe Bătrîneanu1°1. Iată acolo
unguri[i] acum iară s-au sculat a.supra tribunilor şi i-au alungat să-i prindă, numai cu fuga au scăpat şi au ajuns asară 29 nov. la Prefectură D-ni tribuni Pop
Alexander şi Costa Filon cari arătîndu-şi dreptăţile sale acelia li-au cuprins D. Adler
cari pre lîngă relaţia aici cu umilinţă închisă ce n-au putut scrie în relaţia sa.
Groaznice lucruri povestes-c ,cu gura, cum pe acolo bat oameni, îi mînă la slujbă
domnească, îi ameninţă, hul-esc pe Impărat numesc bujtato102 pe Urban, Dohi Iosef
etc. Insuşi comandantu Gyerly1o 3 Ratz Petru ţine în cetate mai mulţi onkentes.
" Toldal, com. Voievodeni, jud. Mureş.
•• După evaluarea legiuită.
17
Şierbeni, com. Beica de Jos, jud. Mureş.
•• Jabeniţa, com. Solovăstru, jud. Mureş.
11 Rabic, v. nota 75.
••• Filpişul Mare, com. Breaza, jud. Mureş.
101
Alexandru Bătrineanu, prefect la 1848.
1 oa Instigator.
3
10 Gherla, jud. Cluj.
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Celealalte le va povesti cu gura D-nul tribun Pop Alexandru pre care în perîl trimet şi tot deodată vi-l recomand să fie numit de prefect al Legiunii
Campestre chiar acolo pe acelia locuri unde stările împrejur îi sint cunoscute, a
căruia hărnicie şi dexteritate e prea bine ounoscută O. Comitet, va ajuta la scopul
O. Comitet şi de s-au numit altul mă rog ca D. Pop Alexandru să se denumi.ască
in locu-i, pînă atunci eu ţii provizorie toată Prefectura precum v-am mai înştiinţat.
Pentru toate acestea rog pre Onoratul Comitet să mijlociasC'.ă la !naltul G. Comando să nu fiu înpedecat nici eu nici alt Prefect în administraţia mea prin
D. oficiali militari, altmintrelea toată strădania noastră va fi înzadarni,că si va
urma o contra revoluţiune şi vor fi cele mai de pe ,u,mă rele decît cele ctintîi.
Incit se atinge de comandantul militar am mai dat încă relaţiuni despre Axentil'
Bozga cum că el singur după ce a venit la garnizoana din Sz. Regen a ţinut tot
poporul din circul acesta în frînă, a oprit prin putinţă toate jafurile, dară durere'
veni cam tîrziu de la Topliţa unde era să-şi piardă şi viaţa. Meritele Domnului nu
se pot descrie, Dumnealui s-a hotărît ca să fie comandant militar peste Landsturmul meu, cu care sperez că oi avea o legiune bine organizată pe primăvară, aşa
dară în urma rinduielii On. Comitet am inştiinţat pre comandantul cetăţii din
Vasarhely ca să-mi deie pre D. Bozga de comandant Landsturmului, rugindu-l ca
tot deodată să înştiinţeze şi pre On. Reg. al 2-lia român ca să denumiască pc altul
la garnizoana din Sz. Regen. Tot aciastă rugare o fac şi On. Comitet cunoscută.
mai adăogînd ca On. Comitet prin puterea sa care o are în mină, să-i mijlociască
de la ln. G. Comando pentru meritele care li-am pus mai nainte să se ridice la
un rang mai mare fiindcă este numai Lcitnant şi acum e timpul, ca dacă putem
să ajutăm pre ai noştri cu merite.
Recrutaţia se face neîncetat şi cînd veţi avea trebuinţe numai demandaţi şi îndată
sînt destui de vreme ce voluntari se află destui.
Tot ce se atinge de D-nu Dorgo voi înplini, după toate putinţele. Şi pînă acum
am urmat şi s-au adeverit că banii i-au luat slujnica cu birăiţa şi cu micul
bouraş Cinca. Apoi iară i-a pus îndărăpt acolo, după aceia 1-a luat singură biroiţa.
Astfel aici în Iaţa comisiei urmiază şi biroiţa a veni, ieri s-a adus slujnica cu
Cinca.
La D-nu Kontz Prov. Comisar mi-am făcut datornic.a serbire de mulţămită
trimiţîndu-i în copie requisiţiunea On. Comitet.
Mai pre urmă pentru întărirea Comisiei Centrale pentru confirmarea secretarului Archiudean mă aflu mulţămitor. Pentru D. paroh Ştefan Moldovan• 04 nu m-am
rugat ca să nu fiu judecat de nepotism. Dacă On. Comitet l-a denumit al Prefecturii v. prefect de aceia mult mă mulţămesc că ca un bătrîn şi practic cum e
mină de ajutor la altă rincLuială, pe lingă aceasta tot recomand ca şi acesta ş1
cielalţi bajocoriţi protopopi să se repue în posturile lor.
Tocma cînd era că închii acest raport mă mai pomenii că mai vin încă patru
tribuni, aş zice alungaţi şi scutiţi pe la Naszodt 05 . Rău ne merge, rău se aude şi
de va fi tot aşa apoi nu ştim unde vom ajunge, fiindcă sîntem în confuziunea cea
mai mare şi poporu nostru încă de nu mai ştie de cine să asculte şi de oe să se
mai ţie. Cîţi comandanţi militari atîtea feluri de pol'unci. Unguri[i] aristocraţi, cari
sînt fugiţi în Bistriţa cu asistenţă militărească îşi înblătesc griu şi îl duc la Bistriţe cu ţedulă, că l-a vîndut la proviantu magazin. A.c;;a practizează şi pe cîmpia
de cătră Cluj. Adler comandantu de la Gherla porunceşte şi ameninţă oamenilor
cu excquienţie de nu vor da tot îndărăpt ce au răpit alţi[i]. Tot asemenea face şi
comandantu de la Cluj, comandantu de la Dees, Binder nu recunoaşte nici Comitetu român, nici Prefecturi, de unde dară urmează, că nu este o unitate în orinduieli, că fiecare face după plac, unu într-un chip, altu într-altu: altmintrelea bune
orînduiclile Onoratului Comitet şi alt fel sună diferiţiile comandanţilor militari.
Totdeauna am rugat ca toate mandatele să purceadă de la un cap, ca noi ale noastre
să le primim de la O. Comitet, iară .comandanţi[i] militari de la D. G. Comando.
Şi m-am rugat şi aceia, ca Prefecturile să se puie de Comitet într-o altă vasă, ca
soană

1
••
116

Viceprefect oJ Legiunii a XII-a, unchiul lui C. Romanul, executat
Năsăud, jud. Bistriţa-NăSăud.

împreună
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comandanţi[i] militari să nu poată zice a-;;a uşor: ich ...... auf eure Prefectur101 ;.
Eu mai repetez şi acum cererea, ca O. Comitet să îndrepteze toate acestea necirînduieli, pentru cea din urmă oară, primindu-mi totdeodată decl:araţiunea, că de
nu se vor îndrepta îmi voi da dimisiunea. Despre o parte ,că e cu neputinţă de a
face ceva, iară despre alta viaţa-mi este ameninţată şi se pîndeşie. Nu-şi poate
închipui O. Comitet în ce strîmtoarc ne aflăm aicea. In tot ceasul ne temem de
năvălirea săcuilor din Gyergyo şi Csik asupra noastră şi n-am putere destulă ca
în toată consignaţia listei de Preieclură două părţi sînt unguri şi Scl.';ii şi numai o
parte română, cu cari apoi anevoie mă voi putea lupta în contra săcuilor oei bine
armaţi. Pentru aceia bine hotărîsem cu marginile Prefecturei şi şi acuma aş dori ca
să rămîie aşa pînă mai încolo, fiindcă pretutindenea ordinaţiunile mele sînt cunoscute şi de vor auzi oamenii acum de altu, iară să le mai dee un alt cuget.
Scrierea şi aseniarea recruţilor în partea de către nord se săvîrşeşte prin un
oficir milităresc, din porunca Domnului Oberstleitnend Urban, precum aici alătu
rata subscriere a Domnului Oberstleitnand dovedeste.
73. S-a cerut comandant Landsturmului de la comandantu cetătii din M. Vâsarhely.
.
După înaltele orînduieli ale In. G. Comando baron de Puchner, prin care s-a
îndurat la fiecare Landsturm un comandant militar care cu mai mare scumpătare
militărească să întocmiască Landsturmul aşa ca să poată sta în contra inimicului
pe lingă miliţie. Aşa dară primind rînduieli de la O. Comitet d.dto 7 decembris,
sub nro. 620, că dacă n-am comandant militar la l.JandstuI'IDul meu mă îndreaptă
la K. K. Comandant al cetăţii din Vasarhely ca să-:rni cer unul în care am încredere atît eu cit şi poporul. In .puterea acestei onî,nduieli mai înalte mă rog oa să
se denumiască D. Leitnand Axentie Bozga de comandantu Landsturmului meu şi
K. K. Comandant al cetăţii de la Vasarhely să înştiinţeze tot deodată oficios pe
O. Regement al II-lea român, ca la garniwana oştirii din Sz. Regin să denumiască
pe altul. Eu de altă parte am şi înştiinţat pe Inalt. G. Comando despre aceasta.
Noi auzim că săcui[i] tot nu vor să se astîmpere. După care rămînind cu distincta
veneratione etc.
Eod. 74. S-a îngăduit la poporenii de la Hetbiik107 , Bertza Simion, Kiheri Todor
şi alţi nro. 8 să li dee sare de la Iabeniţie pe lîngă protocolaţie.
Eod. 75. S-a dat slobozenie la 10 oameni de la Rabic, Mera Nonu, Mera Simion,
Mera Gore etc. să li se dee sare de la Iabeniţie pe lingă protooolaţie.
Eod. 76. Czira Efrem din Magyaro1 06 pofteşte tri măji de sare de la Iabeni tze
pe lingă protooolaţie.
Eod. 77. Popi[i] Dănilă şi la alţi oameni din Petelia• 09 s-au dat scrisoare pentru
13 măji de sare pe lîngă protocolaţie.
1/13 dec. 78. Geurda Wolfgang din Szeplac jelueşte că l-au prădat şi el au jurat
sub steagu împăratului.
Resoluţiune. Dacă jăluitorul n-a fost rebelant, n-a fugit de acasă şi a rămas
credincios I. Impărat Ferdinand I aşa se porunceşte: paguba făcută a i să răsplăti,
cele riăpite a i să înturna. Deci biraele satului sub grea dare de samă această
poruncă vor lua--0 întru împlinire: dobitoace, unelte, bucate cine au răpit şi să va
şti vor facea să inturn:a şi a să despăgubi.
79. Ormenyeseni[i] jăluesc de multe asupreli.
Resoluţiune. Incă .puţin să fie întru aşteptare jăluitoarea obşte, pma ce se va
înp~cui ~esbelul şi SE: va statornici pacea şi liniştea şi atunci vor dobîndi despă
gubire şi despre aceha cu care au fost pe nednept păgubiţi şi asupriţi prin arendaişi[i] săi cei nemilostivi. Iară şi pînă atunci să fie încredinţaţi jăluitori[i] că
contenitu boilor, carii au slujit domnilor şi ţeri[i] şi locurile oamenilor de pe care
au dat slujba şi naturale şi porţie şi arendcl.';ii sau proprietari au cuprins oameni
prin acea s-au sărăcit, va fi slobod contenitu boilor se vor da Jocurile oamenilor
se vor deschide drumurile cuprinsă. Şi pînă atunci' să silească fieştecine a arătd
Expresie licenţioasă.
H'l:Jic, v. nota 75.
Măi --u, jud. Bistriţa-Năsăud.
"' Petcka, jud. :\iureş.
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Se laudă obştea că au apărat curtea şi bucatele de nu s-au
se apere bucatele curţii că acelia vor fi predate pe sama lagărului şi
numai decit să se înceapă a se înblăti şi se vor căra bucatele la magazin au în
Teaca, au în Regen. Sig. M. Reg.
Eod. 80. Un om din N. Szerderjesu0 jăluieşte despre mai multe pagube făcute
sieşi prin Halai Laszlo. Omu e Pop Iuon.
Resol. Dacă jăluitul Domn e de faţă să se împărtăşiască cu dînsul această jalbă
şi să plătească jeluitorului indărăpt paguba, adică 344 rf.9 xr. cheltuială. Dacă nu e
de faţă jăluitul, atunci biraele satului din bunu acelui domn rebelant şi răpitor
să biciuluiască atîta samă de avere, cit face acea sumă mai sus însemnată, cu suflete
drepte, cu conoştinţa bună.
Eod. 81. Szemartyan Ion din Mileşiel jăluieşte despre trăsurile făcute prin Ajtai
Gyorgy szolga birău cu prilejul recrutăţii.
Resoluţiune. De e de faţă jăluitul, să se împărtăşiască această jalbă cu Dumnealui
şi numai decît să-i întoarcă jăluitorului ace sumă de pe dînsul stoarsă adecă 380 rf.
cu camătă, cu osteniala şi cheltuiala făcută. De nu e de faţă, biraele satului din
bunu jeluitului cu suflet drept, atîta să biciuluiască cit să facă ace sumă şi cealalte şi jeluitorul să se despăgubească.
Nro 82. La Dedradtll două mii de suflete şi multe dobitoace fiind după care
toate dau porţie. fără de aceea multe şi dese transporturi cătuneşti trecînd prin
sat, neavînd de unde cumpăra sare, fiind ognele nestrăbătute, drumurile închisă,
să porunceşte a căpăta sare de la Iabenitze pe lingă protocolaţie şi la vremea sa
vor plăti. Pe săptămînă cel mai puţin zece mă.ii de sare se pofteşte.
Eod. 83. La 34 oameni din Kiovesdll 2 s-a dat rînduială pentru 34 de măji de
sare de la Iabenitze pe lingă protocolaţie.
Eod. 84. Vro la 16 oameni de la Kiovescl 16 măji de sare pe lingă protocolaţie.
Eod. 85. De la Gurghiu au venit nn porc şi două legături de chartă.
2/14. 86. Birău de la Topliţa jăluieşte împotriva frate său că se scoală asupra lui.
Resoluţione. Dacă fraţi nu pot trăi laolaltă, să se despartă. Crista Georgie cu
drept să plătească frate său Crista Iuon partea afară şi să fie odihnit. Georgie
să ţină pe mama sa pină la moarte, de s-a sculat Iuon cu zile rele asupra lui
Georgie frate său, să-l prindă biraele, să-l trimită la temniţă.
Eod. 87. D. Forro Miklos din Faragoull 3 să înblăteasc.ă, să mînce, însă ceialaltă
pa'i:e a naturalelor ce se află in şura domnului să păstreze pe sama lagărului pentru lipsa cea mai de pre urmă. Aşa dară tribunul concernent le va conscrie toate.
Şerbi în putere nu-şi facă destul sieşi, nici acolo, nici în alt joszagll4. Stăpînu să-i
plătească, de nu deie jalbă. Iară şerbi de vor face potenţie, au neascultare tare
se vor pedepsi.
88. S-a dat orînduială telekenilor Maior Iuon, Haba Iacob etc. despre zece măji
de sare pe lingă protocolaţie.
Eod. 89. La socăciaza lui Szabo Simion i se dau din curte 24 de mierţe de bucate
spre ţinerea vieţi şi a copiilc-r.
Eod. 90. La Babeş Toder de la Kakutsll\ Markoş Todor şi Moldovan Todor să
capete sare pe lingă protocolaţie.
3/15 decemvris, 91. La Roşca Nonu şi Niculae din M. Regen să se deie cite o
majă de sare pe lingă protocolaţie.
Nro. 92. Ni s-au împărtăşit o jalbă în contra Prefecturi[i] dată de Dn. Clococean
pentru ce nu fac requisiţiuni de pi la curţi, la care urmează răspunsul aşa:
P.P. Mi s-a inpărtăşit orînduiala mult Onoratei Domniei tale prin Domnu comandant milităresc din Sz. Regen, prin care sint oprit a nu mai face requisiţiuni şi
a nu turbura liniştea. La aceste două puncte mă grăbesc a vă răspunde şi a vă
înştiinţa (fiindcă din nenorocirea mea nu vii şi nu putui alaltă sară a mă intilni

cum este

păgubit?
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Mura Mare, com. Gorneşti, jud. Mureş.
Dedrad, com. Batoş, jud. Mureş.
Cuieşd, com. Pănet, jud. Mureş.
113 Fărăgău, jud. Mureş.
iu Ilun. avere.
111
Căcnciu, com. Beica de Jos, jud. Mureş.
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cu rnult O. persoana Domniei tale),

măcar că

numai pentru aceia m-am repezit la

Vasărhely că:

a) toate poruncile cîte le-am căpătat de la O. Comitet Român, sună şi îmi dă
voie ca să fac requisiţiuni, mai cu samă de pe la curţile rebelanţilor, precum au
făcut ei de pe la români pentru susţinerea lagărului şi anume: mi să porunceşte
în această întreprindere sub nro. 312 din 13 nov., 254 tot dintr-acelaşi datu. 271 din
4 decern., 623 7-a decembris în toate acestea porunci ale Onoratului Comitet mi să
porunceşte ca să fac requisiţii ca să nu pătimească lagărul. In puterea acestor
porunci am făcut şi eri requisiţii din curţile care s-au jăluit la mult O. Domniei ta,
dară le-am făcut într-un chip foarte omenesc, fără ca să fac ceva turburarc, nu
precum s-au jăluit acei în suplică scrişi.
b) Iar în ce atinge despre turburarea liniştei de cînd mă aflu în Prefc.ctura mC'a,
totdeauna m-am silit şi mă silesc ziua, noaptea, de a înpiedeca toată neorînduiala,
toate jafurile sub cea mai aspră pedeapsă, despre o parte fiindcă strîns mi să
porunceşte, iar despre alta fiindcă ştiu că nu este voia în. Împărat, dar nici nu face
cinste neamului nostru român şi neamul nostru trebuie să trăiască în viitorime cu
glorie. Fii încredinţat mult O. Domnule că nici odată nu voi să urmez fărădelegile
săcuilor. încredinţîndu-te dară mult O. Domnule în aoeasta, ce se atinge despre
liniştea publică, voi face numai aceia ce este ou cale, împreună cu coînţelegerca
Domniavoastră iar ce se atinge de requisiţii, mă rog ca să ne înţelegem, că ori trebue să fac requisiţii pe unde se află, nevătămînd pe nici un sărac, fiindcă este
lucru cunoscut că cu vinrt nu se pot ţine oameni, în frig în tină şi desculţi. Ori
oprindu-mă mult O. Domnia ta, ca să fac requisiţii, sînt silit a
înprăştia tot
lagărul, apoi într-o întîmplare de nenorocire vom pătimi cu toţi(i] şi se vor pune în
primejdie mai multe mii de suflete. Eu nimic nu fac fără poruncile Onoratului Comitet român de înpăcăciune. Acum daoă Comitetul nostru, care m-a denumit de
Prefect în ţinutul acesta şi dacă este recunoscut ca o putere legiuită, trebue isă se
respecte ca o putere legiuită: prin urmare eu nu sint de vină dacă inplincsc datoria mea după porunci, ci sînt de vină aoeia care îmi poruncesc. Porunci am ca să
nu vin în conflict cu puterea militărească, pentru aceea nici că am de gînd să fac
ceva în contră. Şi astăzi de se va porunci din partea Dumniavoastră ca să înpră:;;ti[il
lagărul numai decît o fac. Aşa dară mă rog, ca să-mi răspundeţi hotărît, poci face
requisiţii după modalitatea prescrisă de O. Comitet Naţional, sau nu? Au trebue să
înprăştii lagăru? că n-am cu ce să-l ţin.
In porunca din 7 decemv. nr. 623 mi să porunceşte ca să mă înţeleg cu Comandantu militar din Vasărhely pentru sare, şi anume pentru sarea de la Iabeniţie;
că cum să să dee oamenilor, pe bani, sau fără bani? Lipsa este mare, oamenifi I
strigă şi sînt de perit. Comunicaţia nu este slobodă. Eu sînt de părere, fiindcă esle
în folosul în. împărat, ca să hotărîţi Dumniavoastră, că cum s-a luat pînă acum ~i
s-a dat pe lingă protocol şi însemnarea numelor, aşa să se dea şi de aci înainte, să
nu cadă poporul în boală neavînd sare, şi apoi mai pe urmă vor hotă!"'Î cei mai
mari ce va fi plata unei maje.
După
aceasta recomandîndu-mă şi aşteptînd răspuns hotărîtor sînt etc.
C.R.P .L.R.XII.
P .S. Mine voi trece cu o parte a lagărului la Gorgeni şi de acolo voi începe a
dezarma mai multe sate ungureşti de prin prejur armate.
1848, 4/16 decembr. nro. 93. Pentru Mileşiu Marell6, care are 1.050 de suflete şi
pentru dobitoacele lor pe lingă protocolaţie să li se dee 20 de măji de sare.
Nro.94. Silvaşieni[i] se jăluesc peniTu asuprelile şi bajocurile făcute, pentru arendaşu Simai.
Resoluţiune. In virtutea ordinelor Onoratului Comitet al Naţiunei române sub
nris. 234, 312, 254, 271 şi 620, care toate poruncesc să se facă requisiţiuni de pe la
curţi pentru ţinerea lagărului, cu onoare se pofteşte de la comandantul cel mai de
aproape Domnu căpitan Binder, să facă requisiţii de la Simai Todor arendaşu de la
M. Szilvasl1 7, pentru lagăr: bucate, fin, dobitoace şi paguba care acel nemilostiv
111 Milaş,
111 Sllvaşul

jud. Bistriţa-Năsăud.
de Cimpie, jud. Bistriţa-Năsăud.
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arendaş

au făcut oamenilor, prin sine şi prin onkentes, să o plătească, aşişderea
care-i au început a prăda din curte fiind lăsată pustie să plătească paguba făcută.
5/17 decern., nro. 95. D. Borthoe din Iuda jăluieşte că hintău ei şi căruţa li-au trimis birău Ia Budac din porunca lui Moldovan feldrebel.
Sub eodem dato s-a scris Domnului comandant Ordatse la Buda:c să deie afară
hintău şi căruţa doamnei jăluitoare.
96. S-a trimis Ia D.Prefeot Leg.Rom. XIII Iacob Pap protestu care trebue să-l
facă în contra lui Miko Imre pentru subscriere.
97. S-a trimis raportul Domnului ·comandant militar din Sz. Regen în treaba lui
Csiki. Datum Gorgeni.
6/18 decembrie, 98. S-a trimis la Prefectul Legiunii Române XIII.
Eodem die, 99. S-a trimis la D-nu Boszga comandantu Sz. Regenului. Din faptele
Domnului Vice Colonel Urban, vedem că Domnia sa în resbelul acesta civil aşa
s-a purtat cătră prizonieri[ i] pişmaşilor unguri cătră nişte fraţi, ocrotindu-i şi scutindu-i şi vindecîndu-i pre aceia: nu aşa au făcut rebeli[i) unguri ci ei pre prisonieri[i] şi prinşi[i] care nu pute să se apere, în mod varvar îi chinuie şi omoară şi
ii spînzură etc.
Aşa s-a intîmplat din referada D-nului Urban de la lovirea cu săcuii la Sz.
Ivanyll 8 şi Sarpatak. Nişte prisonieri poleci 3 cătane trecînd prin M. Regen după
armadie, nişte unguri le-au eşit în nainte ca nişte hoţi. Cadar Szabo, Piispoki Iosef
cismaşiu şi Hegyesi Sandor, au prins pre acei prisonieri călători, i-au bătut pînă
i-au omorît în drumu ţări[i), care toată a lor varvară faptă se vor ivi mai pe larg
după ce se vor înfăţioşa.
Drept aceia D-le comandant să require:.i:i ab offkio ca pe numiţi[i] tirani ucigă
tori să-i prindă şi să-i trimiţi la temniţă la Blaj.
Sub. nro. 100. S-a dat băieşenilor să nu se ţipe unu pe altu din case pină la
primăvară.

Eod. 101. S-a dat lui Bucur Lupu şi Chitnidian Simion de Ia Oroszfaiall~ rînduială

de a

căpăta

de la

Iabeniţe două măji

de sare.

Eod. 102. Obştea Urişiului de Susu0 jăluieşte că satele din vecini le pradă pădu

rile cu puterea.
Resoluţiune. Prin aceste ordine strins se porunceşte sătenilor din satele în lontru
scrisa, să nu îndrăznească a să scula unul asupra altuia şi a prăda pădurile vecinilor că, care se va scula asupra altui hotar afară de calea legi(i], viaţa îşi va
pierde şi pe lingă aceia greu se va pedepsi: aşteptaţi să să înpăciuiască ţara, apoi
se vor înpăciui şi diferentele private ale sătenilor. Sig. Gorgeny etc.
81 20 deeemhr. Sub datul acesta s-a trimis Prefectului al· Leg. Rom. XIII exerciţiu pentru _gardă naţională română- 33 exemplare.
Eod. 103. S-a scris Domnului maior Clococean ,cum că cu Landsturmul adunat
în Teaca venind în M. Regen s-a tras către Gorgeny auzindu-se că săcui[i] din
Gyergyo ar voi a năvăli în afară, despre care colonelu august in 2/14 s-a înştiinţat.
La Gorgeny s-a rămas pînă în 7/19 dec. de unde s-a pornit a desarma satele dincoace de Mureş, însă iară s-au întrebat Clococean că bine să face acest lucru au
ba? Se mulţumeşte pentru răspunsul mai nainte dat. Se înştiinţează că s-au dat
aflat în Gorgeny 100 de voluntari şi mai pe urmă se roagă că de sînt arme să se
dce la oameni, cari sbeară după ele şi se pofteşte răspuns grabnic.
Nro. 104. Maer Irimie şi Maer Iacob din Huduct 2 t jeluiesc că mai mulţi ani au
avut pro{'.es cu La.zar Moritz pentru un bărc şi pentru o moară, care le-au ţinut în
zălog, iară după aceea fără dreaptă răsplătire a edificatelor potentioase s-au smintit din stăpînirea mori(i] şi a bărcului, pentru ·care de mai mulţi ani avînd procese
şi în mijlocul aceluia urmînd 11evoluţia ţărei, Lazar Moritz ca rebelant părăsindu-şi
iobagii împreună au părăsit şi moara şi bărcu, care de Ia noi le luasă cu puterea
şi aşa rămînînd moara şi bărcu pustie care se ţin de hotaru Disznoioului 122 s-au pus
118

Voievodeni, v. nota 59.
Orosfaia, jud. lllureş.
uo Urişiu de Sus, com. Chiheru de Jos, jud. Mure~.
m Maioreşti, com. Ruşii-Munţi, jud. Mureş.
112
Vălenii de Mureş, com. Brlncoveneşti, jud. Mureş.
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săteni[i] din Maros Huduc şi au ,cuprins şi moara şi bărcu din hotaru Disznoioului.
Deci se roagă ca să li se dee lor, că ei au drept la aceia arătînd documente despre
zidirea ei.
Resoluţie. De este dreaptă arătarea, aşa în virtutea prea înaltelor rînduieli de la
In.G.Comando prin O. Comitet al naţiunei române vestite, care sub cea mai mare
pedeapsă oprească toate agresile şi cuprinderile bunurilor străine. Prin acestea
stirîns se porunceşte la sătenii de la Huduc decît să se contenească de a mai ţine
moara în hotar străin au cuprins cu puterea lor, ci să se lase de ea şi dobînda din
trînsa pînă acuma primită să o dee pe sama lagărului, iară moara din datu de
astăzi să treacă în stăpînirea jăluitorilor, cari aceia au făcut-o cu a [lor] cheltuială
şi din stăpînirea ei afară de calea legii cu potentie s-au ţipat prin antecesorii rebelantului La.zar Moritz.
După acestea dacă se vor statornici pacea şi liniştea apoi cui a da dreptu, aceluia
va fi moara şi bărcu. Acum mai de aproape dreptu de stăpînire este a jă1uitorilor
pentru ţinerea pruncilor carii au rămas săraci de tată, care au căzut în războ
iul civil.
1848, 11/23 dec., ma. 105. S-a trimis la Clococean ştafetă s-a făcut ştire că dezarmez M. Szeku. Am făcut ştire ca pe 24 decern. sarai vreu a ajunge cu 3.000 armaţi
la Vasarhely, să se facă ştire magistraţilor pentru cvartire. S-a întrebat ce să facem
cu onkenteşi[i].
1848, 12/24 dec. nro. 106. S-a înştiinţat Domnu comandant al Bistriţii Venstein
despre execuuntia făcută la Iuda prin Wentzel cu 12 cătane. Despre cercetarea parohului Sz. Pinticului prin trînşi[i] şi despre alte fapte rele ale lor. Şi s-a trimis
suplica judeniilor erga restitutionem.
1848, 13/25 dec., nro. 107. S-a răspuns la scrisoarea lui Vararean din M. Oroszfalu,
Filehaza123 , Restoşnat 2 \ Deda1 25 , ..• t:6, Dumbravat 27, Huduc, Maiereu• 28 , Ursuat 29 ,
Kinoes130, Ibeneştil 31 , şi Idişiel• 32 • S-a dat spre apărarea plaiului. Costa Hodac încă
rămînă acolo să grijască.
Eod. 14/26, 108. S-au trimis proclamaţiile la unguri la Mar,es Szeku.
109. S-a trimis la D. Clococean la M. Vasarhely înştiinţiare pentru săcui[i] din
Gyergyo că 500 de soldaţi au dat ajutor la Harom Szek. Ca să se mute lagărul la
Teaca prin porunca D. Bozga. Ca să trimită muniţie şi puţină armată cătănească,
IO.OOO de capete. S-a scris că sînt 60 de puşti, 12 de celea împărăteşti.
16/28 decembr., 110. S-a făcut înştiinţare la D. Clocooean la M. Văsarhely cum că
Domnul Urban în 16/28 decembr. a sosit în Bistriţa pe la Lekinţia• 33 şi că unguri[i]
de pe Dees în urma retragerii d-nului Vardener la Belgrad, s-au tras la Cluj din
locul unde au fost venit în 12/24 decembr.; şi iarăşi că săcui[i] ar umbla pe munte
sub pretext că fac cenuşă, spionînd. Pentru aceia satele de pe Mureş şi rîu s-au
slobozit acasă spre paza plaiurilor.
17/29 dec. 111. Obştea Huducului arată pricinile în contra instănţii lui Irimie şi
Iacob Maier de la Huduc, care au dat peste moară ce este în price şi poftesc ca
să se lase în stăpinirea lor, şi venitul morii să servească spre folosul biserici[i] sau
a împărăţiei.
Resoluţiune. Pricina mori[i] acesteia nu se poate hotărî pînă cînd nu se vor
înfăţişa ambe părţile în naintea Prefecturei, spre care sfîrşit •această arătare se
împărtăşeşte cu jăluiţi[i] Irimie şi Iacob Maier şi li se pune un termin de 15-ce
zile a dato presentis să se arete în naintea Prefecturei.
Eod. 112. S-a înştiinţat tribunul Chiorean despre stările înprejur de pe aici şi că
Domnul Urban e în Bistriţa.

'" Filea, com. Deda, jud. Mureş.
'" Răstoliţa, jud. Mureş .
.,. Deda, jud. Mureş.
12
• Text indescifrabil.
117
Dumbrava, com. Vătava, jud. Mureş.
11
• Aluniş, jud. Mureş.
"' Ursoaia, com. Papiu Darian, jud. Mureş.
13
° Comori, com. Gurghiu, jud. Mureş.
m Ibălleşti, jud. Mureş.
" 1 Idicel, com. Brincoveneşti, jud. Mureş.
1
•• Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud.
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Eod. 113. S-a trimis ştafet iute la Bi-.striţa după Prefect, cu un alt ştafet venit
de la Comitet.
Eod. 114. S-a scris la Domnu tribun de la M. Regen Vasilia Mare ca să facă
stire şi la ceilalţi tribuni de pe acolo, şi numai decit să pornească cu tot satu jumă
tate de cei mai tari, sănătoşi, mai răbdători de frig cu merinde pe 6 zile, rămîind
satele cele însemnate în cartea D-nului Chiorian spre păzirea plaiurilor.
Nro. 115. S-a scris D. Vice Prefect Pap Petru şi lui Baternai Grigore ca luînd
poruncă îndată să pornească cu satele di pe cimpie să vie la Teaca.
116. S-a scris satelor din districtul Faragoului ca îndată să vie aici la Teaca din
tot satu jumătate oameni. S-au trimis cursuşi în două părţi. Aşişderea D. tribun
Muller i s-a poruncit să adune saşi[i] din satele ştiute.
18/30 dec., 117. Pentru corporali[i] Grigore Thodoran, Ioan Czira şi grăniţeri[i]
Anton Moldovan şi Ioan Toma şi alţi[i] din Gledint:½ s-a dat rînduială să capete de
la Ieci două stoguri de pae pe bani. Claia de pae de griu cu 20 xr., de ovăs cu
12 xr. pe lingă contract pînă la S. Gheorghe şi o jumătate de jiradă de pae.
Eod. 118. S-a dat rinduială biraelor şi bătrînilor din Cozmafl:; ca casa şi tot bunu
lui Many David care nu vre a da banii lui Dorgo să se biciuluiască şi aşa să se
sechestreze pînă se vor vinde cu doba, iar cartea de biciu să se trimită la Prefectură.

Eod. 119. S-a trimis D. tribun Solymosi Alexie la Milaşiu Mare să cerce casa
luî Stoica Janos şi de acolo să meargă în hotaru Şopteriului la Maier Simion şi să
cerce şi acolo după bani[ i] 1ui Dorgo.
1848, 19/31 dec., 120. Fă-oratorul Rus Iacob din K6b6lkutl 30 arendaş fiind jălu
ieşte că D-ni tribuni Pap Theodor şi Pap Iuon i-au confiscat averile.
Resoluţie. După înaltele rinduieli înpărăteşti nefiind slobod a vătăma persoana
au bunu cuiva, jăluitorul sigur este spre persoana sa, sigur spre averile sale. Domnii
tribuni nu au confiscat bunu jăluitorului ci numai doară requisiţiune au făcUJt cu
toată umanitatea să ajute cu ceva lagărul, Domnul arendaş care e dator a şi face.
Eod. 121. S-a scris Domnului redactor G. Bariţiu următoarele: precum am dori
să vedem că ar fi de lipsă pentru luminarea preoţilor şi a poporului, a purta
Gazeta cu Foaia înpreună în tot satu. Incă nu putem ajunge scopu deplin pentru
sărăcia noastră, totuşi acum deodată am mijlocit a se purta aceia batăr la 10 sate·
un exemplar. Aşa dară bine voieşte Domnule redactor a trimite la Prefectura legiunei romane a XII între care sint IX tribunate, 9 exemplare din Gazeta şi Foaia
D-voastră la Teaca. Prefectura apoi le va înpărţi tribunilor, iară tribunii popoarelor. De altmintrelea fă rinduială să să tipărească exemplare mai multe, ca pr(?
această cale se vor stîrni şi celelalte Prefecturi a purta Gazeta. Cu toată cinslea
sînt etc.
Eod. 122. La 8 ore sara s-a făcut înştiinţare la D. comandant Boszga la Regen
să stee gata, că e rinduit de comandant Landstrumului. Să scrie la tribuni să trimită recruţi de pe sate, precum şi popor cu rnîncare pe şase zile.
1849, 1-a ian., nro. 123. S-a scris la D. Oberster Urban următoarele: din rinduiala
O. prefect Constanti Vivu Romanu trimit spre asîntare nro. 88 de voluntiri, carii
de bună voie au dat mîna nesiliţi de nime şi s-au legat că cu credinţă vor sluji
!nălţatului Impărat ca cătane pe trei ani. Avem bună nădejde că vom căpăta şi
mai mulţi numai aşteptăm prilej bun.
Am datoria a înştiinţa pe D. Oberst, cum că poporu cu toată supunerea şi ascultarea se adună, însă unguri[i] cari mai nainte au dat mina cu români[i] să ţie
una, să fie credincioşi !nălţatului Impărat acum de vreo cîteva zile auzind oă
unguri[i] au intrat în Dees, Szamosujvar137 , Cluj, nu vreu a veni cu români[i] la
adunare, ba încă ameninţă, că peste două trei zile vor omorî unguri[i] pe toţi
români[i].
Trimet în lontru şi zece puşti cătăneşti, care le-am aflat în Maros Szek cu prilej ul dezarmării săcuilor. Acolo mai sînt puşti, dară nu vreau să le dee de voie bună ..
"" Gledin, com. Monor, jud. Dislriţa-Năsăud.
'" Cozma, jud. Mureş.
m Fîntlniţa, com. Miceştii de Cîmpie, jud. Bistriţa-Năsăud.
'" Gherla, v. nota 96.
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Pe pagina 172 a Protocolului se

află

izolat

următorul

text:

Nro. 1. La birăul di la Iuda Chira Mihăilă s-a dat în samă:

a.
b.
c.
d.
e.

doi junci di tri ani în primăvară.
patru junci de doi ani în primăvară.
o junincă de tri ani în primăvară.
două vaci mari.
cinci boi.

A DOCUMENT CONCERNING THE ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF
TIIE RUMANIANS DURING THE REVOLUTION IN TRANSYLV ANIA (1848)
(Abstract)
The protocol of the 12 th Rumanian legion prefecture from Reghin comprises the
documents which were received and sent out of the prefecture office between the
10 th /22 nd of November 1848- the first of January 1849.
Transcribed entirely, or merely summaries, the documents, 110 in all, faithfully
illustrates the structure and activity of the prefecture, as well as the concrete economical, social and politica! situation of the inhabitants in this period. The authority of the prefecture was extended over one hundred villages spread over the
region between the superior course of the Mureş river and Someş.
The document published here is the first protocol of a legion known in original,
which reflects the establishing of a autonomous administration of the Rumanians
in Transylvania.
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RELAŢIILE

ROMÂNO-CEHOSLOVACE
(1918-1921)

Documentele vremii atestă că mult înainte de 1918, romanu, cehii şi slovacii.
secole de-a rindul subjugaţi aceluiaşi imperiu, au stabilit trainice legături de
prietenie, bazate ,pe lupta grea şi îndelungată dusă împotriva monarhiei austro-ungare. In decursul istoriei, intre românii din Transilvania şi Bucovina şi populaţia
cehă şi slovacă a predominat întotdeauna simpatia reciprocă izvorîtă din situaţia
de naţiuni asuprite, din interesele comune ale luptei de eliberare naţională şi
socială. ,,Era lucru firesc spunea în 1919 Dr. Hertvit Jarnik - că reprezentanţii
amîndoror grupuri (român şi slovac) se asociau la acţiuni politie€, că formau club
oomun în parlamentul ungar, înaintau aceleaşi memorande şi peste tot urmăre:iu
L'.U simpatie ceea c2 întreprindea soţul lor de dureri ...
Politi.oa, în principiu opoziţională, a românilor n-avea aliat mai hotărît şi mai
credincios decît pe slovacii noştri"'· Şefii politici români şi cehoslovaci se sprijineau
reciproc în Parlamentele de la Viena şi Budapesta, căutau forme de cooperare mai
strînsă, organizau acţiuni revendicative pentru obţinerea de drepturi naţionale.
Dezvoltînd legăturile politice, popoarele român şi cehoslovac încep să manifeste
un vădit interes reciprou şi pentru problemele culturale. în diferite centre universitare din monarhia austro-ungară avea loc un viu schimb de simpatii intre studenţii români şi cehoslovaici.
Legăturile politice prieteneşti dintre români şi cehoslovaci s-au întărit şi s-au
multiplicat în timpul primului război mondial şi au căpătat un conţinut mai
profund în momentul revoluţiei naţional~ cehoslovace din octombrie 1918.
Evenimentele ,din timpul primului război mondial arăta
în august 1920
Dr. Eduard Benes, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei - au făcut din
români, cehi şi slovaci „colaboratorii cei mai intimi şi cei mai devotaţi" 2 • Oonştienţi
de interesele lor naţionale, majoritatea covîrşitoare a soldaţilor cehi şi români trimişi în timpul primului ră~boi mondial pe frontul din Galiţia cu armata austroun.~ară, refuzînd să se jcrtfeasc·ă pentru un scop care nu e:-a al lor, ci al străinului
apăsători, au trecut în masă la ruşi încă in 1914-l!J15. Ajunşi ca prizonieri în
Rusia. cehoslovacii şi românii transilvăneni şi bucovineni, însufleţiţi de ideile luptei
de eliberare naţ.ională, colaborau îndeaproape. In lagărele de prizonieri discuţiile
politice durau ziua şi noaptea. Toate ştirile erau -comentate, posibilităţile oalculatt.'.
Cehii întrevedeau o Boemi,e independentă, transilvănenii şi bucovinenii o Românie
întregită care să ducă la s,coaterea provinciilor româneşti pentru totdeauna de sub
jugul apăsător al monarhiei ai.:stro-ungare". Ideile luptei de eliberare naţională au
oonstituit mobilul organizării în Rusia a diviziei de voluntari în oare alături de
români şi sîrbi au luptat în 1916-1917, pe frontul din Dobrogea, şi un mare n1.llI11ăr·
de soldaţi cehoslovaci 5• Aceleaşi idei au călăuzit pe prizonierii transilvăneni şi

aflaţi

• Rela/itle româno-cehos/-Ovnce din trecut şi din viitor, Tipogr. Cultura neamului românesc, llucureşti, 1919, p. 24.
• Adevărul din 20 august 1920. Toast rostit de Ed. Bene~ la prinzul oferit în onoarea sa de Take Ione5<'1.I, mini!-

rul afacerilor

străine

al României.

• Neamul romdnesc din li octombrie 1917. Articolul Vizita lui Masaryk la
• Arhivele Statului

Braşov, colecţia

• Jan Seba, Romdnii

şi

dr. P. Nistor, nr. 9957, fila 5-7.

cehoslovacii de-a lungul istoriei,

Conferinţă ţinută
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bucovineni din Rusia în redactarea memoriilor adresate puterilor aliate pentru
recunoaşterea dreptului fiecărei naţiuni „de a-şi hotărî singură soarta, de a-şi alege
singură statul şi forma prin care voieşte să se guverneze" 6 •
Colaborarea politică româno-cehoslovacă devine mai strinsă în timpul şederii la
Petrograd a lui Thomas Masaryk, preşedintele Consiliului Naţional Cehoslovac.
Străduinţele viitorului om de stat cehoslovac se bucură de tot sprijinul ministrului
plenipotenţiar al României în RU6ia C. Diamandi7. In anul 1917, în cele mai
tragice clipe ale naţiunii române, la invitaţia guvernului român, Thomas Masarykinsoţit de Ed. Benes a vizitat oraşul Iaşi. Cu acest prilej au fost puse bazele oficiale ale amiciţiei româno-cehoslovace. Evidenţiind prietenia arătată de poporul
român în timpul vizitei la Iaşi, Eduard Benes, ministrul afacerilor străine al Cehoslovaciei, declara in 1920 că „nu va uita niciodată călduroasa primire pe care ţara
românească i-a pregătit-o într-un moment atît de greu ... " 8• în acel timp arăta
ministrul de externe al României - ,,noi [români şi cehoslovaci - n.a.] eram deja
fraţi de arme ... " 9 •
In complexitatea evenimentelor din vara şi toamna anului 1918 la Paris şi la
Londra, oamenii de stat cehoslovaci aflaţi în emigraţie şi reprezentanţii Consiliului
Naţional Român au colaborat îndeaproape şi au lucrat în comun10, pentru a spulbera ideea susţinută de unii reprezentanţi ai marilor puteri ale Antantei că „dezmembrarea Austro-Ungariei va produce anarhie în Europa Centrală". Incă de pe
atunci, în întilnirile de la Londra, din 1918, cînd Puterile Centrale păreau încă
puternice, reprezentanţii României şi ai Cehoslovaciei schiţează proiectele politicii
pe care s-o ducă după război. Colaborarea începută la Londra a continuat la Paris,
şi, pe măsură ce siguranţa victoriei şi emancipării prindea rădăcini, această colaborare lua forme tot mai concrete11 •
Imprejurărilc de la sfirşitul războiului au prilejuit o nouă formă de relaţii între
români şi cehi, poate cea mai importantă. Manifestînd neîncredere în regimentele
alcătuite
în majoritate din români transilvăneni şi bucovineni, Comandamentul
suprem al armatei austro-ungare a hotârît trimiterea acestor unităţi departe de
frontul românesc, în Italia, Grecia sau în garnizoanele din Cehia şi Slovacia. Un
regiment din Sibiu, de pildă, se afla la Brno, unul din Braşov şi altul din Cluj la
Praga, altele la Jet':in, Plzen etc. Populaţia cehă şi slovacă s-a arătat prietenoasă
faţă de soldaţii români din armata austro-ungară, iar aceştia la rindu-1 lor se solidarizau cu masele populare cehoslovace. De asemenea, solda\ii cehoslovaci „care
au cătănit în ţinuturile ardelene (ca cei din Regimentul al 8-lea din Brno la Sibiu)
cu interes şi simpatie luau cunoştinţă de fiinţa naţională a poporului român"• 2•
In zilele revoluţiei naţionale din octombrie 1918 simpatia soldaţilor români din
armata austro-ungară faţă de cehi şi slovaci s-a transformat în acte concrete de
sprijinire a luptei de eliberare naţională a poporului cehoslovaie. Plină de semnificaţie este atitudinea ostaşilor români din Batalioanele Regimentelor 2 Braşov şi
51 Cluj, cantonate din februarie 1915 la Praga, care, în pofida misiunii oficiale „de
a preveni şi reprima mişcările muncitoreşti din Praga şi din alte centre industriale", în noaptea de 27-28 octombrie 1918, cînd masele populare au ieşit pe stră
zile oraşului aclamînd formarea Statului Naţional Cehoslovac şi instituirea Republicii, s-au alăturat luptei de eliberare a maselor cehoslovace.
In acele clipe memorabile, ordinelor autorităţilor militare austriece din Praga
pentru înăbuşirea armată a revoltei maselor li s-a răspuns de soldaţii şi ofiţerii
români printr-un nu categoric13 , care de fapt s-a transformat în acte de solidaritate
şi sprijin activ acordat luptei de eliberare cehoslovace. Colaborarea deplină între
soldaţii români şi populaţia cehă din Praga a fost posibilă în urma unei convorbiri

oe

• Arhivele Statului Braşov, fond biblioteca „Astra", Braşov.
1
Jan Seba, op. cit., p. 15.
• Arhiva M.A.E. fond 71/1920-1944 Cehoslovacia, voi. 39, fila 68; Adevdrul din 20 august 19'.!0.
• Toast rostit de Take Ionescu la prînzul oferit în onoarea lui Ed. Bencl. Adevdrul din 20 august 1920.
10 Adevdrul din 20 august 1920.
11
Ibidem.
11
RelaţWe rom4no-cehos/.ovace din trecut şi din viitor, p. 19.
13
Jan Seba, op. cit., p. 18-19. Aceasta avea loc într-un moment cînd masele populare din Praga nu dispuneau
arme, iar regimentele cehoslovace erau în mare parte în Italia sau Ucraina.
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tainice •care a avut loc (în prealabil) între locotenentul român Zenon Herbay şi
socolii cehi1". Potrivit acestei înţelegeri. cînd „străzile oraşului Praga au fost as3.ltate de mari grupuri muncitoreşti al căror obiectiv era ocuparea cazărmii »Franz
Josef« şi a instituţiilor publice", locotenentul român Zenon Herbay, sub preLextul
întăririi efectivului de apărare clin interior, ,,a retras în cazarmă patrulele din oraş,
iar în timpul nopţii, în taină, a distribuit revoluţionarilor cehi tot armarncmtul
aflat în magazia regimentului" 15• Sublocotenentului Simion Florea, care avea oomanda plutonului însărcinat cu apărarea porţii principale a cazărmii, Herbay i-a
comunicat discret încrederea pe care i-o acordă datorită faptului că e „romfm ca
şi <linsul" şi l-a rugat ca la „momentul oportun să înlesnească cehilor sau socolilor
cehi să poată ocupa această cazarmă fără nici o rezistenţă". Evoluţia evenimentelor
s-a petrecut întocmai, iar soldaţii români din cazarmă ,,au fost socotiţi oaspeţi
dragi".
După ce s-a anunţat oficial că „Cehoslovacia şi-a redobîndit independenţc1 na\ională"lu, iar trupele şi autorităţile militare austro-ungare au părăsit Praga, soldaţii
români, rămaşi în acest oraş, sub comanda ofiţerilor lor, au organizat un dcta5ament înarmat din 300 de oameni, la dispoziţia comandamentului militar Cl'h
,.Narodni Vybor" din Praga (Consiliul Naţional Cehoslovac). Efectivul acestui deu.1şament a sporit în fiecare zi, ajungînd curînd la peste 1.000 de oameni; el a fost
reorganizat sub denumirea de „Legiunea Română din Praga". Ostaşii romfmi, în
frunte cu locotenent-colonelul Dr. Simion Alexandru, comandantul „Legiunii Române din Praga" şi preşedinte al Consiliului Naţional al soldaţilor şi ofiţerilor
români, au făcut tot timpul serviciul în garnizoană, conform înţelegerii dintre·
comandamentele militare ale trupelor cehe şi românet 7•
In cartea „Stribruyho dopis prezidentu Masarykovy", scrisă de Stribry, membru
al „Narodni Vybor"-ului cehoslovac, se arată că ceea ce s-a petrecut la comandamentul armatei a fost o revoluţie şi că el „însuşi a început tratativele la faţa locului cu locotenentul-colonel Simion care, cu regimentul său, s-a pus la dispoziţia
Comitetului Naţional promiţînd că va apăra Praga pe o rază de 10 km în caz că
vreun regiment german s-ar apropia de ea". La finele lunii noiembrie 1918, dnd
ostaşii români au părăsit Praga, populaţia cehă le-a făcut o grandioasă şi mişcă
toare manifestaţie de simpatie. In semn de dragoste şi recunoştinţă faţă de noi consemnează un martor ocular -, ,,ne-a dăruit un steag culorile româneşti, purtind inscripţia: »C.S.C. OBEC LEGIONARKA RUMANSKYM BRATRIM«"l 8•
Exprimînd dorinţa ca aceste episoade istorice să constituie germenele viitoarelor
relaţii dintre cele două popoare, remarcabilul om de ştiinţă cehoslovac Ioan Urban
Jarnik arăta în 1919 că după plecarea trupelor austro-ungare din Praga au răma6
acolo cîteva sute de ostaşi români din care s-a înjghebat o legiune ce pe lingă trko-lorul român .purta şi culorile cehe, fiind gata, ,cu arma în mină, să se împotdvească
oricui ar fi îndrăznit să se atingă de aliatul lor. El recomanda ca prietenia legată
între cehi şi ostaşii români în vremea războiului mondial să devină sîmburele unor
legături trainice între cele două state. ,,Hai să luăm drept lozincă spunea Urban
Jarnik - îndemnarea să ne cunoaştem, să ne înfrăţim şi să ne iubim unii pe alţii
spre marele folos al amîndoror neamurilor"tn.

*
Cehii şi slovacii rnre au desfăşurat o neîntreruptă luptă împotriva asupririi naţio
nale, la 28 octombrie 1918 -'?i-au proclamat dreptul la autodeterminare, hotărînd
desprinderea lor pentru totdeauna din monarhia austro-ungară şi constituirea în
stat naţional de sine stătător - Republica Cehoslovacă; la 29 octombrie sîrbii,
croaţii şi slovenii declarară înfiinţarea statului independent sîrbo-croato-sloven, la
" Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.
"Idem.
18 Idem.
17
Idem. Legiunea Română din Praga a fost cazată tn „Şcoala Nouă" din str. Resolova.
!
"Arh. Statului Braşov, fondul Astra Braşov, dosarul actelor ce însoţesc steagul „Legiunii române din 1•raga"
fila 4 (steagul se află în muzeul din Braşov).
'
11
Rela/iile romdno-cehoslovace din trecut şi din viilor, p. 20.
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29 noiembrie Adunarea Constituantă a Bucovinei şi la 1 decembrie Marea Adu;nare
de la Alba Iulia proclamară unirea Bucovinei şi a Transilvaniei cu
România .. Orice încercare de a reface monarhia austro-ungară - arăta prof. Seymour, unul din delegaţii S.U.A. în comisia pentru studiul frontierelor - ar fi
ÎJltîmpinat cea mai hotărîtă rezistenţă din partea acestor popoare, care ar fi văzut
într-o astfel de înce!'care intenţia de a reînvia tirania sub care au suferit atît
de mult" 20 •
In ianuarie 1919, dnd s-a deschis Conferinţa de Pace, monarhia austro-ungară
aparţinea trecutului: sub imperiul stării de fapt la Conferinţa de pace a trebuit
să se recunoască lichidarea Austro-Ungariei şi constituirea, reconstituirea sau întregirea statelor naţionale ale popoarelor din estul şi centrul Europei.
Poziţia fiecăruia dintre aceste state în relaţiile externe era puternic influenţată
de particularităţile dezvoltării istorice, aşezării lor geografice şi intereselor politice
de care erau animate. Urmărind apărarea integrităţii teritoriului lor naţional,
România, Cehoslovacia şi Iugoslavia şi-au orientat politica externă împotriva acelor
forţe care manifestau dorinţa revanşardă de revizuire a tratatelor de pace abia
încheiate. In anii postbelici relaţiile tradiţionale româno-cehoslovace au continuat
să se dezvolte multilateral. Necesitatea unor relaţii strînse, de prietenie între România şi Cehoslovacia a fost subliniată cu diferite prilejuri în cadrul Conferinţei de
pace21, precum şi de alţi oameni politici şi de cultură români şi cehoslovaci.
O activitate rodnkă pentru cultivarea bu;nelor relaţii româno-cehoslo;vace au
desfăşurat oamenii de ştiinţă Nicolae Iorga în ţara noastră şi Dr. Ioan Urban
Jarnik, în Cehoslovacia. Marele istoric român a ţinut un ciclu de conferinţe în
Cehoslovacia şi a publicat peste 40 de articole în ziarul „Neamul românesc" despre
c':!hi şi români. în care demonstrează că între cele două popoare au existat legături
de prietenie din cele mai vechi timpuri. De asemenea, profesorul Dr. Ioan Urban
Jarnik a militat neobosit pentru dezvoltarea relaţiilor româno-cehoslovace, atît în
conferinţele ţinute la Bucureşti, în articolele publicate, cit şi ca preşedinte al Asociaţiei cehoslovaco-române. în mai 1919, N. Iorga scria că eruditul filolog cehoslovac, Dr. Ioan Urban Jarnik, cunoscător desăvîrşit al limbii române, a ţinut
confierinţa în faţa publicului românesc „pentru ca să arate care au fost cele nouă
prilejuri de întîlnire ale sale cu poporul nostru, de cunoaştere a lui şi altfel decît
prin carte, de legare a unor relaţii care-l fac aşa de mult al nostru" 22.
Cu prilejul vizitei sale la Bucureşti, Dr. Ioan Urban Jarnik sublinia: ,.Venim
în ţara românească cu scopul să vă întindem mina frăţească, să vă propunem o
alianţă de la popor la popor şi de la stat la stat, care numai folos poate să aducă
amîndoror neamurilor care din norocire n-au interese care să deie pricină de pizmă
şi de ceartă". Mesagerul poporului cehoslovac considera fericit faptul că la răsărit
Republica Cehoslova,că se învecina cu România prietenă, iar Dunărea ca o arteră
importantă care va duce pe valurile sale corăbii, ,.purtind afară de oameni şi măr
furi pe care să le schimbăm unii cu alţii" 23 •
Dezvoltarea legăturilor de prietenie româno-cehoslovace s-a intensificat şi a luat
un caracter mai organizat după ce în august 1920 au fost înfiinţate reprezentanţe
diplomatice la Praga şi la BucureştfM. Ulterior, pe bază de reciprocitate, România
a înfiinţat în Cehoslovacia consulate la Brno, Bratislava, Praga şi Marianske
Lazne 25 • La Bucureşti şi la Praga au fost organizate Asociaţii de colaborare culturală, care şi-au propus să facă cunoscut realizările economice şi cultural-artistke
ak popoarelor român şi cehoslovac, să cultive şi să răspîndească sentimentele de
prietenie între ţările noastre.
In anul 1920, autorităţile militare române şi cehoslovace au trecut la stabilirea
graniţei dintr-e cele două ţări. Evacuarea trupelor române din unele comune şi sate
Naţională

0
E. M. Mouse, Ch. Seymour, Ce qui se passe a Paris e,i 1918-1919, Paris, Payot, 1923, p. 87-91.
"lablnda din 2-15 februarie 1919.
,. N. Iorga, Prefaţă la Relaţiile romdno-cehoslovace din trecut şi din viilor, p. 5.
•• Relaţiile romdno-cehoslovace din t,ecvt şi din viilor, p. 16.
11
Arh. M.A.E. Dosarul Hiott Constantin, ministru plenipotenţiar H nr. 8. Legaţia română din Pra11:a a fost
înfiinţată la I august 1920.
11
Idem, Cazierul 75.H.15.
'
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din Maramureş, atribuite de Conferinţa Păcii Cehoslovaciei, a prilejuit „obiectul
unei calde manifestaţii de simpatie atît din partea autorităţilor cît şi a armatei şi
populaţiei cehoslovace".

•
Relaţiile României cu alte ţări au fost determinate de situaţia pe care o ocupa
ţara noastră în Europa la începutul perioadei postbeliice, de faptul că era aşezată
la hotarul lumii capitaliste cu Rusia Sovietică.

Cu toată sporirea potenţialului economic, România continua să rămînă şi după
război o ţară slab dezvoltată din punct de vedere industrial, cu o agricultură extensivă în care se menţineau unele resturi feudale, dependentă de marile puteri.
Aceste condiţii specifice frînau dezvoltarea şi afirmarea ţării pe măsura resurselor
materiale şi a hărniciei poporl.lilui român.
Principala problemă care se punea cu acuitate în faţa popoI"ului român imediat
după ter'Iilinarea războiului fiind refacerea economiei, cercurile guvernante româneşti orientează politica externă a ţării spre apărarea integrităţii teritoriale şi evitarea atragerii României în focarele de război care nu se stinseseră peste tot21:.
Relevînd acest aspect esenţial al politicii româneşti, ziarul social-democrat cehoslovac „Pravo-Lidu" sublinia că în politica externă România „are unele tradiţii
care o opresc de a interveni activ în cazuri în care această intervenţie însemnează
un risc prea mare" 27 • Pentru exemplificare, ziarul citat dădea neamestecul României
în războiul polono-rus din 1920 .
. într-adevăr, România, fără a renunţa la alianţa cu puterile Antantei, caută căi
de apropiere, mai ales cu vecinii săi, şi manifestă preocupare pentru lichidarea
divergenţelor dintre ţările cu care avea legături. Dezvoltă relaţii politice, economice
şi culturale cu Cehoslovacia, Iugoslavia şi Polonia, dar nu se lăsa prinsă în vîltoarea intervenţiei antisovietice; avertizează Ungaria să înceteze propaganda pe care
o făcea la Londra, Paris şi în America în contra României 28 şi militează pentru
încheierea unui sistem larg de tratate care „să garanteze fiecărui stat participant
integritatea sa contra oricărui atacator, oricare ar fi el" 29 .
Pornind de la necesitatea consolidării situaţiei create la sfîrşitul războiului,
eforturile diplomatice ale României în a doua jumătate a anului l!J20 sînt canalizate spre găsirea unei forme de ,colaborare internaţională a statelor din centrul şi
estul Europei care să înlăture teama complicaţiilor primejdioase. O cale directă în
acest sens era considerată la Bucureşti dezvoltarea între România şi Cehoslovacia
de relaţii cordiale şi prieteneşti pe tărîmul intereselor comunea0•
Iniţiativa României venea în întimpinarea propunerilor ministrului de externe
al Cehoslovaciei, care preconiza o colaborare intimă, o alianţă între România,
Iugoslavia şi Cehoslovacia, capabilă să asigure liniştea în această parte a continentului european. Colaborarea dintre cele trei ţări era concepută ca o contrapondere a tendinţelor revizioniste ale Ungariei. Ministrul afacerilor străine al Cehoslovaciei declara categoric: ,,noi nu putem nidodată şi în nici o condiţie accepta
o Confederaţie dunăreană cu Austria, Ungaria şi poate Bulgaria", deoarece această
confederaţie implică indirect tendinţa din partea Ungariei de a persevera în dori:1ţa
reconstituirii în frontierele sale istorice31.
·
Convenţia ceho-iugoslavă încheiată la 14 august 1920 a fost primul act oficial
al Micii înţelegeri. După semnarea acestui acord ministrul de externe al Cehoslovaciei telegrafia din Belgrad lui Masaryk că este foarte satisfăcut de închcic,rea
Arh. ·M.A.E. fond. 71/1914, TI. 2-190. Vizita mareşalului Pilsudski la Paris.
Pravo Lidu din 18 noiembrie 1920 şi Arh. M.A.E., fond 71/19, 1914, E. 2, filek 269-270.
•• Adev4ml din 19 august 1920. Declaraţia lui Take Ionescu, ministrul afacerilor străine al Romanici, eu prikjul
ratificării de către Senat a Tratatului de pace cu Ungaria.
21
Adev4,ul din 19 aub'llSt 1920. Declaraţia lui Take Ionescu cu prilejul ratifici'trii de către Senat a Tratatului
de pace cu Ungaria.
•• Arh, M.A.E. fond. 71/1920-1944, Cehoslovacia. Presa 1920-1926 voi. 14, f. 15. lntcr\'iul lui Take Ionescu
acordat la Belgrad unui corespondent al ziarului cehoslovac P,ager Presse. Ideea conccntr,,rii micilor naţiuni din
Europa centrală, care a stat şi in atenţia lui Masaryk, nu a fost părăsită plnă la moarte de ministrul de externe
al României.
•·, "
"'Dr. Eduard Bcnes, despre originea Micii Antante şi începuturile ei, în Adev4,ul din 1 august 192;3.
11
27
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tratatului, că toate s-au desfăşurat bine şi că merge la Bu~ureşti unde speră să
realizeze „ceva bun".
Intre politica externă a României şi cea a Cehoslovaciei existau şi unele deosebiri izvorîte din condiţiile specifice ale fiecăreia. Aceste deosebiri însă nu erau de
natură să îndepărteze cele două ţări. Esenţialul în politica lor externă n constituie
faptul că atit una cit şi cealaltă căutau mijfoace care să înlăture pericolul unui
război în centrul şi sud-estul Europei. Ambele urmăreau menţinerea statu-quo-ului
teritorial existent, apărarea în comun împotriva politicii de revizuire a frontierelor,
promovată de cercurile revanşarde. Atît România cit şi Cehoslovacia erau vital
interesate în desfăşurarea unei politici externe constructive de apărare şi consolidare a păcii, care să le permită refacerea economiei for naţionale distruse de
război.

Deosebirea în politica externă a celor două state consta în faptul că în timp
ce Ed. Benes propunea încheierea unei convenţii între Cehoslovacia, Iugoslavia şi
România, Take Ionescu preconiza o înţelegere mai largă în care să fie cuprinse,
pe lingă aceste trei ţări, Polonia şi Grecia. După concepţia ministrului de externe
al României, cele cinci state puteau forma un bloc solid care să asigure pacea în
J•:uropa centrală şi Balcani, în locul alianţei intre trei ţări, cu scop limitat de
apărare c-.ontra Ungariei. In intenţia lui intra „alcătuirea unei alianţe defensive
inccpind de la Danzig şi m.ergînd pină la Atena şi la Marea Neagră. Cu modul
acesta - preciza ministrul de externe al României - vom avea unite Polonia,
Cehoslovacia, Serbia. Grecia şi România, formînd o alianţă defensivă capabilă să
servească pacea şi civilizaţia, fără intenţiuni ofensive în contra nimănui" 32 . Căută
rile fireşti ale României pentru asigurarea menţinerii situaţiei care se crease după
primul război mondial în Europa ,centrală şi în Balcani, respectarea şi aplicarea
tratatelor constituie de fapt geneza orientării sale spre Mica Inţelegere.
Prima delegaţie guvernamentală oficială a Cehoslovaciei, venită la Bucureşti la
17 august 1920, a propus României un proiect de tratat de tipul celui încheiat cu
Iugoslavia. Deşi acest proiect nu satisfăcea integral interesele guvernului român,
totuşi el a consimţit la o strînsă colaborare şi a manifestat dorinţa încheierii unei
convenţii cu Cehoslovacia. In cadrul întrevederilor, miniştrii de externe ai României
şi Cehoslovaciei s-au pus de aoord asupra conduitei de urmat pentru aplicarea
tratahllui de pace de la Trianon şi asupra măsurilor de apărare a integrităţii teritoriale a celor două state în caz de ameninţare. Au fost realizate înţelegeri de
principiu privind relaţiile economice şi frontiera intre cele două ţări. Io timpul
tratatiYelor, de o parte şi de alta, s-a dat dovadă de prietenie şi sinceră dorinţă
de înţelegere, precum şi bunăvoinţă de a crea o tradiţie amicală de bună vecinătate.
Definind caracterul Micii Inţelegeri, ministrul de externe al Cehoslovaciei arăta:
..lnţelegerea noastră este un prim pas spre constituirea unui nou sistem politic
~i eronomic în Europa Centrală. Este un sistem care va avea incomparabil mai
multă maleabilitate <lecit oricare altA unire .politică şi economică... Interesul şi
nevoile acestor state vor fi astfel arnnonizate. Trebuie ca ţelurile noastre să fie
altele, mai ample şi mai importante. Numai astfel alianţa noastră va fi durabilă,
pentru că ea răspunde nu numai sentimentelor de prietenie şi simpatie, dar şi intcr<:>s<:>lor noastre v:tale. Este evident că înţelegerea nu va funcţiona bine decit atunci
cind ca va crea tradiţii solide şi cînd ideea va intra în modul de a gindi al opiniei
publice a celor trei state" 11 .
In octombrie 1920, Tache Ionescu - ministrul de externe al României - a întreprins călătorii în capitalele Europei Occidentale şi la Varşovia. pentru a înlătura
suspiciunile ce se ridicau în calea ideii alianţei. S-au făcut eforturi pentru a convinge Occidentul, mai ales Italia, că Mica Inţelegere este esenţialmente o alianţă
defensivă:v..

"Florin Cordescu, La Petile Antante, Paris, Tom I, p. 169-17,0.
,, Allev4,..i din 13 octombrie 1920; articolul Mica lnţelege,e - alianţa mai multor stale; Arh. M.A.E. fond.
71/1920-1944, Cehoslovacia, Presa 1920-1926, voi. 14, fii. 36-39. Articolul Poloniu şi Mica Antanl4 din ziarul
c.-boslovac Lidtiue Noviny din 9 iulie 1921.
„ F_lorin Cordescu, op. cit., p. 171. Bene§ a mai adăugat că Mica loţelegere este deschisă tuturor statelor care
"r don să adere la ca ln viitor.
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La Praga, ministrul de externe al României a declarat presei cehoslovace că
vizita sa a constituit un pas înainte în politica pe care o crede „indispensabilă
României, Cehoslovaciei şi păcii europene". Legăturile dintre români şi cehoslovaci
erau apreciate de el ca excelente, ,,intrucît dorinţa ooei înţelegeri frăţeşti este absolut sinceră de ambele părţi" 35 •
La Varşovia. Take Ionescu a invitat Polonia ,,.de a colabora în mod frăţesc cu
Cehoslovacia în cadrul Micii lnţelegeri" 36 • Cu toate străduinţele lui, ministrul de
externe român nu a reuşit să determine Polonia să încheie cu Cehoslovacia un
tratat similar. Asperităţile dintre cele două ţări au făcut ca Polonia să privească
cu neîncredere Mica Inţelegere 37 .
Tratativele dintre România şi Cehoslovacia, începute în august 1920, cînd au fost
puse bazele alianţei româno-cehosloV'ace, s-au prelungit pînă la 23 aprilie 1921,
cînd cele două ţări au semnat tratatul. In acest timp au fost făcute concesii din
ambele părţi. România a acceptat încheierea acordului prima dată cu Cehoslovacia
şi numai după aceea cu Iugoslavia. Guvernul cehoslovac a consimţit la primirea
în Mica Inţelegere şi a altor state din PeninsuJa Balcanică, dorite de guvernele
român şi iugoslav3B.
In convenţia de alianţă defensivă cu Cehoslovacia se afirma hotărirea fermă a
celor două ţări „de a menţine pacea cîştigată cu preţul atîtor sacrificii, prevăzută
de Pactul Societăţii Naţiunilor şi de ordinea stabilită prin tratatul încheiat la
Trianon, la 4 iunie 1920, între Puterile Aliate şi Asociate pe de o parte şi Ungaria
de cealaltă". Convenţia prevedea că în caz de atac neprovocat din partea Ungariei
împotriva uneia din părţile contractante, cealaltă parte se obligă să contribuie la
apărarea părţii atacate. Nici una din părţile contractante nu putea încheia o alianţă
cu altă putere fără a înştiinţa în prealabil cealaltă parte. Ambele guverne îşi luau
obligaţia să se consulte asupra chestiurnilor de politică externă relative la raporturile lor cu Ungaria 39 •
La scurt timp a fost semnată o convenţie asemănătoare între România şi Iugoslavia. Convenţia a fost înregistrată de Societatea Naţiunilor.
Ulterior a urmat încheierea a o serie de convenţii 40 prin care relaţiile dintre
România şi Cehoslovacia se multiplicau şi se adînceau. In tratativele dintre delegaţiile celor două state, de regulă predominau simpatia mutuală şi o prietenie
cordială. Fieoare acord semnat constituia un nou prilej de afirmare a prieteniei
care lega ţările noastre vecine.
Mica Inţelegere era o grupare politică întemeiată pe interese vitale comune
celor trei state. Baza politică a grupării o constituia menţinerea situaţiei crea-te
de tratatul de pace de la Trianon. Atît România -cit ·şi Cehoslovacia considerau
acest tratat ca o operă definitivă care în nici un caz şi sub nici un pretext nu
putea fi modifieată~t. Privită astfel, Mica Inţelegere era „un organism de conservare a păcii, dar şi o gr,upare de forţe care constituiau un factor important în
concertul european" 42 . Ea era fondată pe libera voinţă a statelor aderente şi pe
respectul reciproc al suveranităţii lor3• Raporturi•le economice erau reglementate
pe bază de bună învoială între oei interesaţi, cu respectarea independenţei politice
şi economice a fiecărei părţi44.
Ştirea înfiinţării Micii înţelegeri a fost apreciată şi comentată diferit. Cercurile
burgheze din România, Cehoslovacia şi Iugoslavia, în ciuda unor divergenţe politice
.. C. Xeni, Take Ionescu, Ed. Universul, ed. III, Bucureşti, 1933, p. 419.
11 Am4,ul din 4 noiembrie 1920.
17 Florin Cordescu, La Petite Antante, Paris, Tom I, p. 172.
11 C. Xeni, op. cit., p. 421.
st
Am4,ul din 6 noiembrie 1920. Declaraţia lui E. BeneA, făcută corespondentului ziarului „Le Temps".
•• Arh. M.A.E., 9 Convenţii C. 4-a voi. I; 4 Convenţii, C. I, C. 2. La 14 octombrie 1922 a fost semnatA la
Viena convenţia privind schimbul de acte şi dosare ale fostei administraţii ungare referitoare la teritoriile uneia din
părţile cesionare şi aflătoare pe teritoriul celeilalte; la I octombrie 1924 a fost semnat aranjamentul sanitar veterinar; la 7 mai 1925 au fost semnate convenţiile privind protecţia şi asistenţa judiciară reciprocii în materie de
drept civil şi comercial; de extrădare şi asistenţă judiciară în materie penală etc.
"Arh. M.A.E. fond. 71/1920-1944. Dosar special Cehoslovacia. Tratatul de alianţă cu România C. X. voi. rn.
fila 38-39. Vezi şi Monitorul oficial nr. 53 din li iunie 1921, p. 1983-1984.
n Adel/4,ul din 11 mai 1921: Tratatul nostru cu Cehoslovacia.
n ltkm din 25 iulie 1925.
u Adev4,ul din 29 iunie 1921 - interviul lui Hiott acordat ziarului Venkov.
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de partid, considerau că încheierea tratatului româno-cehoslovac este din punct
de vedere politic, militar şi economic de cea mai mare importanţă. Tratatul era
apreciat ca o nouă etapă a prieteniei statornice a României, care „încă din timpul
ră:;1boiului, pe cînd exista AU5tro-Ungaria, a fost un prieten şi aliat credincios şi
devotat al naţiunii cehoslovace". Cercurile conducătoare cehoslovace sperau că lăr
girea Micii Inţelegeri cu România va influenţa pozitiv rezolvarea dificultăţilor
dintre Iugoslavia şi Bulgaria, dintre Grecia şi Bulgaria, dintre Iugoslavia şi Italia.
Aderarea României. alia1Ja Poloniei, la Mica Inţelegere era privită şi ca o posibilitate a lichidării conflictului polono-cehoslovac, a apropierii dintre aceste ţări""·
In altă ordine de idei, Mica Inţelegere crea o bază largă colaborării Cehoslovaciei, României şi Iugoslaviei. ,,Prin apropierea economică şi politică - scria ziarul
cehoslovac „Narodni Politika" - ni se dă posibilitatea să ne orientăm economic
spre sud şi est şi să ne desfacem de sistemul economic german, ceea ce pînă acum,
fără România nu s-a putut face" 46•
încheierea de către România, în anul 1921, a o serie de tratrute de alianţă cu
Polonia, Cehoslovacia şi Iugoslavia constituia o încercare de orientare a politicii
externe a ţării, mai mult decît pînă atunci, spre propriile sale interese politice scria ziarul „28 Rijen" -, ,,România nu mai vrea să mai fie o momeală a diplomaţilor din Europa apuseană şi vrea să facă politica ei românească favorabilă ţării
şi naţiunii". Faţă de evenimentele din Rusia Sovietică, România în nici un caz nu
va părăsi neutralitatea 47 • Această orientare nu numai că nu contrazice, ci dimpotrivă are o însemnătate mare pentru politica Cehoslovaciei care urmărea contrabalansarea „politicii" germane, mai ales din punctul de vedere economic, în Europa
Centrală"i<.

Mica Inţelegere a fost atacată cu furie de cercurile politice revizioniste din Ungaria, Germania, Austria, prezentînd-o ca o organizaţie cu scopuri agresive"a. Se emiteau ştiri false despre o presupusă înţelegere între Cehoslovacia, România şi
Iugoslavia privind împărţirea Ungariei 50 . Cercurile revizioniste au găsit sprijin la
unele 1-1rupuri monopoliste din Anglia, Franţa şi America. interesate în plasarea mai
avantajoasă a investiţiilor de capital în ţările învinse. Diplomaţia acestor ţări, mai
eu seamă cea franceză. a urmărit să facă din Mica Inţelegere un aliat credincios
pentru orice eventualitate.

*
Poziţia similară în problemele politice şi legăturile tradiţionale de prietenie au
inlesnit stabilirea de relaţii economice şi comerciale între România şi Cehoslovacia
îndată după terminarea operaţiilor militare. Cehoslovacia, care deţinea ,.aproape
80 la sută clin marea industrie a fostei Austrii":;1, avea suficiente motive să fie intere~tă economiceşte în România ţară agricolă şi petrolieră. Enunţînd coordonatei<' politicii Cehoslovaciei postbelice, Eduard Benes arăta că „prima condiţie
pentru consolidarea definitivă a statului este de a obţine pentru stat bc1.ze economice definitive, de a asigura statului o politică externă bună, un bilanţ activ şi o
expansiune eooncmică":;2 _

"Arh. M.A.E. fond. 71/1920-1944. Dosar special Cchoslovacin - Tratatul rk nlianţi'i Cil România C. T. voi. 16.
Interviu] acordat de Constantin Hiott, ambasadorul RoL'l.:inic-i la Praga, ziarului l~tnkoi·, publicat în nr. 15.: din
:; i11lic 19iI.
16
Tratatul polono-rom{LU din :J martie 1921 prc,·cdca obligaţia Poloniei de a nu intra în vreo alhnţ{, contra
statului aliat României. Conform acestei prevederi Polonia nu putea face alianţă cu Ungaria contra Ccltoslovacici,
deoarece aceasta din urm,\ cm aliata Rumâniei, iar guvernul polonez a luat cunoştinţă de alianţa româno-cehă. Prin
urmare tsatat11lrom!\n0-polnn era favorabil înlăturării divergenţelor polono-cehoslovace. (Arh. M.A.E. fond 71 /1920-1944
Ccho.slu .-.,ci;,_ l'resa l>l2U -· 1:1'.!6 voi. 14, filele 36-39, articolul Polonia şi Mica A11t1ml<l din ziarul cehoslovac Lido,·e\'u;•i11y din 9 iulie 1921.)
' .., Arh. M.A.E. fond. 71/1920-1944. Dosar special cehoslovac. "fratatul de alianţă cu România C. I. voi. 16,
fila 53.

"Ibidem fond. 71/1914, E. 2, 190 articolul Mi<:a

A11tantă şi

polilica romd11eascd, publ. în ziarul ceh 28 Rijen

clin 17 dcc<:mbrie 1920.

"Arh. 111.A.E. fond 71/1920. Dosar special Cehoslovacia. Tratatul de alianţă cu România, I, voi. 16, fila 53.
"'Arh. M.A.E. fond 71/1914 E. 2 - 190 fila 249. Dezminţire a ştirii din ziarul ,Vcue Freie Presse asupra l\licii
Antante, publicată ln ziarul Venkov din 21 ianuarie 1921.
"Arh. M.A.E. fond. 71/1914, E. 2-190, articolul Mica Antantă şi politica ,omâneasc,i, în ziarul 28 Rijen din 7
decembrie 1920.
" Universul din 28 mai 1921. Din declaraţia ministrului cehoslovac la Bucureşti.
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în a•cel timp

îşi

făcuse

loc ideea,

acceptată

de oerouri guvernamontale române

0 i cehoslovace, că dacă interesele politice ale celor două ţări sînt aceleaşi în ce

priveşte apărarea integrităţii teritoriale, din plli11ct de vedere economic ele se completează reciproc. ,,Economiceşte arăta Toke Ionescu avem interese comune,
căci natura solului şi subsolului şi producţia ţărilor noastre este astfel incit mai

mult ne completează decît ne facem concurenţă" 53 •
Primele •contacte privind schimbul de mărfuri şi stabilirea legăturilor financiare
intre România şi Cehoslovacia au avut ,Ioc î.n anul 1919, perfectate ulterior în convenţiile încheiate. România se angaja să livreze Cehoslovaciei petrol şi derivate,
(·ercak şi produse alimentare. primind în schimb confecţii, încălţăminte, pielărie.
locomotive şi material rulant pentru refacerea căilor ferate distruse în război.
La întărirea rel•aţiilor economice şi comerciale a contribuit substanţial schimbul
de vizite î.ntre delegaţiile guvernamentale ale celor două ţări. Ca urmare a trata1i velor duse în vara anului 1920, o dată cu mnvenţia de alianţă defensivă şi
rnnvenţia militară a fost încheiată şi convenţia comercială româno-cehoslovacă, la
baza căreia a fost pusă clauza naţiunii celei mai favorizate'"'· Această convenţie,
rezultat al dorinţei ambelor state de a favoriza relaţiile comerciale şi cooperarea
economică între cele două ţări, era menită să dea o bază mai solidă legăturilor
de prietenie care apropiau România de Cehoslovacia55 • Ca urmare a convenţiei
încheiate între cele două ţări s-au creat şi o serie de înlesniri locuitorilor din
satele de pe frontiera româno-cehoslovacă. S-a convenit asupra unui regim <'an·
să faciliteze traficul din zonele fronti0rei limitrore•>l•_ S-a ajuns chiar la o moclifican'
a liniei de frontieră stabilite de Consiliul Suprem care, prin concesii reciproce. a
satisfă,cut interesele ambelor ţări'''. Rclevînd însemnătatea convenţiei comerciale·
dintre cele două state. împuternicitul Cehoslovaciei. Dvoracek sublinia că al'castă
('Onvenţie „mar,chează începutul unei ere în relaţiile reciproce F,a dă satisfacţie
trebuinţelor naturale ale cl'lor două ţări, ce se completează atît de minunat şi în
acelaşi timp le dă putinţa ele a înlătura orice piedică în calea relaţiilor lor cconomice"58.

In anii 1918-1920,

legăturile

*

dintre mişcarea socialistă din România şi Cehoslovacia sînt abia l,a început. Ziarul „Socialismul" - organul de presă al Partidului
Socialist şi al Uniunii Sindicale din România şi alte publicaţii muncitoreşti informau •cititorii lor asupra dezvoltării rapide pe care au luat-o organizaţiile sindicale
9in Cehoslovacia, asupra regimului politic şi a mişcării socialiste din ţara vecină .
.. Actualmente sindicatele - arăta „SocialismuJ" din 30 iunie 1919 - constituie o
formidabilă putere, 0u atit mai mult cu cit s-au unit într-un singur bloc unitar,
toate cele trei organizaţii sindicale distincte care corespundeau înainte de război
celor trei partide socialiste, •cehe. Unirea s-a făcut pe baza luptei de clasă şi a
i nll>r naţionalismului "5l'.
" Cas <lin 28 decembrie 1921, în A rh. :IL\.E. lou,l. 71. Cehoslovacia, l'resa 1920 -1926.
•• Arh. M.A.E. 2 convenţii - Expunerea <ie motive pcnlru Scuat la legea pcutru aprobarea couvcuţici de comerţ
între România şi Cehoslovacia.
"Dimineaţa din I martie şi Adevărul clin 12 septembrie 1919.
"Izbinda din 18 ianuarie şi Dimineaţa <lin 11 martie 1919 .
•, Adevărul din 13 iuuie 1923. Din partea României Convenţia a fost semnată de Take Ionescu, secretar de stat
la :IIinisterul Afacerilor Străine, iar din partea Cehoslovaciei de F erdinnnd Veverca, ambasadorul Cehoslovaciei la
Bucureşti şi de "Jan Dvoracek, consilier de legaţie lnsi'.J.reinat cu afacerile pentru comerţul extern. (Arh. M.A.E. 2
Convenţii,)

, '" Arh. M.A.E. 2 Convenţii nenumerotat.
·" Expunerea de motive pentru Senat la legea pentru aprobarea Convenţiei de Comerţ între Romănia şi Cehoslovacia. (Arh. M.A.E. 2 Convenţii). Ca urmare a convenţiei comerciale din ianuarie 1921 au fost create o serie de
inlesniri: De pildă vama a primit dispoziţiuni din partea ministerului de finanţe:
1. Zona de frontieră cu Cehoslovacia se va considera în lungime de 15 km în loc de 6 km cit s-a fixat prin
instrucţiunile anterioare.
2. Înlăuntrul acestei zone de frontieră medicamentele introduse sau scoase din ţară în mici cantităţi, pentru
uzul perwnal al consumatorilor direcţi, locuitori în părţile limitrofe frontierei, după reţete sau ordonanţe date de
medic autorizat a exercita medicina pe teritoriul uneia din părţile contractante ...
3. Pe Ungi'.!. scutirea ce se acorda cultivatorilor pentru vitele şi uneltele agricole şi produsele lor la import sau
export de pe teritoriile de la frontieră, se mai scuteau de taxe şi obiectele de uz personal şi mobilierul cultivatorilor.
în acelaşi timp se cerea efectuarea controlului vamal simultan spre a se evita contrabanda.
Medicii veterinari care locuiau în apropierea frontierei şi erau autorizaţi a de. asistenţi'.!. sanitară puteau trece
frontiera în acest scop cu condiţia de a se supune prescripţiunilor şi legilor în vigoare în ţara unde profesau. Ei trchuiau, de asemenea, să se supună controlului vamal.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

622

ŞI DISCUŢII

Cu multă simpatie a relevat ,,Socialismul" lupta revoluţionară a muncitorilor din
Boem.ia care au reuşit în decembrie 1920 să ocupe întreprinderile şi gările din oraşul industrial Golding. Clasa muncitoare din România s-a solidarizat cu lupta maselor muncitoare cehe şi a protestat împotriva represiunii sîngeroase organizate de
autorităţile burgheze cehoslovace. De asemenea, ziarul ceh „Pravo Lidu", care se afla
sub influenţa stîngii partidului socialist, publica cu regularitate corespondenţe din
România. Din coloanele sale masele muncitoare cehoslovace au aflat despre tragicele evenimente din ziua de 13 decembrie 1918 cînd la Bucureşti, din ordinul guvernului liberal şi al regelui, s-a tras în muncitorii care demonstrau pentru pîine, pace
şi libertate.
Cu prilejul grevei generale din octombrie 1920, presa socialistă cehoslovacă a
publicat corespondenţe din România în care înfăţişa pe larg situaţia grea, desfăşu
rarea grevE'i generale, represiunea. Condamnînd măsurile reacţionare luate de guvernul Averescu-Argetoianu împotriva muncitorilor grevişti, ziarul „P:ravo Lidu" arăta:
Cu toate că de la terminarea grevei generale au trecut mai bine de 6 săptămîni.
starea de asediu şi cenzura continuă, ba guvernul a militarizat şi toate administraţiile căilor ferate şi tribunalele militare sînt în plină acţiune, sute de bărbaţi
de încredere ai muncitorilor sînt în temniţe, iar familiile lor trăiesc în cea mai
mare mizerie. Multe stabilimente de stat au fost închise şi din cauza aceasta mii
de muncitori au rămas în toiul iernii fără muncă 60 . Solidarizîndu-se cu lupta clasei
muncitoare din România, ziarul sublinia că „Osîndirea socialiştilor este din punct
de vedere juridic o monstruozitate ... " 61 • ,,Socialismul în România nu e mort, viitorul e al lui ... ". Greva generală a fost o piatră de încercare a clasei muncitoare
române şi este o învăţătură pentru viitor 62 • Ziarul „Pravo Lidu" îşi exprima părerea
că „ar fi bine ca din evenimentele româneşti să tragă învăţăminte şi proletariatul
altor ţări" 63 .
Crearea partidelor comuniste în România şi Cehoslovacia a influenţat în sens
pozitiv dezvoltarea legăturilor reciproce între mişcările muncitoreşti din cele două
ţări. ,,Rude Pravo", organul de presă al Partidului Comunist Cehoslovac, a luat
poziţie împotriva arestării Congresului din mai 1921, de constituire al Partidului
Comunist RomânM. Mobilizat de Partidul Comunist Cehoslovac, proletariatul din
ţara vecină a organizat acţiuni de protest împotriva procesului din „Dealul Spirii"
înscenat congresiştilor, s-a solidarizat cu lupta clasei muncitoare române.

•
Concluzia principală care se desprinde din studiul relaţiilor româno-.oehoslovace
este aceea că între România şi Cehosloviacia nu au existat niciodată fricţiuni şi
probleme care să afecteze legăturile reciproce; dimpotrivă, de la început, şi-au
făout apariţia o serie de factori de ordin politic, economic şi cultural care au stimulat legăturile de prietenie dintre oele două ţări.
Incheierea Micii Inţelegeri şi a convenţiei militare a fost corolarul lărgirii legă
turilor româno-cehoslovace în perioada respectivă. Atit România cit şi Cehoslovacia au continuat să promoveze schimburile economice şi culturale, au intensificat
relaţiile politico-diplomatice în interesul consolidării prieteniei tradiţionale dintre
cele două popoare vecine. Această prietenie, a cărei bază trainică a fost pusă în
anii 1918-1921, va urca noi trepte în dezvoltarea sa în anii următori prin multitudinea manifestărilor de solidaritate reciprocă a păturilor şi categoriilor sociale
largi din cele două ţări.
Marele savant român, prieten devotat al popo~ului cehoslovac, Nicolae Iorga, spunea: să facem din România şi Cehoslovacia „un loc în care să se strîngă totdeauna
două mîini care s-au căutat de la inceput" 65 •
FLOREA DRAGNE
11

A.der11Jrvl din 11 mai 1921.
Adevdrvl din 26 aprilie 1921. Decla.raţiile lui Dvoracek, consilier de legaţie şi însărcinat cu afaceri pentru
eitern al Cehoslovaciei.
11
Socuilosmul din 30 iunie 1919.
"Arh. M.A.E. fond 71/1914 E. 2.-190; ziarul Pravo Lidu din 17 decembrie 1920.
"Idem.
11
Dlscunul lui N. Iorga cu prilejul participării lui Ed. Bend la şedinţa Camerei deputaţilor din 20 august tino,
ln Neamvl Rom4nesc din 21 august 1920.
11

comerţul
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LES RELATIONS ROUMANO-TCHECOSLOV AQUES (1918-1921)
(Resume)
Les documents de l'epoque attestent que longtemps avant 1918, Ies rournains, Ies
tcheques et Ies slovaques etablirent d'etroits liens d'amitie bases sur le combat
clifficile et prolonge rnene contre la monarchie d'Autriche-Hongrie.
Les evenements du temps de la premiere guerre mondiale firent des roumains.
des tcheques et des slovaques des collaborateurs intimes et devoues. Pendant l'ete et
l'automne de l'annee 1918, a Paris et a Londres, Masaryk, Benes et d'autres personnalites politiques tchecosiovaques se trouvant en emigration et des representants du
Conseil National Roumain collaborerent etroitement, pour dissiper I'idee soutenue
par des representants des grandes puissances de l'Entente que „le demembrement
de l'Autriche-Hongrie produira de l'anarchie en Europe Centrale". Des Iors furent
ebauches Ies projets de la politique que la Roumanie et la Tchecosiovaquie devaicnt
mcner apres la guerre.
Les liens politiques amicaux enire les roumains et Ies tchecoslovaques acquirent
un contenu plus profond au moment de la revolution nationale tchecoslovaque d'octobre 1918. La sympathie des soldats roumains de l'arme€' d'Autriche-Hongrie vis-a.vis des tcheques et des slovaques se transforma, pendant les jours memorables de
la revolution, en des actes concrets d'appui a la lutte de liberation nationale du
peuple tchecoslovaque.
Pendant ,Ies annees d'apres-guerre, Ies relations roumano-tchecoslovaques continuerent a connaitre un developpernent multilateral. Eilltre la Roumanie et la
Tchecoslovaquie furent jetees les fondements des relations comrnercia:les, furent
developees des relations culturelles et politiques. Les pour:parlers entre Ies deux
Etats furent predomines, en general, par leur ancienn!" sympathie reciproque et
par une arnitie cordiale, manifestee sous une muJtitude de fonnes.
La condusion de la Petite Entente et de la conrvention militaire, en aout 192!l.
constitua le corolaire de l'elargissement des relations roumano-tchecoslovaques, pendant la periode 1918-1921.
Bntre la politique etrangere de la Roumanie et celle de la Tchecoslovaquie existaient aussi des differences issues des conditions specifiques de chacune d'ellf'S.
Mais ces differences n'etaient pas de nature a eloigner ces deux pays. L'essentiel
dans leur politique etrangere c'etait que l'un et l'autre cherchaient des moyens
pour ecarter le danger d'une guerre au centre et au sud-est de l'Europe. L'un et
l'autre desiraient maintenir le statu-quo territorial, se defendre en commun contrela politique de revision des fron<tieres promue par Ies milieux revanchards. Aussi
bien la Rouma.nie que la Tchecoslovaquie avaient l'interet vital de promouvoir une
politique etrangere constructive, de defense et de consolidation de la paix, leur
permettant de refaire leurs economies nationales detruites par la guerre.
On signa le Traite d'allian-ce defensive, la convention militairc et l'accord economique entre la Roumanie et la Tchecoslovaquie. La convention c01JT1merciale etait
fondee sur la dause de la nation la plus favorisee.
Au cours de ces annees eurent lieu Ies premieres actions de solidarite des mouvements socialistes des deux pays. La creation des partis comrnunistes en Roumanie
et en Tchecoslovaquie influenc;a positivement le developpement des liens cntre Ies
mouvernents ouvriers, qui s'accorderent un appui rnutuel a l'occasion de diverses
actions.
Pendant Ies annees qui suivirent, la Rournanie et la Tchecoslovaquie continuercnt a promouvoir des echanges economiques et culturels, intensifierent leurs relations politiques et diplomatiques dans l'interet de la consolidation de l'amitie tra<litionnelle entre Ies deux peUiples voisins.
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EVOLUŢIA RELAŢIILOR

ROMÂNO-SOVIETICE lN ANII 1928-1929

Evoluţia relaţiilor dintre România şi U.R.S.S. între cele două războaie mondialeconstituie pentru istoriografia noastră o problemă principală de cercetare şi elucidare. Momente importante de apropiere între cele două ţări au fost fie insuficient studiate, fie prezentate în mod eronat. In arti-colul de faţă va fi studi:lt primul
act oficial semnat de cele două guverne - protocolul d~ la MosC'Ova, din !) februarie 1929 - întrat în ist.orie sub denumirea de protocolul Litvinov.
Persistenţa şi adîndrea contradicţiilor dintre mari'le puteri capitaliste, teama guver:nelor acestor state faţă de pre5tigiul în continuă ,creştere al ţării sovietice, ca
şi persistenţa în conştiinţa popoarelor a imenselor pagube şi distrugerii pricinuite
de primul război mondial fac ca ani în şir majoritatea ţărilor lumii să fie preocupate de găsirea unor mijloace şi metode care să ducă la asigurarea păcii şi securităţii în lume, dar mai ales în Europa. Aceste preocupări vor fi materiali7late în tratate cu caracter general, sau în înţelegeri şi alianţe pe plan regional. In atare context se înscriu: pactul Ligii Naţiunilor, pactul Briand-Kellogg, Mica Inţelegere, protocolul de la Moscova ş.a.
Un moment important în evoluţia relaţiilor între marile puteri europene occidentale l-a constituit încheierea acordurilor de la Locarno, semnate la 16 octombrie 1925, între Germania, Franţa, Anglia, Halia şi Belgia. Cel mai important document a fost .,Pactul de garanţii renan", c.are prevedea inviolabilitatea graniţelor
franco-germane şi germano-belgiene existente, precum şi a zonei demilitarizate a
Rinului. Garantînd frontierele de la Rin ale Franţei şi Belgiei. acordurile de la
Locarno au constituit pe de o parte un punct de plecare al politicii imperialismului
anglo-francez de a ,c.analiza viitoarea politică revizionistă a Germaniei spre est, pe
care aceasta nu vrea s-o recunoască, iar pe de alta au fost şi un rezultat al politicii Angliei, care urmărea să reducă influenţa Franţei în partea centrală şi sudestică a Europei şi să submineze relaţiile germano-sovietice.
Politica revizionistă a Germaniei a determinat o vie activitate - mai ales în
rîndul statelor mici şi mijlocii, vizate de această politică - în cadrul şi în afara
Ligii Naţiunilor, îndreptată împotriva pregătirilor de război. In acest sens, în 1927,
la Liga Naţiunilor se votează rezoluţia propusă de Polonia, care condamna războiul
de agresiune. Concomitent, în prima jumătate a anului 1927 Franţa iniţiază un
dialog cu Statele Unite în vederea încheierii unui tratat plurilateral pentru renunţarea la război ca mijloc de lichidare a problemelor litigioase dintre state. ln aprilie 1928, ambasadorul Statelor Unite la Pari,s a adus la cunoştinţa guvernului francez proiectul de tratat conceput de guvernu~ său. In aceeaşi li.mă guvernul francez
a ·trimis gu:vernelor interesate, inclusiv c:elui american, un contraproiect de tratat.
In urma acestor discuţii, trntatul se încheie la Paris, la 27 august 1928 şi poartă numele celor doi iniţiatori: Briiand-Kellogg. Din primul moment, el a fost semnat de
15 state: Franţa, S.U.A., Germania, Marea Britanie, Belgia, Italia, Japonia, Polonia,
Cehoslovacia, Canada, AustraHa, India, Irlanda, Noua Zeelandă şi Uniunea SudAfricană. România a aderat la acest pact la 4 septembrie 1928•. Parlamentul român
1

Monitorul Oficial, nr. 15 din 15 martie 1929.
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l-a ratificat în ianuarie 1929. Pactul Briand-Kellogg, sau tratatul de la Paris, cum
a mai fost denumit, a întrunit în scurt timp semnăturile a 63 de state. ,,Numărul
impresionant al semnăturilor şi solemnitatea obligaţiilor asumate dădeau pactului
Briand-Kellogg o autoritate morală şi politică pe care nu o mai cunoscuse nici un
pact asemănător in istoria diplomaţiei mor..diale" 2.
Prin acest tratat, părţile semnatare „declară solemn, în numele popoarelor lor
respective, că condamnă recursul la război pentru rezolvarea diferendelor internaţionale şi renunţă la el ca instrument de politică naţională în relaţiile lor mutualc"3; statele semnatare se obligau să folosească numai mijloace paşnice în tran~area conflictelor dintre ele. Tratatul urma să intre în vigoare numai după ratificarea de către cele 14 state semnatare şi după depunerea tuturor instrumentelor
de ratificare la Washington. El rămînea deschis „cit timp va fi de trebuinţă pentru adeziunea tuturor celorlalte puteri din Lume" 4 •
Pentru prima oară era repudiat războiul într-un act oficial de asemenea amploare.
Dar formulările imprecise ale tratatului dădeau posibilitatea unor mari puteri de
a interpreta conform intereselor lor o împrejurare sau alta, prevalîndu-se de acest
paet în justificarea unor acţiuni militare. Totodată, pactul nu cuprindea nici un fel
de sancţiune împotriva acelora care l-ar fi încălcat şi nici o prevedere cu privire
la organizarea unor mijloace eficiente de aplicare a lui. Slăbiciunile lui erau determina-te mai ales de faptul că el nu se sprijinea pc măsuri de dezarmare, de reducere a potenţialului militar al marilor puteri. Cu toate aceste carenţe, popoarele
lumii, dar mai ales statele mici şi mijlocii, au salutat cu satisfacţie semnarea pactului Briand-Kellogg, sperind în organizarea păcii şi securităţii generale .

•
îndreptat politica sa externă spre un sistem
care să asigure menţinerea păcii, a bunei vecinătăţi, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării. Pe atare linie, s-au întărit
rl'laţiilc României cu statele din Mica Inţelegere şi cu Polonia, s-a dus o politică
ele alianţă cu Franţa, Anglia şi Italia.
Dindu-şi seama de adevăratele tendinţe ale „Pactului de garanţii renan", guvernul român s-a arătat ostil faţă de a.::esta şi, prin I. G. Duca, ministrul de externe,
a declarat: ,,Am hotărît să urmărim de aproape chestiunea pactului ... şi să ne
c-oncentrăm spre a evita oa el să se prezinte ,ca o întocmire menită să împartă Europa în două: ţări cu hotarele garantate şi ţări cu hotarele _negarantate" 5•
Polonia şi Cehoslovacia, aliatele României, se aflau în situaţia de a avea hotarele apusene negarantate prin acordurile de la Locarno, - deşi Franţa a încercat,
prin acorduri bilaterale încheiate cu aceste două state, să le dea unele speranţe.
Acc>asta a făcut ca atit Polonia cit şi Cehoslovacia să întreprindă acţiuni menite să
usigure împotriva un1Ji atac german frontiera lor de apus. Se încearcă organizarea
unui Locarno răsăritean al cărui factor principal trebuia să devină Uniunea Sovieln

de

această perioadă,

relaţii şi

acorduri

România

şi-a

internaţionale

tică.

Teama faţă de pericolul revizionist german a determinat statele Micii Inţelegeri
~i Polonia să acţioneze spre îmbunătăţirea relaţiilor cu marele stat socialist. Convenţia de alianţă polono-română din 3 martie 1921 se transformă în 1926 în tratat
ele garanţii, oare prevedea la articolul 1 că „România şi Polonia îşi iau îndatorirea
de a respecta în chip reciproc şi a menţine contra oricărei agresiuni externe integritatea lor teritorială actuală şi independenţa politică prezentă" 6 • ln aceeaşi perioadă, România a încheiat tratate de prietenie bilaterale cu unele dintre marile
puteri. La 10 iunie 1926, ea a semnat un tratat de prietenie cu Franţa, la care se
' I. llf. Oprea, O etap4 rodnică. Din istoria rela/iilor diplomatice româno-sovietice 1928-1936. Bucureşti, 1967,

p. '.!~.

' lntere.sele şi drepturile României în texte de drept internaţional public, cu un studiu iutroductiv ele N. D~vici,

l:1~1, 1936, p. 43.

'Ibidem.
'Arhiva 111.A.E., fondul nr. 71/U.R.S.S., dosarul nr. 81, fila 140.
• Interesele şi drrpturile României in texte de drept internaţional public, p. 411.
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adaugă un protocol prin care România se angaja să nu oomită acte de agresiune
împotriva vecinilor săi şi mai ales a Rusiei Sovietice. Ea se obliga „De a nu ataca
Rusia cu trupele sale regulate", şi de a nu tolera formaţiunea pe teritoriul ei de
trupe neregulate de atac contra Rusiei 7• Un tratat asemănător a fost încheiat şi cu
Italia, la 17 septembrie 1926.
Organizarea ş; stabilirea păcii în centrul şi estul Europei nu se putea baza numai pe alianţa cu statele occidentale, ci, în primul rînd, pe statornicirea unor relaţii amicale de bună vecinătate şi a unor alianţe oare să cuprindă toate statele din
această regiune, din care Uniunea Sovietică nu putea în nici un caz să lipsească.
Dintre toţi vecinii săi europeni, România era singura ţară cu oare Rusia Sovietică
nu stabilise încă relaţiile diplomatice, deşi între reprezentanţi ai celor două ţări avuseseră loc mai multe contacte şi tratative în vederea normalizării raporturilor dintre ele.
Pactul Briand-Kellogg, din august 1928, care a determinat o slăbire a încordării
în viaţa politică internaţională, a favorizat reluarea dialogului dintre U.R.S.S. şi
România. La 31 august 1928, U.R.S.S. a aderat la Pactul Briand-Kellogg. Dar cu acest
prilej, ea a exprimat şi o serie de rezerve la prevederile acestuia în legătură cu
faptul că el nu conţinea nimic referitor la dezarmare şi că nu făcea precizarea
că trebuie interzise şi războaiele duse împotriva mişcărilor de eliberare a popoarelor subjugate de imperialism. Guvernul sovietic, prin M. M. Litvinov, comisar adjunct al afacerilor externe, a luat iniţiativa punerii neîntîrziate în aplicare a pactului Briand-Kellogg, propunînd, la 29 decembrie 1928, guvernelor Poloniei şi Lituaniei, cu care Rusia Sovietică avea relaţii diplomatice, încheierea unui protocol special în acest scop.
Proiectul de protocol remis de guvernul sovietic celor două guverne prevedea la
articolul 4 posibilitatea ca şi alte state să adere la acesta. La 2 ianuarie 1929, guvernul polonez, în baza obligaţiilor stipulate în tratatul româno-polonez din 1926,
a informat guvernul român despre iniţiativa sovietică; iar la 3 ianuarie, guvernul
român a comunicat verbal guvernului polonez că „n-are nici o obiecţiune de principiu de făcut la propunerea sovietică", dar „crede că e5te în interesul., atît al Poloniei cît şi al României, oa eventuala punere în vigoare anticipată a pactului Kellogg sa aibă loc în mod simultan pentru toate ţările limitrofe Rusiei" 8• In răspunsul
dat la 10 ianuarie lui Litvinov, reprezentantul Poloniei, ţinînd seama de sugestia
României, a arătat că Polonia este gata să accepte propunerea sovietică, dar că la
semnarea acestui protocol trebuiesc invitate şi Finlanda, Estonia, Letonia şi România, deoarece problema securităţii în Europa de e5t „trebuie tratată în comun dP
toate statele interesate" 9• In nota de răspuns din 13 ianuarie 1929, referitor la ţara
noastră guvernul sovietic arată că, aderind la pactul Kellogg, şi-a luat obligaţia
faţă de România „de a renunţa la război ca mijloc de regulare a litigiilor"to şi că
este de acord cu aderarea României la protocol.
Pentru definitivarea textului protocolului a continuat schimbul de păreri între
reprezentanţii sovietici şi polonezi. Din partea sovietică era însărcinat M. M. Litvinov, iar din partea Poloniei, Patek, ministrul polonez la Moscova. A suscitat discuţii şi schimburi de note preambtID.Ul proiectllllui de tratat elaborat de Litvinov,
oare definea starea raporturilor dintre statele aderente. Guvernul român, prin delegatul polonez, a insistat oa formularea „pentru a consolida relaţiile de bună vecinătate" să fie înlocuită cu următoarea: ,,pentru a consolida starea de pace existentă
şi relaţiile de bună vecinătate". După discuţii, s-a ajuns la formrula unanim aoceptată: ,,pentru a contribui la menţinerea păcii între ţările lor"ll. Prin această formulare se elimina controversa dintre gurvernrul român şi cel sovietic că între cele

,i

' Op. cil., p. 424.
• Arhiva M.A.E., fondul nr. 71/U.R.S.S., dosarul nr. 81 fila 278,
• Loc. cil., fila 279.
u Arhiva M.A.E., fondul nr. 71/U.R.S.S., dosarul nr. 81 fila 279.
11
Moni/.o,wl Oficial, nr. 32 din 17 aprilie 1929.
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două

state ar fi existat o stare de război*. Atare definiţie cuprinsă într-un act oficial de politică externă servea în acelaşi timp ambelor state în desfăşurarea relaţiilor lor externe cu alte state.
După definitivarea textului, s-a fixat data de semnare la 7 februarie 1929 la
Moscova. Din cauze ·neprevăzute ea s-a amînat pentriu 9 februarie. Din partea României, trimis ca să-l semneze, a fost desemnat Carol Davila, ministrul ţării noastre la Varşovia. 1n 9 februarie, la Moscova, protocolul a fost parafat de reprezentanţii guvernelor Estoniei, Letoniei, Poloniei, României şi U.R.S.S. Ei a intrat în istorie sub denumirea de „Protocolul de la Moscova" sau „Protocolul Litvinov", după
numele iniţiatorului său. Acest protocol a fost încheiat în scopul „de a pune în
vigoare fără întîrziere, i,1tre popoarele a,cestor ţări, tratatul de renunţare Ja război,
ca instrument de politică naţională, semnat la Paris, la 27 august 1928"1 2• Punerea
lui în ,igoare - conform articolului 2 - era valabilă independent de intrarea în
vigoare a tratatului Briand-Kellogg. El se aplica imediat ce era ratificat de organele legislative ale statelor semnatare. Una dintre principalele sale prevederi era şi
aceea că el rămînea deschis adeziunii oricărui stat doritor de a contribui neîntîrziat lu menţinerea şi consolidarea păcii în această parte a lumii.
Cu ocazia semnării protocolului, M. M. Litvinov, repr2zentantul Uniunii Sovieti,ce,
vorbind despre politica de pace şi bună vecinătate a guvernului U.R.S.S., declara:
.. Faptul că printre noi se află, în calitate de delegat semnatar al protocolului, reprezentantul unui stat cu care Uniunea nu are relaţii diplomatice normale ... nu
este dccît o dovadă mai mult despre spiritul paşnic de ,care este însufleţită Uniunea Sovietică"P. Exprimînd satisfacţia guvernului român pentru semnarea acestui
pact, în şedinţa parlamentului din 14 februarie 1929, G. G. Mironescu, ministrul afacerilor externe, printre altele. declara: ,,Prin aceasta, situaţia dintre România şi
Rusia C'Sle clarifi<.'ată. Ambele state declară că se găsesc actualmente în stare de
pace şi că voiesc să eontribuie la menţinerea a,cestei păci actualmente existentă ...
Obţimnd solidaritatea tut;uror ţărilor de la Marea Baltică pînă la Marea Neagră,
am dat protocolului Kellogg o eficacitate locală, speranţa că se va dezvolta, spre a
deveni un Locarno al Orientului Europei"1".
Parlamentul român a primit cu satisfacţie semnarea protocolului Litvinov, la
tribună perindîndu-se rînd pe rînd exponenţi ai tuturor partidelor politice reprL'/,ent.ate în acest for, care şi-au exprimat aprobarea, printre ei numărîndu-se:
N. Iorga, I. G. Duca, dr. N. Lupu, O. Goga, L. Rădăceanu ş.a. Ratificarea protocolului în parlamentul României s-a făcut cu unanimitate şi în mijlocul unei entu7.iaste manifestaţii pentru pace din partea tuturor .grupărilor politice. Acest eveniment important a avut un larg ecou în rîndurile opiniei publice şi în pres,a vremii,
care se vedeau eliberate de psihoza unei continue nesiguranţe· în relaţiile dintre cele
două state vecine. Toate ziarele au pubhcat la loc de frunte mersul tratativelor,
prc.-cum şi rezultatele lor, acordînd l,argi spaţii comentariilor asupra semnificaţiei
semnării acestui protocol. Sub titluri semnificative ca: ,,Pactul cu Rusia", ,,România sc-mnează protocolul Litvinov", ,,Europa şi protocolul de la Moscova", ,,Primul
pas". ,,Pacea ruso-română", ,,Pace cu Rusia!", ,,Protocolul sovietic de neagresiune" .
.. Protocolul Litvinov şi raporturile noastre cu Rusia" şi multe altele, era dezbătut
în coloanele presei cotidiene româneşti importantul pas făcut în direcţia normaliză
rii relaţiilor româno-sovietice.
Organe de presă muncitorească legale, conduse de Partidul Comunist, ca: ,,Inainte", ,,Viaţa muncitoare" ş.a. au salutat cu căldură semnarea acestui protocol, exprimindu-şi convingerea că relaţiile de bună vecinătate dintre cele două ţări vor
C'Unoaşte o continuă îmbunătăţire. Astfel, ziarul „înainte" din 17 februarie 1929 scria
<'ă s-a consfinţit „menţinerea păcii existente între U.R.S.S. şi România". ,,După 12
ani de totală nesiguranţă în politica externă a Răsăritului se face un prim pas spre
• Între cele două state, după cum remarcase însuşi Lenin, la 6 februarie 1921, n-a existat o stare de război.
,, Ill·sig-nr că - arăta Lenin - după ce la noi a fost lichidat complet frontul lui Vranghel, e mai pu\ill. probabil
ca Rom{111ia, care într-un moment favorabil pentru ea nu s-a hotărit să pornească război, să se hotărească să poruc::isca acum ... ", V. I. Lenin, Opere, voi. 32, E.S.P.L.P. 1956, p. 99.
"J,rtcresele şi drepturile Româ11iei în tc:<le de drept internaţional public, p. 441.
" op. cit., p. 440.
"Monitorul Oficial, nr. 32 din 17 aprilie 1929.
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normalizare - scria „Socialismul", organ al Partidului social-democrat, în numărul
său din 10 februarie 1929. Evenimentul este important pentru desfăşurarea viitoare
a relaţiilor internaţionale şi plin de învăţăminte şi pentru unii şi pentru alţii ...
.-\st.uzi avem cu Rusia un tratat de neagresiune. îl dorim sincer şi trainic. Salutăm
azi acest eveniment, în speranţa că în curînd se va merge mai departe şi se va
ajunge la ceea ce noi, muncitorii, cerem de zece ani: reluarea relaţiilor cu Rusia
Sovieti.că".

Salutînd hotărîrea de semnare a pactului de către România şi U.R.S.S. ca un prim
pas spre normalizarea relaţiilor dintre cele două ţări, ziarul „Adevărul" din 7 februarie 192fl. printre altele, scria: ,,Să sperăm că raporturile de corectă vecinătate
dintre noi şi Rusia se vor desăvirşi. Nu ne interesează politica internă a Rusiei,
cum nici pe ea nu poate - nu trebuie - s-o intereseze politica noastră internă.
Stăpî-ni fiecare acasă la noi, orînduindu-ne casa cum socotim de cuviinţă, fără să
privim peste go.rd, în curtea vecinului şi mai ales, fără să ne amestecăm acolo să sperăm că vom ajunge la acea co,Jaborare pe care o reclamă spiritul vremii ...
Cu aoeastă nădejde, salutăm cum se cuvine primul pas", ,,Prin aceasta ... pacea în
această parte a lumii va fi consolidată şi va fi prin urmare permis şi celor. sceptici să privească de azi înainte viitorul cu mai multă linişte şi cu mai multă încrcdL·re" - scria ziarul „Viitorul", organ al Partidului Naţional Liberal, în ziua de 7
februarie 1929. Numeroase articole apărute în presa burgheză a vremii au relevat
insemnăt.atea acestui act diplomatic. ,,Evenimentul prezintă, fără îndoială, o importanţă considerabilă scria „Dimineaţa" din 7 februarie - fiindcă el înseamnă
primul pas făcut pentru stabilirea unor raporturi normale între noi şi Republica
Sovietică" .
.. Pentru România - scria ziarul „Ultima oră" din 9 februarie - protocolul din
Moscova are însă semnificaţie şi valoare specială. Este pentru întîia dată cînd un
reprezentant ,;l guvernului român trece pe teritoriul Rusiei; pentru intîia dată cinci
statul român figurează ca parte a unui contract cu statul sovietic. Aceasta echivalC'ază, orice s-ar spune, cu recunoaşterea »de jure« a sovietelor'".
Comentînd ecoul general favorabil produs în opinia publică românească de semr1area protocolului Litvinov, ziarul „Izvestia" din 29 februarie scria că „ProtocoluJ
dC' la Moscova a găsit aderenţi înfocaţi în România". De asemenea, acest act diplomatic a avut un ecou favorabil şi în presa clin Franţa. S.U.A., Austria ş.a. Ziarul
„Chicago Daily News", de pildă, scria în aceste zile: ,.Semnarea protocolului special
(Litvinov) reprezintă un act diplomatic de importanţă mondială". Iar „Neue Freie
Presse" - din Austria - arată că „Pactul de la Moscova este, desigur, numai o
demonstraţie, dar şi această demonstraţie are o importanţă istorică".
Cu toate că în relaţiile dintre statul român şi cel sovietic mai rămîneau în suspensie o serie de probleme. semnarea protocolului de la Moscova a constituit o
etapă importantă în reluarea raporturilor normale dintre cele două ţări vecine.
Semnarea protocolului a fost şi un rezultat al luptei clasei muncitoare şi a orgo.nizaţiilor sale politke şi profesionale în frunte cu P.C.R., care în perioada imediată
c!C' după crearea sa a acţionat cu €nergie pentru o politică de pace şi bună vecină
tate cu U.R.S.S., pentru rem1noaşterea statului sovietic şi reluarea raporturilor normr.le cu el.
Protocolul de la Moscova a fost un act de pace care a dus la destinderea în raporturile dintre statele ·capitaliste semnatare şi U.R.S.S. şi mai ales dintre România
:;;i Rusia Sovietică. In perioada care a urmat semnării protocolului Litvinov, relaţiile româno-1Sovietice cunosc o îmbunătăţire treptată, ajungîndu-se ca, în anul 1934,
să se stabilească relaţii diplomatice normale între cele două ţări.
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THE EVOLUTION OF ROMANIAN-SOVIET RELATIONS, 1928-1929
(Abstract)
In the article entitled „The Evolution of Romanian-Soviet Relations, 1928-1929",
M. C. Stănescu and D. Tuţu analyse the circumstances in which there was signed
the Moscow Treaty, in 9-th February 1929, known as the Litvinov Protocol.
On the basis of some archive documents and of the contemporary press, the
authors present the relations among the European states in the years 1927-1928,
the conditions in which there was signed the Brian-Kellogg Treaty, as well as the
adherence of Romania and the U.S.S.R. to this treaty. The article underlines particularly the interventions of the Romanian government in view of Romania's
aclherence to the treaty proposed by the Soviet Union, to Poland and sorne other
neighbouring countrics, for an immediate application of the Briand-Kellogg Treaty.
The authors analyse the document signed at Mosoow in 9-th February 1929, and
stress mainly its importance for the ulterior development of the good neighbouring
relations between Romania and the U.S.S.R. The Romanian public opinion - stress
the authors - had received with a profound affirmative interest the news concerning the signature of the Moscow Protocol, which marked a new important stage in
the history of the normal relations between these two neighbouring countries. Thc
Litvinov Protocol was an act of peace which brought a ,new atmosphere in the relations between the capitalist countries and the U.S.S.R., and mainly between Romania and Soviet Russia.
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LUPTA PENTRU UNITATEA STATALĂ
OGLINDITĂ ÎN DOCUMENTELE MUZEULUI DE ISTORIE A PARTIDULUI COMUNIST, A MIŞCĂRII REVOLUŢIONARE ŞI DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA

Muzeul de islorie a Partidului Comunist, a mi.şcăT1ii revoluţionare şi democratice
din România, adevărată frescă în imagini a unui îndelungat drum parcurs, ne
poartă pri.n intermediul exponatelor sale pe urmele istoriei mişcării muncitoreşti
din România, în contextul istoriei ţării, sub raportul dezvoltării sale economice,
politice, sociale şi ştiinţifice. Documente, fotografii, ziare ale timpului, obiecte autentice diferite, grafice, hărţi, stampe sau desene, toate acestea sînt tot atîţia factori
care acţionează pozitiv în sensul perceperii de către vizitatori a istoriei luptelor
poporului român pentru eliberarea socială şi naţiona:lă, din trecutul îndepărtat pînă
în vremurile noastre.
Vizitatorul se află în faţa unui vast documentar istoric păşind prin cele 14 săli
ale muzetrlui, care prezintă elemente ilustrative incepînd cu geto-dacii, romanii şi
formarea poporului român în primul mileniu al erei noastre şi terminind cu realizările grandioase ale epocii desăvîrşirii construcţiei socia!lismului în România şi a
perspectivelor măreţe puse în faţa poporului român de către cel de al IX-lea şi al
X-lea Congres al Partidului Comunist. Sînt mărturii elocvente privind un trecut
istori·c bogat î.n fapte şi emoţionante prin si,mbolurile pe care unele mărturii autenti,ce le reprezintă. Ele redau imensele eforturi ale popor:ului român, pentru menţi
nerea fiinţei sale naţionale, pentru emanciparea socială şi naţională. In făurirea
,educaţiei patriotice, în realizarea cunoaşterii şi înţelegerii mai adînci a trecutului
istoric, tineretul în special, vizitatorii de toate vîr-stele şi de orice categorie în general găsesc în acest muzeu învăţăminte preţioase.
Din prima sală a Muzeului răzbate aspiraţia seculară a românilor la unitate naţională pe baza originii lor comune, lupta pentru realizarea statului unitar şi întă
rirea acestuia. Constituirea la începutul Evllllui Mediu a ţărilor române Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, iar mai apoi vicisitudinile istorice care au urmat
nu au frînat tendinţa de unitate, nu au estompat •oonştiinţa unităţii naţionale, ci
dimpotrivă, aşa cum confirmă evenimentele şi mărturiile vremii, s-a imprimat adînc
şi iS-a perpetuat la poporul român conştiinţa despre unitatea de neam şi limbă.
Intre ţările române s-au statornicit relaţii de natură politică, economică, militară,
t·uJ.turală care au contribuit substanţial la menţinerea legăturBor fireşti ale populaţi-ei. ln muzeu se prezintă o hartă a relaţiilor economice între cele trei ţări române pe care 5Înt maf\ca•te: principalele localităţi apărute ~n secolele 14-16, cetă
ţile constituite în vederea asigurării apărării, iar reţeaua de drumuri comerciale
-evidenţiază punţile geo.grafice care facilitau contactele economice la acea dată. Trecătorile Carpaţilor înlesneau asemenea legături. Dintre documentele care redau relaţiile economice între ţările române, amintim un document din 1386 reprezentînd
privilegiul acordat de către Vladislav, voievodul Ţării Româneşti, negustorilor din
Braşov, cel semnat la 1415 de Mircea cel Bătrîn, privind inlesnirile pentru negustori
din acelaşi oraş, precum şi un tabel grafic cu numărul de localităţi şi de participanţi
la comerţul între Ţara Românească şi Moldova cu Braşovul. Asemenea legături economice au constituit unul din însemnaţii factori care au asigurat poporului român
posibilitatea de a lupta cu vigoare pentru apărarea ,independenţei ţărilor române
împotriva cotropitorilor străini în decursUil secolelor XIV-XVI. Desfăşurînd numehttps://biblioteca-digitala.ro
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bătălii împotriva imperiului otoman, pentru independenţă, românii de pe oele
versante ale Carpaţilor participau uniţi la lupte, ca cea de la Rovine (1394).
Belgrad (1456), Vaslui (14 75).
Un panou central din prima sală redă momentul realizării pentru prima dată a
unirii ţărilor române de către Mihai Viteazul. Necesitatea luptei antiotomane, necesitatea concentrării tuturor potenţelor ţărilor române împotriva expansiunii turceşti impuneau unirea acestora într-un stat centralizat, pe care Mihai Viteazul l-a
realizat sub egida sa. Grupajul de documente, printre care cel cu sigiliu apliq1t.
emis la 26 septembrie 1600, îl atestă pe Mihai Viteazul „din mila lui Dumnezeu,
Domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată ţara Moldovei". Prima unire' ·a
ţărilor române devenise un fapt. Deşi de scurtă durată, realizarea unităţii politice
a românilor prin fapta lui Mihai Viteazul nu dură decit scurtă vreme; dar amintirea
acestei fapte a dăinuit puternic, constituind pentru o serie întreagă de domni, atît
de o parte, cit şi de alta a Carpaţilor, un ideal politic.
In perioada ce a urmat lui Mihai Viteazul şi actului realizat sub conducerea sa.
ideea unităţii statale s-a manifestat cu aocente tot mai pronunţate, fiind însoţită
de acţiuni comune de solidaritate ale românilor, potrivit necesităţilor istorice ale
perioadei respective. La sfirşitul secolului al XVII-lea Transilvania oa.de sub dominaţia habsburgică, în urma ofensivei militare a acesteia.
Conştiinţa de unitate a poporului român s-a perpetuat, s-a dezvoltat şi consolidat
şi prin manifestări de cultură care propagau ideea unităţii de origină şi limbă.
Inceputul scrierii în limba noastră în secolul al XVI-lea, apariţia primelor tipări-,
turi în această limbă, printre care Codicele Voroneţian, Psaltirea Scheiană (expuse
în muzeu), apoi extinderea scrisului în limba română, ou apariţia unor lucrări de
istorie, de literatură, ştiinţă, toate acestea au reprezentat momente pe calea răs
pîndirii culturii româneşti. Sînt expuse portrete ale cronicarilor din secolul al
XVIl-lea Miron Costin şi Constantin Cantacuzino, ale lui Dimitrie Cantemir, alemitropoliţilor Antim Ivireanu şi Dosoftei, propagatori inspiraţi ai ideii unităţii de
origină şi limbă a poporului român, a originii sale latine. Cei ce au preluat şi âu
dezvoltat ideea latinităţii la poporul nostru, susţinînd temeinic pe cea a unităţii· şi
continuităţii pe teritoriul carpato-danubian, au fost reprezentanţii Şcolii Ardelene·:
Samuil Micu. Gheorghe Şincai, Petru Maior, care au demonstrat cu argumente isto~·
rice şi filologice unitatea de origină şi limbă a tuturor românilor. In muzeu se află
expus un facsimil după celebrul document din 1791 cunoscut sub numele de „Supplex Libellus Valachorum" prin care românii din TransBvania cereau ca „naţiunea
română să fie repusă în drepturile sale de care a fost despoiată, datorită vitregiei
vremurilor, alături de celelalte naţiuni ale Transilvaniei: maghiari, saşi şi secui". ·
Manifestările pentru unire s-au făcut auzite în deceniul premergător revolruţiei
ele la 1848; ele au răsunat puternic în timpul revoluţiei burghezo-democratice de ·la
1848 (prezentată în cea de a doua sală a muzeului). Românii din Moldova cereau
în „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei" şi în ,,Dorinţele partidei naţio
nale" să se unească cu Ţara Românească, iar cei de aici, la rîndul lor, cereau unirea cu Moldova. In mai 1848, ca un ecou al dorinţei româ,nilor din Transilvania,· a
răsunat chemarea „să ne unim cu Ţara".
In Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mişcării revoluţionare şi democra,.;
tice din România, cîteva panouri sint consacrate Unirii Principatelor Române în ianuarie 1859, moment care a marcat crearea statului naţional modern român, constituind o premisă esenţială în lupta pentru cucerirea independenţei de stat şi a polarizat aspiraţiile de unitate a românilor aflaţi încă sub dominaţie străină. Docu-'
mente ale unirii principatelor purtînd patina vremii ne poartă pe urmele aceslui
moment deosebit din istoria ţării.
Publicaţiile vremii consemnau protestul populaţiei româneşti faţă de alipirea
Transilvaniei la Ungaria în urma trecerii la dualismul austro-ungar în 1867, făpl
care a accentuat procesul de limitare a drepturilor politice şi economice ale ro,m:inilor în Transilvania. Ziarul „Fecleraţiunea" din 4 (16) mai 1867 exprimă tocmai
aceste sentimente de protest.
·
Exponatele muzeului din cea de a II-a sală reflectă începuturile dezvoltării ca·pitaliste a Romi'miei, apariţia burgheziei, care au determinat naşterea şi dezvoltarE:a.

roase
două
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Document din 1600, sept. 26, dat de Mihai Viteazul ca domn al celor trei
ţări

româneşti.
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Fig. 3. -

1848 în

ţările române. Unirea Principatelor 1859 (sala a II-a).

Poporul român la Adunarea

Naţion al ă
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_proletariatului, clasa socială care va prelua şi va ridica pe o treaptă superioară
lupta pentru eliberare socială şi naţională a poporului român. Mişcarea muncitorească, ca purtătoare a idealurilor superioare ale naţiunii, se va afla de aici înainte
in rîndul luptătorilor celor mai consecvenţi ai poporului.
Cînd în 1892 Memorandumul, cuprinzînd principalele revendicări ale populaţiei
româneşti din Transilvania, era înaintat împăratului de la Viena, întreaga ţară s-a
solidarizat cu lupta memoraindiştilor. S-au publicat manireste, au fost organizate
manifestaţii de masă, iar mişcarea muncitorească a participat activ la toate aceste
acţiuni. Arestării şi condamnării memorandiştilor în urma procesului de la Cluj, al
cărui act de acuzare îl citim în „Gazeta Transilvaniei" din 11 (23) decembrie 1893,
le-au răspuns protestele puternice ale diferitelor categorii de oameni. Organul social-democrat, ziarul „Munca", la 29 mai 1894 insera în coloanele sale articolul
„Condamnarea de la Cluj" în care se arăta că „noi socialiştii ... nu putem fi decit
pentru drepturile naţionalităţilor şi dezrobirea popoarelor, mai ales pentru dezrobirea tuturor românilor. De aceea protestăm contra sentinţei juraţilor de la Cluj,
protestăm împreună cu fraţii noştri socialişti unguri, care ca şi noi, nu pot decît să
vestejească purtarea burgheziei ungureşti". Iar ziarul „Dacia viitoare", în aprilie
1893 scria: ,,Junime română, străbunii noştri ne-au conservat limba şi pămîntul
strămoşesc; părinţii noştri au făcut unirea ... Acum e rîndul nostru, nouă ne este
dat a completa unitatea naţională, a întări libertatea şi a face ca egalitatea să nu
fie un van nume".
Exprimînd creşterea forţelor politice care s-au găsit in fruntea mişcării de eliberare naţională din TransHvania la acea vreme, documentele din muzeu menţionează
înfiinţarea m urma conferinţei de la Sibiu din mai 1881 a Partidului Naţional
Român.
Reţinem dintre docUIJTlente pe cele referitoare la crearea secţiei române a Partidului Social-Democrat din Ungaria, cu organul său de presă „Adevărul" (Glasul
poporului), pe cele referitoare la activitatea acestei secţii, precum şi cele care reflectă lupta pentru drepturi şi libertăţi democratice desfăşurată în Transilvania la
sfîrşitul secolului XIX şi în primele decenii ale secolului XX, cu acţiunile populare,
cu diferitele publicaţii româneşti care au apărut, precum şi alte documente.
Evenimentele istorice care s-au suooedat şi îndeosebi cele din perioada primului
război mondial şi de la sfîrşitul acestuia, culminind cu desăvîrşirea unităţii statale
a poporului român în 1918, ocupă un loc însemnat în documentele sălii a IV-a a
muzeului. Fapte, evenimente, acţiuni ale maselor, portre:te ale personalităţilor militante, toate acestea sînt sugestiv prinse într-un ansamblu de fotografii, documente,
ziare, hărţi etc.
Primul război mondial dezlănţuit de marile puteri imperialiste pentru reîmpăr
ţirea lumii izbucnise în 1914. Manşetele ziarelor apăreau cu litere fonsate: ,,Confia.graţia mondială inevitabilă", ,,Războiul ruso-german" etc. România îşi declarase
neutralitatea în urma Consiliului de coroană din august 1914. Transilvania, ca parte
componentă, în acel moment, a Imperiului austro-ungar, fusese aruncată în vî:ltoaTea luptelor; situaţia românilor din Transilvania devenea tot mai grea.
Exponatele muzeului ne conduc pe firul evenimentelor desfăşurate în vara anului
1916. Antanta exer,cita presiuni pentru a determina intrarea României în război în
scopul ca cele trei puteri componente, Anglia, Franţa şi Rusia, să se folosească de
bogatele resurse ale ţării şi de armata română. Citim titluri sugestive publicate în
ziarele de atunci: ,,Antanta ne ameninţă cu ruperea relaţiilor di.plomatioe, Quadrupla ne pune termen pentru intrarea în acţiune". In faţa României se aflau probleme vitale privind procesul de realizare a statului naţional unitar, asigurarea independenţei şi suveranităţii, a condiţiilor pentru dezvoltarea socială, economică şi
politică a ţării. Făurirea statului naţional unitar constituia o aspiraţie seculară a poporului român, era o necesitate logică a dezvoltării societăţii româneşti. Prevederile
Tratatului de alianţă încheiat la 4 (17) august 1916 (expus pe un panou) între România şi Antantă stipulau că intrarea României în război va duce la recunoaşterea de
către puterile Antantei a dreptului ţării noastre de a intra în posesia teritoriului
din Austro-Ungaria locuit de români. Un exemplar original al ziarului „Universul"
din 16 august 1916 anunţa declararea războiului împotriva Austro-Ungariei. Poporul
https://biblioteca-digitala.ro
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român, cu toate că primul război mondial a avut un caracter imperialist, nu a par-.
ticipat la acest război călăuzit de intenţii de cotropire. Trupele române inainbează
în Transilvania, eliberează Braşovul, Făgăraşul şi se apropie de Sibiu, fiind întimpinate de entuziasmul populaţiei pe care îl descriu în cuvinte emoţionante cronicarii ziarelor de atunci şi le consemnează documentele vremii.
Documentele ilustrează etape ale anilor grei de război, retragerea armatei, a
populaţiei orăşeneşti şi săteşti, ,,bejenia" descrisă în articole sau prezentată în desene care exprimau toată gravitatea situaţiei ţării la sfîrşitul anului 1916. In perioadc1
r-înd cea mai marc parte a ţării, cu excepţia Moldovei, a fost ocupată. o puternică
mişcare de rezistenţă s-a ridicat pe teritoriul supus regimului de ocupaţie al PutC'rilor Centrale. O broşură de mici dimensiuni: ,,Zece cetăţeni din Turnu-Severin condamnaţi la moarte!" şi apoi o ordonanţă de un roşu aprins. prin intermediul rărcia
comandamentul german anunţa ,.deportarea unui număr ele lucrători din Bucureşti pentru nesupunere", un document de arhivă despre amendarea U'.1/c'i comune
pentru participarea locuitorilor ei la acţiuni revoluţionare, toate acestea sînt evocatoare în ceea ce priveşte rezistenţa poporului. In teritoriul ocupat, în Moldova
şi Transilvania activa cu intensitate mişcarea muncitorească. O fotografie a timpului ne readuce irr•aginea unei mari demonstraţii ce a avut loc la Timişoara cu prilejul zilei de 1 Mai 1917. zi Î!n care într-o serie de oraşe se desfăşurau pentru prima
dată de la izbucnirea războiului manifestaţii de solidaritate internaţională a proletariatului.
In prima jumătate a anului 1917 s-a trecut la refacerea anrnatei, la completarea rîndurilor căreia au contribuit şi voluntarii români din armata austro-ungară
reîntorşi din Rusia şi care s-au înrolat în unităţile militare româneşti. Fotografii.
documente însoţesc reîntoarcerea acestora la Iaşi, iar numeroase mărturii ne poartă
pe locurile unde în vara anului 1917 la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, în iureşul
puternkei contraofensive, ostaşii români au oprit trupele germane. AceHstă victorie
la care au participat şi voluntarii transilvăneni a constituit un moment hotărîtor în
lupta pentru eliberarea ţării, pentru înfăptuirea idealului de unitate.
Drapat în purpură, panoul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie cuprinde un
însemnat spaţiu din cea de a IV-a sală. Eveniment de importanţă istorică mondială.
acca5tă revoluţie a deschis epoca trecerii de la c;ipitalism la socialiSIJTl. Lenin, al
eărui portret domină panoul, a fost acela care a redactat „Decretul păcii" şi ,.Decretul asupra pămîntului" ale căror texte le putem citi după „Izvestia" care le publica
în zilele lui octombrie 1917. Solidarizarta mişcării muncitoreşti din România cu proletariatul victorios al Rusiei ne este evocată în chemări şi proclamaţii, în demonstraţii şi mitinguri, precum şi în participarea cu arma în mină a miilor de mu:-icitori români şi a multora din foştii prizonieri româ,ni din armata austro-ungară.
aflaţi pe teritoriul Rusiei, în lupta pentru apărarea lui Octombrie.
Sfirşit\.lJl primului război mondial a marcat şi prăbuşirea imperiului austro-ungar,
a cărui criză internă se manifestase încă anterior, ducind o dată cu înfringerea pP
front la destrămarea acestuia; larga mişcare de eliberare a popoarelor asuprit-2 din
fostul imperiu era unul din factorii detenninanţi ai prăbuşirii sale. A•cest proces
s-a soldat cu apariţia unor state noi (Cehoslovacia, Ungaria) sau cu desi'i.vîrşirea
unităţii altora (Iugoslavia, România); a fost un proces obiectiv care se încadra în
mersul înainte al dezvoltării statelor naţionale. Titlurile ziarelor, pe care le citim.
sînt sugestive în acest sens: ,Jmpăratul Carol a abzis", ,,Constituirea statelOT naţio
nale" etc.
Anul 1918, a marcat putern~ce acţiuni revoluţionare în întreaga ţară, dcmon5Lraţii de masă cu participarea a mii de oameni, un puternic val de greve. La sfi~itul
acestui an trupele germane au părăsit ţara. Reproduse după unele periodice care
apăreau la Bucureşti, fotografiile duc pe vizitatori în atmosfera marilor adunări în
care poporul îşi exprima bucuria cu prilej,ul plecării trupelor germane; asemenea
mitinguri au avut loc în faţa Palatului regal şi a statuii lui Mihai ViteaZJul din
Bueureşti.

Exponatele prezintă în imagini sugestive manifestarea elanului revoluţionar în
Transilvania acelei perioade. Un grafic marchează principalele localităţi cuprinse
de grevele muncitorimii: Arad, Cluj, Timişoara, Reşiţa, Dej, Sibiu, Beiuş etc. Ziua
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de 1 Mai uns a fos,t sărbătorită într-o atmosferă de ~olidaritat~ inJemaţi~na!ă a
proletariatllilui. Apar în imagini, merg~nd î~ _rînduri stnnse, desfaşu1:md lozm~1 ~evolutionare, muncitori la Oradea, Reşiţa şi m alte oraşe , demon,stnnd cu pn!e1ul
marii sărbători.
.
.
..
In împrejurările prăbuşirii ,monarhiei austro~un~are şi aţe _tn:umful1m _l.V~aru J:te ~oluţii Socialiste din Octombrie, care a dat o lovitura p~tern1c':1 s1istemulu~ imp~nahst,
a apărut posibilitatea încununării victorioa~e a Luptei de eh berar~ naţ~onooa a . poporului român, pentru încheierea pr,ocesul_m de forin:iare _a . statU!lm 1:_1aţ10nal urntar.
Infăptuirea desăvîrşirii unităţii statale, umrea Trans!Jlva~11ei cu Romama este opera
întregului popor român de pe ambele versante a le Carp aţi lor.

Fig.

4. -

Sala a I V-a, 1910-1918.

Grupajele de documente din sala d e muzeu se r e fer ă la activitatea pr eg ăti toa r e
a unirii şi atestă rol·u l pe care cele două mari partide politice din Transi'lrvania,
Partidul Social-De mocrat şi Partidul Naţio-n al Român le-au avut în pr e gătir ea ş i
realizarea în fapt a actul•ui unirii. Mişcarea mun c itorească din Transilvania , ca
forţă acti•vă în lupta împotriva asupririi sociale şi naţionale , a adus o contribu ţi e
r emarcabilă la realizarea unirii. Intr-un facsimil după ziarul „Ad evărul " (Glasul
poporului), organ:ul P .SD. din Transilvania, pe prima pagină EmH Isac p ublica
a r ti•colul h1tituilat „Partidul Naţional Român să intre în a c ţi·un e " , din car e vi zi Latorul
reţine: ,,Evenimentele politi-cei mondiale nu mai pot sc uza tăc er,e a partidelor politi ce şi iert e-mă iubi ţ ii mei fraţi şi prieteni din Comitetul •naţional dac ă îi fac ate nţi
la o mare şi ireparabilă greşea lă a conducerii de a i•ntra în pasiv itate chia r a tunci
cînd nu a r a junge ni.ci efortul întreg a l intelectualităţii, al energiei, al curajului, ca
să-ţi poţi împlini datoriile care le ai faţă de neam şi omenime". Muncitorimea r orp.ână prin reprezentanţii ei a iniţiat consilii-le naţionale, ,de la cel central la cele
locale, .prezenţa reprezentanţilor clasei muncitoare imprimîndu-le un caracter prohttps://biblioteca-digitala.ro
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fund democratic. Masele de ţărani exploataţi de magnaţi s-au ridicat la luptă pentru eliberarea socială şi naţională. In cadrul întregului popor s-a aflat intelectualitatea ardeleană, cunoscută prin tradiţiile sale de luptă pentru păstrarea şi întărirea
culturii româneşti. O atitudine de adeziune înflăcărată la ideea unirii au manifestat masele populare din vechea Românie.
Ziarul „Adevărul" anunţa că în UI'IJlla şedinţei comune a reprezentanţilor Partidului Social-Democrat şi Partidului Naţional Român s-a constituit la 10 octombrie
1918 Consiliul Naţional Român. Acesta era alcătuit pe bază de paritate, fiind compus din cite şase reprezentanţi ai celor două partide. In comunicatul publicat în
ziare despre constituirea Consiliului Naţional Român se arăta ci „acesta este unicul
for care reprezintă voinţa poporului român şi se bazează pe libera hotărîre asigurată de curentul vremii şi de voinţa popoarelor libere". Amploarea acţiunilor de
organizare a naţiunii române pe teritoriul Transilvaniei s-a desfăşurat larg prin
înfiinţarea în lunile octombrie şi noiembrie a consiliilor naţionale locale în care
intrau pe lingă reprezentanţi ai celor două partide şi delegaţi aleşi de masele
populare. ,,Gazeta poporului" din Sibiu la 10 noiembrie 1918 comunica cititorilor
săi ştirea despre crearea unor asemenea consilii la Sibiu, Arad, Timişoara, Blaj, Cluj,
Braşov, Sebeş etc. Crearea consiliilor locale exprima caracterul de masă al hotă
rîrii de realizare a unirii Transilvaniei cu România veche. Consiliul Naţional Român
s-a adresat guvernului maghiar cerind deplina putere de guvernare asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara Ungurească. In urma tratativelor
infructuoase s-a hotărît convocarea adunării de la Alba Iulia.
In „Convocare" pentru adunarea de la Alba Iulia, publicată în ziarul „Românul"
din Arad la 8 (21) noiembrie 1918, citim următoarele: ,,Istoria ne cheamă la fapte ...
Naţiunea română are să-şi spună cuvintul său hotărîtor asupra sorţii sale şi acest
cuvînt va fi respectat de lumea întreagă". Adunări de alegeri de delegaţi la Alba
Iulia s-au organizat în întreaga Transilvanie. Se păstrează deciziile adoptate în
adunările obşteşti privind persoanele trimise ca reprezentante ale ma5elor la Marea
Adunare Naţională. In vitrine expuse în sălile muzeului se găsesc fotocopii după
celebrele „Credenţionale" cuprinzind hotărîrea unanimă pentru unire şi stabilind
delegaţiile fiecărei localităţi. Trimeteau delegaţi comunele, oraşele. Alegeau delegaţi adunările organizate în numeroase centre de către Partidul Social-Democrat
din Transilvania.
Cincizeci de ani au trecut de la această istorică adunare la care, pe lingă cei
1.228 deputaţi de drept, au participat pe Cîmpul lui Horea d~ la Cetate 100.000 de
oameni veniţi din toate părţile Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramtrreşului.
Adunarea adopta hotărîrea istorică prin care Transilvania se unea cu România.
O hotărîre asemănătoare - citim într-un document - au adoptat într-o adunare
a lor saşii la Mediaş în ziua de 8 ianuarie 1919.
Adunarea de la Alba Iulia trăieşte prin deciziile luate în numele întregului popor
d<: către cei adunaţi în fosta capitală a Transilvaniei; ea trăieşte în documentele mărturii ce s-au păstrat. Fotografiile de mari dimensiuni ale Adunării de la
1 decembrie 1918 expuse pe cristalurile panourilor dau momentului semnificaţia
pe care a avut-o. Se disting chipuri de ţărani şi orăşeni, tineri şi vîrstnici în straie
de sărbătoare. La Alba Iulia au participat şi 10.000 de muncitori cu steaguri ro;;ii,
reprezentînd muncitorimea organizată din Transilvania.
Muzeul se găseşte în posesia a numeroase documente elocvente privind unirea
Transilvaniei cu România. Un album original cu imagini ale momentului; fotografiile din timpul Adunării realizate de către fotograful Mîrza (azi în viaţă) care cu
aparatul său a surprins momente semnificative de la adunarea din 1 decembrie
1918. Cercetătorii muzeului, în investigaţiile făcute în legătură cu Adunarea, au
luat contact în satele din jurul Albei Iulii ou martori ocllilari care le-au pus la
.dispoziţie unele mărturii autentice pe care le-au păstrat. A fost vizitat satul Galtiu,
din imediata apropiere a oraşului Alba Iulia, bogat reprezentat la adunarea de
acum 50 de ani; oameni care sînt acum octogenari s-au adunat şi în aduceri aminte
au dăruit muzeului fotografii originale cu grupuri de delegaţi ai comunei Galtiu
,care au plecat spre Alba, călări sau pe jos. V. lglaie din această comună, în vîrstă

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

ŞI

639'

DISCUŢII

de 84 de ani, se recunoaşte el însuşi într-una din fotografii ca purtător de drnpel
al unui grup de localnici.
La Adunarea din 1 decembrie 1918, Vasile Goldiş, reprezentantul cel mai radical
al burgheziei, a citit Rezoluţia Marii Adunări Naţionale. Ziarul „Izbînda" din
24 (17) decembrie 1918 (mulajul e expus în muzeu) îşi consacra prima pagină în
întregime marelui eveniment. Sub titlul „Transilvania s-a unit cu România", relatarea despre desfăşurarea unirii includea şi Declaraţia Adunării care cuprindea
înfăptuiri democratice, atît pentru clasa muncitoare dt şi pentru ţărănime: reforma
agrară, dreptul de asociaţiune, întrunire, vot universal, acceptate de burghezie sub
presiunea mişcării revoluţionare a maselor largi. întreaga presă din ţară, prin articole sau numere speciale, exprima entuziasmul poporului român. Delegaţii Transilvaniei veniţi la Bucureşti au fost primiţi cu mare căldură de ,către populaţie.
Mişcarea socialistă din ţară care a militat activ pentru unire a apreciat rolul
progresist al acesteia, marea însemnătate ce a avut-o desăvîrşirea unităţii statale.
pentru dezvoltarea ulterioară a ţării, pentru activitatea mişcării muncitoreşti pe
întreg teritoriul ei.
Intr-un apel adresat de P.S.D. din Ardeal „Către poporul român" se sublinia că
Adunarea de la Alba Iulia a realizat „Vechiul nostru ideal, unirea tuturor românilor". Facsimile după manuscrisul unui articol nepublicat al lui Emil Isac, existent
în muzeu, exprimă gîndurile emoţionante ale acestuia legate de momentul pe care
el însuşi îl trăise cu intensitate.
ln Declaraţia din 19 februarie 1919, publicată în ziarul .,Socialismul", Partidul
Socialist şi Comisia Generală a sindicatelor din România subliniau: ,,Prin dreptul
de autodeterminare al naţiunilor, principiul recunoscut de întregul socialism internaţional, românii din teritoriile subjugate şi-au manifestat prin hotărîrile adună
rilor lor naţionale voinţa de a se uni cu România. Ca socialişti români, internaţionalişti, salutăm cu bucurie dezrobirea naţională a poporului român din provinciile subjugate pînă acum şi respectăm legămintele de unire contra.etate".
Crearea statului naţional român - opera maselor largi din întreaga ţară repreziintă un moment crucial în istoria luptei poporului român pentru eliberarea
sa naţională, pentru progresul social. S-a realizat astfel cadrul naţional şi socialeconomic pentru dezvoltarea forţelor de producţie, iar prin unirea laolaltă a energiilor şi capacităţilor creatoare ale poporului român s-au deschis porţi largi pentru
întărirea ţării.

Vorbind la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naţionale consacrată sărbătoririi
semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, secretarul general al C.C. al
P.C.R., şi pn~şedintele Consiliului de Stat al R.S.R. Nicolae Ceauşescu arăta că
actul de la 1 dec. 1918 constituie „un eveniment istoric de importanţă crucială în
istoria poporului nostru, care a dus la realizarea statului naţional unitar rom5.n
şi a deschis caleG dezvoltării unitare a naţiunii noastre".
Bogatul documentar existeint în Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a
mişcării revoluţionare şi democratice din România, prezentat sumar în articolul
de faţă, reprezintă o sursă de cunoaştere a trecutului glorios de luptă al poporului
român de-a lungw istoriei sale, a înfăptuirilor remarcabile ale prezentului socialist.
HERBERT RABINOVICI

DER KAMPF UM DIE EINHEIT DES ST AATES IN DEN DOKUMENTEN
DE:S MUSEUMS FUR DIE GESCHICHTE DER KOMMUNISTISCHEN
PARTE!, DER REVOLUTIONAREN UND DEMOKRATISCHEN
BEWEGUNG IN RUMANIEN
(Zusammenfassung)
E:s wird gezeigt, wie sich der Kampf des rumanischen Volkes fi.ir staatliche E:inheit in den Dokumenten des Museums fur die Geschichte der Kommunistischen
Partei, der revolutionaren und demokratischen Bewegung in Rumanien widerhttps://biblioteca-digitala.ro
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spiegelt. Das Material zur Veranschaulichung ist in 14 Salen ausgestellt, beginnend
von den Geto-Dakern, iiber die Romer und die Entstehung des rumanis.chen Volkes
bis zu den Errungenschaf.ten des sczialistischen Ambaues in Rumanien und seinen
Zukunftsaussichten. Es werden die Bemiihungen des rumanischen Volkes zur
Erhaltung seiner Wesensart und fur die soziale und nationale Befreiung dargestellt.
Dokumente und Ausstellungsgegenstănde veranschaulichen die Beziehungen auf
wirtschaftlichem, politischem, militarischem und kulturellem Gebiet zwischen den
drei rumanischen Lander, der Walachei, der Moldau und Transsilvanien. Sie
.~eben ein Bild iiber die erste Vereinigung der rumanischen Lander unter Michael
dem Tapferen, iiber die Lm Jahre 1859 erfolgte Vereinigung der rumiinischen
Fiirstenti.imcr und den rumanischen Unabhangigkeitskrieg des Jahres 1877. Die
VerbindW1g des sozialen mit dem .politischen Kampf, die machtvollen Unternehmungcn der sicbenbiirgcr Rumanen, d1e Rolle der Arbeiterklasse und der sozialistischen Bewer~ung zur Verwirklichung der Ideale der nationalen Befreiung finden
ihren Ausdruck in den im Museum ausgestellten Zeitdokurnenten. Einen besonderen
Platz nimmt der Akt vom 1. Dezember 1918 ein, da die grosse Nationalversammhmg
in Alba Iulia die Vereinigung Transsilvaniens mit Rumanien beschloss.
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CONSERVAREA OBIEOTELOR DE MUZEU
CU AJUTORUL TEHNICII VIDULUI1

ln practica restauratorului de muzeu o preocupe.re permanentă o constituie conservarea cit mai bună a patrimoniului muzeal. Pină în prezent s-au elaborat
relativ puţine metode de conservare absolut sigure, şi acestea valabile numai pentru
unele materiale şi obiecte. Conservarea obiectelor metalice sau a celor de lemn
provenite din săpături arheologice rămîne, într-o anumită privinţă, o problemă
deschisă, deoarece o metodă perfectă, general utilizabilă pentru acestea, nu există.
Metodele mai des folosite: tratarea cu diferite ceruri, fierberea în parafină, îmbibarea sau pensularea, - eventual acoperirea prin pulverizare cu lacuri (şerlac,
nitroincolor, metacrilat de metil etc.) s-au dovedit adeseori insuficiente din punct
de vedere al izolării obiectelor de agenţii atmosferici sau din pooct de vedere al
esteticii exteriorului. Unele obiecte executate din materiale organice, în special
cele provenite din săpături arheologice, în urma fierberii lor în parafină suferă
grave degradări mecanice (crăpare, fisurare, contractare), astfel cercetarea microscopică ulterioară a structurii lor devine imposibilă.
De multe ori nu atît materialele de protejare folosite, cit mai ales pregătirea
prealabilă a obiectelor şi tehnologia procedeului de tratare-conservare a lor prezintă neajunsuri.
ln laboratoru'} de restaurare al Muzeului de istorie Cluj, după multe experienţe
cu diferite metode şi materiale, s-a adoptat şi s-a perfecţionat - mai ales prin
lărgirea zonei lui de utilizare un procedeu căruia în practica muzeistică i se poate
acorda o întrebuinţare într-adevăr multilaterală: conservarea obiectelor de muzeu,
utilizînd tehnica vidului.
ln ultimele decenii tehnica vidului cucereşte un loc •considerabil aproape în toate
ramurile industriale şi în domeniul cercetărilor ştiinţifice. Evident că nici activitatea muzeistică de restaurare şi conservare nu s-a putut lipsi mult timp de avantajele acestei ramuri a tehnicii, şi azi - departe de a utiliza toate posibilităţile
oferite de această tehnică în plină dezvoltare - multe din laboratoarele moderne
de restaurare şi-au îmbunătăţit munca, aplicînd metode bazate pe ea.
Prin tehnica vidului, privind conservarea, se înţelege totalitatea operaţiunilor
pentru obţinerea şi menţinerea unei presiuni mai joase decît presiunea atmosferică în interiorul unei aparaturi2, cu scopul de a îmbunătăţi proprietăţile unor
materiale sau obiecte.
Deşi gradul de rarefiere a aerului care se poate obţine cu mijloaeele actuale
se apropie foarte mult de vidul absoJ.,ut, el fiÎlnd a bilioana parte din presiunea
atmosferică (10- 12 at.) 3 , totuşi, nid vidul corespunzător acestei presiuni scăzute nu
reprezintă spaţii golite de materie4 •
1
Articolul de faţă constitwe prima parte, conţinind mai ales consideraţiile teoretice a unei lucrări ce urmează.
să trateze în continuare aparatele de vid, materialele de impregnare şi procedeele practi~e folosite în domeniul conservării obiectelor muzeistice.
• Al. Huch, Tehnica vidului, în Manualul inginerului chimist, IV, Bucureşti, 1954, p. 1205.
3
E. L. Holland-~ert~n, T_eh~ica vidului (traduc_ere din. limba germană), Bucureşti, 1958, p. 26.
• A. Roth, Te/mica vidului şi a apa,atel-0, electrice în vid, Ed. energetică de stat, 1955, p. 5.
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în tehnică "idul se măsoară în milimetri coloană de mercur (mm.col.Hg.), în
torri (l torr = 1 mm1ool.Hg.) sau în procente (O/o) raportate la presiunea atmosferică de origine, de 760 mm.col.Hg.
Presiunile atmosferice se împart, arbitrar, în: vid tehnic sau parţial, între 760
şi 1 mm.col.Hg.; vid mediu, între 1 şi 10-a mm.col.Hg.; şi vid înaintat sau molecular, sub 10- 3 mm.col.Hg. Menţionăm totuşi că nu există concepţii unitare privitoare la denumirea şi delimitarea diferitelor domenii de presiune.
In cele ce urmează vom încerca să concretizăm mai ales posibilităţile de aplicare
a tehnicii vidului în practica muzeistică. In domeniul conservării obiectelor muzeistice, vidul poate fi utilizat pentru:
- prevenirea şi eliminarea coroziunii provocate de oxigenul şi materialele n00ive
din aer,
- uscarea şi degazarea obiectelor,
- impregnarea şi acoperirea uniformă a obiectelor cu strat protector şi în sfirşit
- deparazitarea materialelor.
Prevenirea (eliminarea) coroziunii provocate de oxigenul din aer este o problemă majoră a restauratorului. Se ştie că în absenţa aerului devin imposibile
reacţiile chimice dezavantajoase intre o serie de substanţe şi materiale. Printre
aceste reacţii se numără şi oxidarea în sens mai larg, determinată mai ales de
prezenţa vaporilor acizi.
Sub vid se obţine o rezistenţă mărită la coroziune, prin reducerea pericolului
de oxidare o dată cu scăderea temperaturii şi a presiunii parţiale a oxigenului şi
prin coborîrea punctului de rouă 5 • De aceea este indicată păstrarea obiectelor metalice curăţate, dar încă neacoperite cu peliculă protectoare, într-un exicator sau
recipient în care temperatura de saturaţie corespunzătoare presillil1ii parţiale a
vaporilor (punctul de rouă) să fie sub temperatura pereţilor vasului.
Uscarea constituie o fază :flundamentală în procesul de consel'Vare. Incorect aplicată, chiar la temperatura normală şi presiune atmosferică, ea poate provoca degradări ireparabile la unele obiecte, mai ales la acelea de lemn, de piele, os etc.
De multe ori în cazul us<:ării la presiunea atmosferică se foloseşte aer încălzit
pentru a crea o diferenţă a presiunilor parţiale ale vaporilor de la suprafaţa corpului umed şi din aerul trecut deasupra acestuia, astfel ca să se preia umiditatea
extrasă din obiect. Este vorba deci de o uscare prin vaporizare la suprafaţă la care
temperatura de uscare este determinată direct de temperatura purtătorului de căl
dură, adică a aerului cald. Acest procedeu poate provoca atît modificări chimice
cit şi fizice la obiecte, ca: oxidarea şi schimbarea culorii la metale, precum şi
modificări de structură ca: zbîrcirea, fisurarea, deformarea, topirea etc. Aceste
modificări nedorite se pot evita prin uscarea sub vid, în care aerul este eliminat
atît ca purtător de mniditate, cit şi ca purtător de căldură. De aceea U60area sub
vid poate fi considerată c.a o evaporare propriu-zisă la care temperatura obiectului
este în funcţie de presiunea absolută6•
In cazul obiectelor solide şi poroase umiditatea este reţinută mecanic datorită
capilarităţii. La uscarea sub vid se poate realiza o diferenţă de presiune mai mare
în locul unde este inclusă umiditatea şi spaţiul înconjurător, declt la presi,unea
atmosferică, în aceleaşi condiţii de temperatură. Prin aceasta se reduc rezistenţele
la difuziune şi timpul necesar uscării se scurtează considerabil, o dată cu mărirea
vidului.
In mod inevitabil, uscarea este însoţită şi de degazarea obiectelor, prin oare,
pe lingă ~ndepărtarea wnidităţii, se îndepărtează şi gazul ce umple golurile obiectelor poroase, precum şi gazul absorbit. Uscarea şi degazarea sînt indispensabile in
special la pregătirea pentru tratarea ulterioară a obiectelor cu substanţe de impregnare.
Impregnarea sub vid este cel mai important domeniu de utilizare a tehnicii vidului în scopul conservării materialului muzeistic. Prin ea obiectele îşi îmbunătăţesc
proprietăţile, fiind pătrunse cit mai complet de substanţe Hchide, topituri, soluţii
1

E. L. Holland-Merten, op. cil., p. 101.

• Idem, p. 148-149.
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şi gaze. După scopul propus, conservarea se realizează prin omogenizarea substa riţelor pînă la saturare, prin scăderea ,capacităţii de absorbţie faţă de umezeală, vapori acizi etc., prin mărirea densităţii şi a rezistenţei corpurilor friabile (piatră,
ceramică, os, lemn, cărbune, sticlă etc.), prin acoperirea cu peliculă pro:tc-ctoare
perfectă şi uniformă; se realizează şi o ooeziune mărită la lipire în cazul obiectelor sparte, prin oprirea procesului de oxidare, prin distrugerea insectelor dăună

toare (carii, molii etc.).
ProcesU!l de impregnare se bazează pe existenţa unei str,ucturi suficient ele
poroase a obiectului de impregnat, care prin forţele sale capilare exercită o acţiunP
de aspirare asupra agentului de impregnare lichid cu care vine în contact. Pătrun
derea lichidului de impregnare încetează de îndată ce forţele capilare egalează
presiunea aerului inclus în pori. Se atinge un echilibru între presiune P 1 în interiorul porilor şi forţelor capilare k, la care se adaugă presiunea P 0 în spaţiul in<.:onjurător (presiunea de impregnare), deci:
P1

=

k

+

P0

Forţele capilare sînt invers proporţionale cu diametrul porilor d. Jn co,nst'l'În\ă.
lichidul de impregnare este aspirat cu atît mai uşor cu cit corpul are pori mai l'ini.
lnsă viscozitatea şi tensiunea superficială a lichidului, precum şi rezistenţa la frecare exercitată între lichid şi suprafaţa corpului prezintă o influenţă în.semnală.
Dacă se notează ou y tensiunea superficială, cu r gradul de netezime al . suprafeţei
corpului şi z valoarea viscozităţii impregnantului, atunci:
·
y•r•z

k=-d
Ecuaţia este valabilă atît pentru procesul de impregnare ca atare, dt şi pentru
dezaerarea anterioară, respectiv înlăturarea umidităţii corpurilor poroase. Deoarece
forţele capilare acţionează în sens contrar procesului de dezaerare, trebuie evitată
cu grijă umezirea corpurilor poroase cu impregnant înainte de degazare 7. De aceea
procedeul propus8 , adesea, de a cufunda obiectele în impregnant la presiunea atmosferică şi a le ,supune împreună vidului, apare nepotl'ivit, deoarece în afară de faptul
că degazarea şi înlăturarea ulterioară a umidităţii din pori vor fi incomplete, poate
surveni şi o evaporare parţială a impregnantU!lui. Se poate obţine o impregnare
ideală numai atunci cînd umiditatea iniţial existentă în obiecte se 1ndepărtează
în prealabil complet prin utilizarea unui vid cit mai înalt inainte de introducerea
impregnantului, astfel ca valoarea P 0 din ecuaţia P 1 = k + P 0 să deviJnă atît de
mică, incit să poată fi negLijată şi ,presiunea gazului rezidual din pori, să egaleze
aproape presiunea exercitată de forţele capilare.
Din acelaşi motiv este necesar oa punctul de fierbere al agentului de im,pregnarf
să fie suficient de ridicat pentru ca la introducerea lichidului în vasul de impreg •
nare, sub vid tehnic, să se formeze cit mai puţini vapori, ceea ce necesită mer •
ţinerea unor tem~raturi scă,mte i,n mediul de impregnare 9• Dacă în urma formării
de vapori vidul scade, în spaţiul de impregnare, procesul de impregnare ca ata:e
nu este prea mU'lt influenţat, deoarece vaporii de impregnant ce pătrund în pori
se condensează acolo şi aspiră apoi restul de impregnant.
Pe baza celor expuse, putem afirma că o impregnare perfectă se realizează prin
următoarele trei faze: tratarea preliminară, tratarea principală şi cea finală.
Tratarea preliminară - urmăreşte uscarea şi degazarea cit mai completă a materialului de impregnat introdus în recipientul de impregnare, ceea ce se obţine prin
utilizarea vidului cu un eventual aport de căldură. Un vid mai înalt este neoesar
î.n orice caz, pentru a elibera golurile cele mai mici ale obiectelor de aerul care

'Idem, p. 777-780.
• Vezi H. J. Ersfel<l, Fut1dc de, Vor.cil, Weimar, 1955, p. 25; H. J. Plenderlcith, TJ,e conservaJion of a.,ui,qu,itie s
and works of art. London, Oxford University Prcss, 1957 (1962), p. 304.
• J. A. Hedvall, Chemie im Dienst der Archăologie, Bautechnik, Denkmalpflege, Akadcmifeirlaget-Gumperts, Geitcborg, 1962, p. 176; I. Istudor, Restaurarea fi conservarea unor obiecte metalice descoperite la Basarabi, lu ReoMuz,
nr. 4, 1964, p. 362.
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le umple sau care este absorbit, astfel incit impregnantul să poată pătrunde nestingherit, cit mai aclinc. Uscarea preliminară măreşte porozitatea şi îmbunătăţeşte
capacitatea de umezire a suprafeţei porilor, influenţînd mai ales atunci procesul de
impregnare cînd umiditatea de îndepărtat este de ex. apă, iar impregnantul este
o substanţă hidrofugă, de ex. parafina.
Tratarea principală. După trat.area preliminară, adică după uscarea şi degazarea
obiectelor se menţi•ne vidul în funcţie de punctul de fierbere al impregnantului, se
introduce prin absorbire sub.stanţa de impregnare pînă cînd obiectele sînt complet
acoperite; după aceea este necesară întreruperea vidului, pentru ca prin diferenţa
de presiune porii să se umple cu masa de îmbibare. Pe cit de mare este în general
avantajul unui vid foarte înalt înaintea şi in tiim.pul procesului de impregnare, pe
atît de inutil va fi însă acesta în cazurile în care materialul de impregnare conţine
apă sau alţi solvenţi volatili, ca alcool, benzină, acetonă etc. Aceasta, deoarece la
un vid prea înalt în asemenea cazuri se produce o distilare prea timpurie a solvenţilor şi diluanţilor, deci o îngroşare nedorită a lichidului de impregnaret 0•
La substanţele de impregnare deosebit de vîsooase se poate folosi o suprapresiune. Din practică se constată că degazarea preliminară mai oompletă, deci utilizarea unui vid cit mai înalt, este mult mai importantă <lecit aplicarea ulterioară
a suprapresiunii asupra materialului de impregnare. Suprapresiunea se realizează cu
aer comprimat uscat, pentru a nu introduce umiditate în spaţiul de impregnare.
Pentru a evita o eliminare excesivă (exudaţie) a substanţei de impregnare, suprapresiunea utilizată în timpul impregnării se menţine şi după scurgerea masei de
îmbibare, pînă cînd, prin tratarea finală, se obţine fixarea.
Cînd pătrunderea substanţei de impregnare este îngreunată de structura obiectelor de impregnat, poate fi avantajoasă executarea procesului de impregnare alternativă sub vid şi la presiune (atmosferică sau suprapresiune). Acest procedeu alternativ corespunde mai cu seamă in cazul impregnării lem.nuluill.
Incălzirea masei de impregnare este necesară numai cînd substanţa de impregnare trebuie menţinută în stare foarte fluidă, deci la toate topiturile de ceară,
parafină etc. La procedeul de parafinare sub vid obiectele pot fi tratate în lichidul
de impregnare - încălzit prealabil - pînă la încetarea formării de bule datorită
ieşirii umidităţii şi a gazelor, durpă care urmează deconectarea vidului. Deşi rezultatele sînt bune, ele sînt :Î!nferioare oelor ce s-ar obţine la un proces ideal de impregnare.
Prin impregnare se urmăreşte şi acoperirea omogenă a suprafeţei obiectelor cu
o peliculă protectoare. De aceea este necesară menţinerea pieselor un timp mai
îndelungat în materialul de impregnare. Scoţîndu-le prea de vreme, stratul de
hchid de la suprafaţă va fi absorbit către interiorul porilor din cauza fenomenului
de aspirare şi pelicula devine neomogenă.
După terminarea procesului de impregnare propriu-zis urmează îndepărtarea
excesului de impregnant, la lichide prin simplă scurgere, iar la gaze prin aspirare.
Tratarea finală, avînd ca scop fixarea, respectiv întărirea masei de îmbibare
aspirate de piese, se execută de obicei la presiune atmosferică prin zvînturare
simplă, prin uscare cu raze infraroşii sau prin uscare în instalaţia de impregnare
cu ajutorul vidului. In acest ultim caz, tratarea finală diferă după felul şi starea
impregnantului. La substanţele lichide fixarea se face prin evaporare, prin antrenarea solventului, respectiv a diluantului sau prin polimerizare la masele plastice
şi la solvenţii lort 2• Uscarea cu aer cald nu este recomandabilă, deoarece în acest
caz solventul din impregnant se evaporează de pe suprafaţă şi în locul lui din
interiorul obiectului se deplasează (difundă) încontinuu cantităţi noi de solvenţi
înspre exterior. Astfel moleculele materialului dizolvat ajung şi ele pe suprafaţa
obiectului (în special în cazul dispersiilor macromoleculare), formînd după evaporarea solventului o crustă, care se degradează apoi sub influenţa căldurii.
La topiturile de ceară şi parafină, tratarea finală se execută prin răoire, însă
pentru a evita scurgerea excesivă a impregnantului din pori, obiectele se scot la
• • E. I,. Hollaod-Mertco, op. cit., p. 239; I. Istudor, op. cil., p. 362.
"Idem, p. 238-239.
"Idem, p. 240.
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temperatura de 80°C din lichid, după care are loc întărirea. Din acelaşi motiv în
cazul laourilor de răşini sintetice polimerizarea făcută cu aport de căldură poate
fi însoţită de suprapresiune.
O impregnare perfect executată va fi urmată întotdeauna de rezultatul dorit şi
în special în cazul conservării obiectelor metalice.
Deparazitarea în vid constituie cea mai simplă metodă de dezinfectare. Se ştie
că vidul este mortal pentru toate vieţuitoarele care au nevoie de oxigen, iar la
cele care nu depind de oxigen, ca anumite bacterii şi mucegaiuri, împiedică creş
terea sau chiar le omoară prin anularea condiţiilor de viaţă. In vid nu numai că
lipsesc cu desăvîrşire condiţiile pentru îndeplinirea funcţiilor biologice (alimentare,
respiraţie etc.), dar trebuie luat în consideraţie şi faptul că presiunea interioară
ce acţionează in orice organism viu nu mai este echilibrată din exterior şi de aceea
organismele aflate în vid sînt ameninţate să explodeze. Apoi, lipsa de apă provoacă
de asemenea moartea, deoarece în vid umoarea din corp se evaporează într-un
ritm rapid.
Această . acţiune a vidului poate fi utilizată pentru conservarea, respectiv pentru deparazitarea materialelor textile, a obiectelor de lemn şi a documentelor
şi cărţilor mucegăite, fără folosirea altor insecticide fluide, gazoase sau eulanet:J,
care eventual ar putea lăsa unele urme pe suprafaţa obiectului.
In concluzie se poate spune că utilizarea în condiţii optime a tehnicii vidului în
scopul conservării obiectelor muzeistice, dacă ,nu rezolvă absolut toate problemele
nepuse încă la punct, constituie un pas considerabil în acest domeniu, un pas care
este condiţionat azi de înzestrarea laboratoarelor noastre cu instalaţii de vid
moderne corespunzătoare cerinţelor multilaterale înfăţişate mai sus.
I. KORODI

CONSERVATION OF MUSEUM-OBJECTS WITH THE
HELP OF VACUUM TECHNICS
(Abstract)
Analysing the shortcomings of the usual procedure of conservation and relying
on the experiencies and results obtained in the Museum of History Cluj, the author
recommends the ,conservation of the museum-objects by using vacullim technic<;.
The possibilities of its application might serve the following purposes:
- preventig and eliminating corrosion generated by oxigen found in air;
- drying and degasing of the museum-objects;
- impregnating and covering uniformly the objccts with a protecting film;
- deparasitation of materials.
0n the ground of the phenomena and the laws of physics and ,chemistry, the
author shows the advantages of the suggested procedure, by which, first of all,
an amelioration of the quality of the objects can be obtained and by this the
creation of safer and more simple conditions for preservation.

11
Gy. Daki, A vakuumlechnika a m,izeumi, kiinyvtdri es levelld,i anyag konzervdldsdban ln FolArch XI Bu<lapest
1959, p, 253-256.
'
'
'
'
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NOI IN MUZEELE DE ISTORIE

conducător ÎlnCercat al poporului nostru, ţinînd cont
cerinţele revoluţiei tehnico-ştiinţifice contemporane, a stabilit ca obiectiv major
al dezvoltării ţării în noua etapă de desăvîrqire a construcţiei socialiste introducerea largă a celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii in toate ramurile producţiei materiale. Acest fapt a determinat creşterea IS'Ubstanţială a contribuţiei ştiin
ţei la dezvoltarea economiei, a întregii noastre societAţi, şi implicit perfecţionarea
continuă a tuturor verigilor învăţărnîntului.
..lntregul program de dezvoltare a economiei şi culturii în aceşti cinci ani - &
arătat tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al C.C. al P.C.R. -, urmăreşte
ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al oamenilor muncii" 1. lndicaţiilP
P.C.R. au dat cercetării ştiinţifice, inclusiv celei clin domeniul ştiinţelor sociale,
o orientare pe baze noi, moderne, reieşită din practică, orientare bazată pe dezvoltarea unei gîndiri vii, creatoare, care să abordeze problemele de cercetat într-o
optică largă, neşablonardă, în care elementul adevăr istoric să fie concludent, iar
interpretarea fenomenelor să se fad dialectiic, de pe poziţii marxist-leniniste. Datorită acestui mod de abordare a problemelor de cercetat, Î'Il multe cazuri, s-au obţi
nut realizări în profunzime ce au scos la iveală şi au pus în discuţie o serie de
noi probleme vizînd istoria patriei de la cea străveche pînă la contemporană.
S-a adăugat la aceste elemente şi faptul că •a devenit mai cuprinzătoare informarea cercetătorilor asupra re:rultatelor obţinute de cercetarea ştiinţifică din străi

Partidul Comunist Român,

ele

nătate.

remarcăm prezenţa de multe ori de mare importanţă pr,in reali- în rîndurile cercetătorilor a numeroase cadre tinere, fapt ce dă
elementului cercet.are o consistenţă deosebită şi o oertitudme pe viitor.
Pornind de la aceste cîteva coordonate majore fixate cercetării ştiinţelor sociale
de către conducerea superioară a P.0.R., cercetarea privind problemele istoriei
patriei a îmbrăcat un sens mai .profund, o originalitate mai mare, abordează o sferă
mai largă de probleme dovedindu-.şi aceste atribute prin diferitele lucrări, studii
şi articole apărute, printr-o amplitudine crescîndă a contribuţiei lor cu materiale
inedite la diferite sesiuni. simpozioane etc.
Luată în ansamblul ei. cercetarea în domeniul ştiinţelor sociale, inclusiv cea în
domeniul istoriei îşi are finalizarea în lucrările teoretice publicate, ceea ce pe bună
dre,ptate materializează o lipsă acută de 1legătură cu practica.
Singurul compartiment unde cercetarea ştiinţifică din domeniul ştiinţelor sociale
concretizează î,n măsuri practice cu largă efidenţă socială rezultatele sale este
muzeul.
Astăzi, muzeul de istorie şi-a cucerit tocmai datorită acestei îmbinări armonioase a rezultatelor 1 cercetării ştiinţifice cu punerea lor în practica socială -, un
binemerit.at loc în sfera largă a culturii noastre socialiste, ca instituţie de înaltă
ţinută ştiinţifică şi oa un important difuzor de cultură.

De asemenea,

zările obţinute

1
Nicolae Ceauşescu,
mişcă,ii MUttcitoreşti şi

P.C. R. - co111inuator al luptei reuolu/fonare şi democrate a poporului rom4tt, al lrado/iik,,socialiste din Rom411ia, expunere la adunarea festivii consacrată celei de a 45-a aniversări
a P.C.R., ln Lupta de clasrl, nr. 5 din mai 1966, p. 33.
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Muzeul de istorie actual, în afara faptului că prezintă într-o ambianţă ştiinţi
fică legătura indisolubilă trecut-prezent, care lărgeşte şi subliniază volumul cunoş
tinţelor istorice ale vizitatorilor, făcind largă operă social-ştiinţifică, mai accentuează deosebit şi asupra unor laturi ascunse la o primă vedere ale conştiinţei
umane ca spre exemplu: patriotismul, spiritul de sacrificiu în lupta dîrză pentru
cauza dreaptă a independenţei naţionale şi a dreptăţii sociale, exemplele luminoase·
ale trecutului, tăria de caracter a oamenilor, păstrarea marilor tradiţii ale culturii
şi umanismului etc., dar atît de necesare întăririi caracterului celor ce construiesc
socialismul şi întăririi încrederii în viitorul luminos al patriei socialiste.
De aceea, latura de educaţie a maselor, a conştiinţei lor, reprezintă tocmai eficienţa socială largă a cercetării ştiinţifice din muzee.
Imbinate într-o atmosferă estetică şi într-o tehnică modernă, expoziţiile muzeale
devin focare de prim ordin ale vieţii culturale contemporane. Sutele de mii de
vizitatori ce trec anual pragurile muzeelor ilustrează concret afirmaţiile noastre.
Bazate pe realităţile practicii construcţiei socialiste, documentele Congresului al
X-lea al P.C.R. subliniază următoarele: ,,Pentru progresul- spiritual al societăţii o
importanţă deosebită au răspîndirea valorilor culturii naţionale şi universale în
rindul poporului, perfecţionarea activităţii instituţiilor de artă şi cultură . (sublinierea n.), participarea activă a intelectualităţii la lărgirea orizontului de cunoş
tinţe al tuturor oamenilor muncii" 2•
De asemenea, documentele sintetizează în continuare esenţa scopului tuturor activităţilor culturale, precizînd că: ,,Intreaga activitate ideologică şi culturală trebuie
să contribuie la mobilizarea activă a maselor la înfăptuirea programului partidului
nostru de înflorire multilaterală a patriei, la dezvoltarea conştiinţei socialiste şi
promovarea trăsăturilor politico-morale înaintate, specifice omului nou al societăţii
socialiste" (sublinierea n.) 3•

Aceste îndrumări principiale în domeniul culturii creează şi pentru muzee necesitatea unor examinări atente, a unor căutări continue în scopul promovării noului
care să atragă masele şi să satisfacă dezideratele culturale, mereu crescînde, ale
acestora, în vederea îndeplinirii la superlativ a sarcinilor culturale şi ideologice ale
muzeului contemporan de istorie.
Orke rămînere în urmă ~n această direcţie este o stagnare a activităţii muzeistice, o reducere substanţială a ponderii muzeului în dezvoltarea culturii contemporane, o renunţare de bună voie - şi deci cu atît mai gravă -, la îndeplinirea
unui rol social important pe care şi l-a cîştigat printr-o muncă -constructivă în actualitatea socialistă.
Considerăm că am fi unilaterali dacă am sublinia numai ·pe plan naţional problematica actuală legată de rolul în considerabilă creştere al muzeului modern.
Vom lărgi aceste aspecte, referindu-ne şi la citeva probleme esenţiale în dis,cuţie
pe plan internaţional. Astfel, cea de a noua adunare generală a ICOM-ului a
adoptat o serie de moţiuni şi recomandări cu caracter internaţional, ca: ,,recunoaş
terea muzeelor -ca instituţii majore în serviciul dezvoltării, muzeul şi cer•cetarea.
documentarea ştiinţifică în muzee, bibliografia muzeologică internaţională, învă
ţămîntul muzeologiei în universităţi, protecţia bunurilor culturale în cazul conflictelor armate etc.""· Ba, mai mult, pentru întîia oară î-n istoria ICOM-ului s-a
prezentat participanţilor un salon internaţional al „echipamentului" muzeelor, la
care 22 de firme au expus materiale rnecesare muzeelor moderne, ca: vitrine, aparate de luminat, aparate pentru efectuarea operaţiunilor de conservare, materiale
şi sisteme pentru etichetat obiectele etc. 5•
Toate acestea vin să întărească afirmaţiile privind rolul. ştiinţifk şi funcţia
socială a muzeelor actuale. Ele subliniază preocupările largi care există în lumea
întreagă pentru promovarea noului în muzee, pentru creşterea ponderii acestora în
viaţa ştiinţifică şi culturală mondială.

• Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al Partidului, în Scînteia, an. XXXVIII, nr. 8081, din 31 mai

1969, p. 4.

' Ibidem, p. 4.
• Nouvelles de l'ICOM, voi. 21, nr. 4/decembric 1968, p. 22.
1 lbidein, p. 7.
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. Eşte clar· faptul ca m viaţa muzeului contemporan s-a produs o adevărată e.fervescenţă, care îi dinamizează existenţa şi îi ridică continuu indicii dezvoltării.
In acest context socotim că trebuie înţelese frămintările, căutările, apariţia
aproape ootidiană ,a elementelor noi 1n viaţa şi activitatea muzeelor.
tnainte de a aborda şi pune în discuţie cel puţin principial elementele şi tendinţele noi în viaţa şi activitatea muzeelor, am dori să clarificăm o problemă ce
ni se pare deosebit de interesantă, deoarece după părerea noastră constituie izvorul . tuturor acestor căutări. Este vorba de specificul muzeului de istorie contemporan. Considerăm că problema definirii specificului îmbracă două aspecte şi
anume: în primul rînd, scopul şi sarcinile muzeului, iar în al doilea rînd, cum se
reaUzează ace5t scop, forme şi metode folosite.
Pacă, în ce priveşte primul aspect, s-a vorbit

deja pe larg despre scopul şi
sarcinile muzeului de istorie contemporan, aşa cum reies ele din documentele de
partid şi de stat, precum şi de rolul atribuit în contextul general al culturii contemporane, în ce priveşte formele şi metodele întrebuinţate de muzeul de istorie
şi rare formează al doilea element de bază al specificului său, considerăm necesare
unele precizări. Cea mai uzitată metodă este aceea a prezentării vizitatorilor a
exponatelor muzeului în organica aşezării lor î.n expoziţiile de bază. O privire
aruncată s'l.limar ar „preciza" că nu este vorba de nici o diferenţă între muzeul de
istori~ şi alte muzee (de artă, de etnografie, ştiinţele naturii etc.), de nici un specific. Dar realitatea este alta. Toate celelalte muzee prezintă aspecte ale dezvoltării
culturii materiale sau chiar ale vieţii sociale, ca spre exemplu: arta, fauna şi flora
etc., pe cînd muzeul de istorie prezintă întregul complex al dezvoltării culturii
materiale, vieţii sociale, luptei seculare pentru independenţă ,naţională şi dreptate
socială, artei, ştiinţei etc., el este o oglindă retrospectivă a întregii vieţi multiseculare a unui teritoriu, a completului proces istoric ce s-a desfăşurat în cursul
mileniilor privind viaţa, evoluţia, frămîntările acestui popor. Muzeul de istorie
este sinteza vieţii şi dezvoltării unei naţiuni. Din vizitarea şi cunoaşterea lui, se
reţin marile tradiţii progresiste care înobilează sufletul şi înalţă conştiinţa oamenilor, se înţeleg: treoutul, cultura, strădaniile înaintaşilor. De aceea, muzeul de
istorie prezentînd trecutul, operează •cu largi noţiuni de artă, literatură, geografie,
politică, drept inter.naţional, plasî•nd evenimentele şi oamenii într-un amplu context
cultural documentar, bazat pe obiectele, documentele, reproducerile, facsimilele, textele, grafi.cele din expoziţiile sale de bază, ce oglindesc procesul istoric - pe cit
posibil - în organicitatea şi desfăşurarea sa cronologică. Această generalizare asupra a tot ceea ce a ,produs trecutul este după părerea noastră al doilea şi considerăm cel mai important aspect al specificului muzeului de istorie actual.
Viaţa de-a lungul mileniilor a lăsat numeroase şi variate urme materiale şi spirituale. Muzeului de istorie, pentru a le prezenta pe toate, i-ar trebui spaţii imense,
iar vizitatorului zile î•ntregi pentru a le viziona. Şi atunci muzeul prezintă „sublinieri" ale evenimentelor istorice cardinale, in scopul de a da vizitatoru1'ui condensat tot ceea ce este necesar, tot ceea ,ce ~l înalţă sufleteşte şi acţionează direct
asupra con5tiinţei sale, mobilizîndu-1 la sporirea activităţii patriotice depuse în
opera de desăvîrşire a construcţiei socialismului6•
Această prezentare condensată a istoriei sub toate aspectele ci majore este însă,
clupă părerea noastră, o mare artă şi constituie un imperativ muzeografic actual.
Aici este de căutat izvorul frămîntărilor, soluţiilor, tendinţelor continue de a se
realiza „noul" în m<Uzeele de istorie.
Socotim necesar ca înainte de a prezenta unele dintre cele mai 1mportante tendinţe din actuala muzeografie istorică românească, să expunem m cc constă acest
„nou" muzeografic. Muzeul de istorie actual trebuie să-şi prezinte expoziţiile de
bază sinteza istorică - într-o ambianţă plăcută, atractivă, aceasta cu dublu
scop: în primul rînd, pentru a sublinia pregnant cele mai importante evenimente
ale tinei epoci, în al doilea rînd, pentru a crea vi~itatorului pe lingă toate ,celelaite
şi o emoţie estetică, care să-l atragă, să-l facă să se simtă bine în muzeu, să admirC'.
• G. A. Protopopescu, Vestr:gii ale
p. 559.

tradiţii/o,

militare

româneşti

iii Muzeul de Istoric Cluj, în ActaMN, V, 1968,
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pe lingă trecutul bogat în idei, fapte şi evenimente măreţe, şi prezentul artei ooastre, care împreună cu literatura constituie „factori esenţiali de cunoaştere şi
înrîurire a gîndirii şi sensibilităţii umane" 7, avind „un rol de înaltă preţuire în
înfăptuirea progresului social, în ridicarea conştiLnţei socialiste şi înobilarea spirituală a oamenilor" 8 • Aici, în căutările asidue ale formelor noi de prezentare a
expoziţiilor de bază pentru ca acestea să răspundă dezideratelor formulate mai
sus, sî.nt de găsit în primul rînd elementele conţinutului „nou" muzeografic.
La o primă impresie s-ar părea că este vor,ba numai de forma de prezentare.
Tocmai pentru a risipi această impresie am precizat mai întii condiţiile expoziţiilor de bază ale muzeului de istorie modern. A sublinia pregnant ceea ce vrea
şi este necesar să dea muzeul vizitatorilor, ·constituie o problemă de forul şi nu
de fonmă, ca de altfel şi estetismul ce trebuie să domnească în ce priveşte organizarea expoziţiilor, constitui,nd un element de atracţie a vizitatorilor, de recreere
pe baza emoţiei produse.
In această direcţie, există o serie de opinii diferite de la caz la caz, de la muzeograf la muzeograf. Cu unele diferenţe de mai mare sau mai mică importanţă.
opiniile se pot grupa în două mari categorii: sobrietate - adică expoziţia să prezinte în vitrine (de tip mai vechi sau mai nou) un număr deosebit de mare de
obiecte (cînd le avem), totul fiind organizat ca un mecanism de mare precizie
ştiinţifică -, şi curajoasa ilustrare în expoziţii a tematicii cu un deosebit lux
tehnic (lumini, culori, sticlă, machete animate, filme, catifea etc.). In sensul celor
arătate se prezintă astăzi şi muzeele respective.
Dacă. de pildă în Transilvania, în condiţiile vitregi ale trecutului muzeele erau
dc> fapt numai depozite care apărau de intemperii obiectele colecţionate, iar datori tă lipsei de spaţii necesare precum şi lipsei de mijloace financiare, modul de
expunere al obiectelor în marea majoritate a muzeelor nu era corespunzătoare,
neputînd fi vorba despre o concepţie muzeografică la nivel european9, astăzi datorită sprijinului asiduu al statului nostru problema unej expuneri muzeistice la înalt
nivel se pune cu acuitate.
De altfel, discuţiile asupra modului de prezentare a expoziţiilor muzeale conkmporane au îmbrăcat aspectul unor pasionante cioCT1iri de păreri, iar unele muzee
în mod curajos au aplicat deja în expoziţiile lor ideile ,care li s-au părut cele mai
C'ons1ructive, cele mai favorabil primite de vizitatori.
Socotim că adevărul (ne permitem să-l numim ~a) asupra modului cel mai
eficace de constituire a expoziţiilor de bază ale muzeului de istorie modern stă
pc undeva pe la mijlocul celor două mari categorii de opinii astăzi în circulaţie
în muzeografia modernă.
De altfel, pledează în sensul celor de mai sus şi dezbaterile care au avut loc
la finele lunii iulie 1968 în cadrul comitetului internaţional al ICOM-ului pentru
arhitecturi şi tehnici muzeografice, dezbateri consacrate examinării aprofundate a
diferitelor proiecte sau experienţe ale muzeelor noi construite sau reorganizate din
diferite ţări, în ce priveşte problemele „echipamentului" de muzeu şi iluminatuiui
accstorat 0 .
Bazîndu-ne pe experienţa Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj şi in
contextul general al celor deja afirmate, vom căuta să supunem discuţiei cîteva
din soluţiile noilor tendinţe muzeografice aşa cum ele se află concretizate în expoziţiile muze'Ului clujean.
DPs.igur, şi în concepţia noastră baza expoziţiilor muzeale rămîne obiectul, documentul, vestigiul concret şi atotputernic a:1 culturii materiale şi spirituale a trecutului. Există însă şi cazuri, mai ales la documente, ziare, cărţi, publicaţii etc. care
s·.• degradează uşor, cind autenticul trebuie înlocuit cu reproducerea tehnică t.ipot!rafică saru cu reproducerea manuală facsimil (mai ales la documentele medieYalc-). De asemenea, chiar şi obiectele - cele de mari dimensiuni, spre exemplu:
1

' Teule ... , Scl„t eia, a'>. XXXVIII, nr. 8081, din 31 mai 1969, p. 4.
' Ibidem, p. 4.
'P. Bunta, G. A. Protopopescu, Muzeele din Transilvania in perioada desduirşirii statului na/io1'al rom41', in RfiVMuz.
nr. 1/1969, p. 41.

'" Nouvelles de l'I COM, voi. 21, nr. 4/decembrie 1968, p. 30.
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monumente, maşini, echipament de extracţii minerale, p'luguri etc., trebuiesc înlocuite cu machetele - reproduceri fidele, la scară acceptabilă, ale obiectului respectiv. Diapozitivele, graficele (cu condiţia sine qua non a precizării de unde s-a
luat materialul), textele, etichetajul etc., îmbracă, nuanţează, exiplicl procesul
istoric. Trebuie mai multă atenţie pentru a se respecta o proporţie arnnonioasă
între cantitatea de obiecte şi documente pe de o parte şi între auxiliarele completatoare şi explicative ale procesului istoric (diapozitive, grafice, texte, etichete) pe
de al.tă parte. Proporţia, după părerea noastră, nu poate fi dată în procente, fiind o
problemă de apreciere î,n ansamblu, o jrudecată temeinică făcută pe baza experienţei în muzeu. Problema este uşor de rezolvat la perioadele istorice unde prin
natura lor dispunem de numeroase obiecte şi documente (istoria străveche, veche
şi medievală) şi ou mult mai greu de rezolvat la perioadele istorice unde lipsesc
obiectele şi documentele (istoria modernă şi contemporană). Aici intervine experienţa şi luciditatea muzeografilor pentru a se crea expo2iţii documentate, interesante şi bi.ne apreciate de către vizitatori.
Mai intervine în discuţie o problemă larg discutată Î'n ultimii ani şi anume
aceea a „aerajului" în muzee. Sîntem de acord că muzeul nu este un depozit şi că
obiectele şi documentele folosite într-o succesiune bine stabilită prin tematică
trebuie să fie reduse numericeşte, dar concludente în ce priveşte lămurirea, concretizarea unei etape sau alta istorice. Numai a1Julnci imaginea se fixează bi,ne în
mintea vizitatorilor, dacă este simplă, dar concludentă. S-au definit şi în această
direcţie două aspecte: punem în muzeu tot ce avem sau punem numai unul-două
obiecte. Neconvingătoare nici una din oele două soluţii. Sînt momente istorice a
căror schiţă de prezentare se poate contura perfect cu dteva obiecte sau documente, şi sînt momente istorice pentru a căror prezentare este absolut necesară
folosirea unui număr mai marc de obiecte, documente etc. Deci, problema „aerajului" expoziţiilor muzeale, după părerea noastră, trebuie rezolvată judicios, orientîndu-ne de la caz la caz şi ţinînd cont întotdeauna de elementul esenţial demonstrarea concretă, ştiinţifică a procesului istoric în complexitatea sa. Rezolvarea problemei comportă o atenţie şi un spirit de discernămînt deosebite la secţiile de istorie modernă şi contemporană, unde complexitatea şi profunzimea procesului istoric în etape scurte istoriceşte (istoria modernă cca. 70 de ani, istoria
contemporană cca. 50 de ani) ridică probleme deosebit de dificile pentru muzeografi.
O soluţie propusă şi apoi adoptată de noi a constat în punctarea etapelor mai
puţin importante prin cîteYa obiecte, documente, machete etc. şi sublinierea celor
majore, folosindu-se sistemul mai multor planuri de expunere, în vitrinele de perete
expunerea s...:a făcut pe două-trei planuri eşalonate în adîncime pentI'u a se obţine
o dimensionare şi o cursivitate de expunere, iar în ce priveşte vitrinele de sol,
s-a folosit o judicioasă asimetrie dimensională, îmbinîndu-se aceste elemente dintr-o
muzeografie - să-i spunem dasică - cu elemente de artă - basoreliefuri cu reprc-zentări ale celor mai importante momente din tematka respectivă precum şi
monumentalele picturi pe sticlă luminate din spate, care incadrează şi definesc
contururile istorice ale întregii perioade. Spre exemplu expoziţia ele istorie modernă
Pste încadrată de monumecntalele picturi - Adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848,
cu care începe expoziţia, şi Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, cu care
se încheie.
Folosirea elementelor de artă şi încadrarea lor în expoziţiile muzeale de istorie
considerăm ,că este o nouă şi reuşită tendinţă în muzeul de istorie modern. Folosirea
elementelor de artă satisface o serie de deziderate printre care amintim: sublinierea cu pregnanţă prin colorit, ,monumentalitate, tematică a unor momente istorice
cardinale din etapa respectivă, legarea mai sugestivă a momentelor istorice între
ele, lucru ce altfel nu s-ar putea realiza decît pI'in ghidaj, mărirea ponderii educaţiei estetice a vizitatorilor prin îmbinarea organică a realităţilor istorice cu frumosul etc.
Atragem atenţia asupra manierei in care trebuiesc executate lucrările de artă, cu
atît mai mult cu cit ele se încadrează, aşa cum este şi normal, în organica expoziţiei. Cînd de exemplu s-a efectuat o lucrare de artă bazată pe date documentare
ce prezintă obligaţiile iobagului faţă de biserkă, regalitate şi seniorul său, pentru
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sugestiv creşterea acestora şi a se putea justifica seria de răscoale ţără
din Transilvania din secolele XV-XVIII, s-a ţinut cont de specificul medieval, artiştii realizînd în maniera vremii un aspect pictural im.spirat din frumoasele
picturi ale cronicilor. De asemenea, moruumentala frescă a Adunării de la Blaj este
pictată în maniera frumoaselor icoane pe sticlă, vestite produse de artă populară
transilvăneană, caracteristice sec. XVIII şi XIX. O artă de căutări moderniste
nu-şi poate avea locul într-o expoziţie muzeală de istorie.
O altă problemă cu noi tendim.ţe în muzeele de istorie este aceea a luminatului.
In cea de a doua jumătate a veacului nostru cind tehnioa - produs al geniului
uman a atins un nivel atît de înalt incit a creat omului posibilitatea de a-şi
întipări urmele paşilor săi în praful lunar, transformind în realitate utopismul celor
mai îndrăzneţe visuri ale umanităţii, desigur că muzeele, inclusiv cele de istorie.
nu pot şi nu trebuie să renunţe la marile servicii ale tehnicii. Or, luminatul expoziţiilor constituie una din aplicaţiile tehnicii în muzee.
·
Desigur, şi în această problemă au existat şi există discuţii controversate. Elementul nou a început şi va învinge complet. Plecînd de la teza necesităţii l:uminatului expoziţiilor, am ţinut însă cont în aplicarea acestuia de satisfacerea anumitor
deziderate muzeistice. Astfel, s-a căutat ca printr-o judicioasă aplicare şi proporţionare a jocului lumină-umbră să se obţină sublinierea prin evidenţiere luminoasă
a obiectelor şi momentelor celor mai importante din expoziţie. De asemenea, am
reuşit să obţinem o diferenţiere de tonalitate luminoasă adecvată fiecărei epoci
istorice. Spre exemplu, expoziţia de istorie medievală este luminată într-o tonalitate generală mai opacă decît cea de istorie modernă unde lumina este mai vie,
mai strălucitoare, tocmai pentru a nuanţa această perioadă istorică mai apropiată
de zilele noastre, în cadrul căreia au loc evenimente de mare importanţă în istoria
poporului roman, ca: unirea principatelor române (1859), cucerirea independenţei
naţionale (1877), primul război mondial, unirea Transilvaniei cu România (1918) foI1JI1area statului naţional unitar român.
Subliniem şi folosirea vie a diapozitivelor color, care nuanţează şi diversifică
peisajul general expoziţional, precum şi contrastul masă de lumină difuză la plafon - opacitate la padiment. Folosirea abilă a contrastelor (lumină, penumbră.
umbră) creează o puternică impresie asupra vizitatorului, situîndu-1, aproape fără
voia lui, într-o ambianţă de istorie, în care i se evidenţiază imediat puternicile pete
de lumină care subliniază tot ceea ce este esenţial, primordial şi se cere pregnant
a-i rămîne, din expoziţie.
·
Abordarea curajoasă, dar bine gîndită a problemei luminatului expoziţiei muzeale
este de cea mai mare şi actuală importanţă.
Dacă pînă în prezent s-au abordat, în cadrul discuţiei pe marginea noilor tendinţe ce se impun în viaţa şi activitatea muzeelor, probleme legate de muzeul
„în sine", fără pretenţia de a valida întreaga şi complexa problemă a muzeului de
istorie contemporan, am vrea ISă facem cîteva preciziuni şi în legătură cu activitatea lucrătorilor muzeului.
Sintetic, problema propusă a fi discutată s-ar prezenta sub următoarea întrebare: care este raza de acţiune şi conţinutul muncii de cercetare ştiinţifică din
muzee?
In ultima vreme, asupra problemei respective se fac auzit2 o serie de răspun
suri, dintre care unele limitează munca de cercetare ştiinţifică din muzee la . colecţiile lor, deci muzeograful în cercetarea sa se va referi numai la obiectele existente
în expoziţia de bază şi depozite. O dată rezolvată această problemă, îi mai rămîne
muzeografului să cericeteze obiectele nou apărute, spontan (achiziţii, descoperiri
înlîmplătoare etc.) sau rezultate din activităţi organizate (săpături arheologice sistematice planificate etc.).
·
Ideea se pare că s-ar găsi înscrisă şi în moţiunea nr. 3, adoptată de cea de a
noua adunare generală a ICOM, în forma: ,,Considerînd că colecţiile muzeelor nu
se compun numai din obiecte, dar, de asemenea, (şi din. precizarea) care este. natura:
a se
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lor, (deci şi) din docllllllentaţia ştiinţifică oare singură permite de a se clasa obiectele în contextUil lor, în profitul atît al cercetării cit (şi al) publicului" 11 •
După cum s-a văzut, se pare cu destulă claritate, şi forma de prezentare a prescripţiei ICOM este interpretativă pî.nă la un anumit punct, punînd semne de
întrebare la care am dori să răspundem.
Sîntem întru totul de acord că muzeul prin specificul activităţii sale duble ştiinţifice şi culturale -, are o limită a forţelor proprii de cercetare, condiţionată
de :numărul şi mai ales de calitatea muzeografilor.
Soluţia propusă de noi la această constatare este aceea a .necesităţii ridicării
continue a calităţHor profesionale şi politice ale muzeografilor, în primul rind prin
pregătirea încă de pe băncile facultăţilor a viitorilor muzeografi, printr-un curs
special de muzeologie.
Problema se pare că are implicaţii şi ecouri şi pe plan intemaţiona.Jl în sensul că
cea de a noua adunare generală a ICOM s-a preocupat cu multă atenţie de ea,
votînd în acest sens şi o moţiune care „recomandă Comitetului ICOM pentru formarea personalului să constituie în sinul său o grupă de muncă însărcinată de a
prezenta consiliului executiv, înaintea sesiunii din 1970, un ansamblu de recomandări destinate a promova în cadr-Uil universităţii şi în cooperare cu muzeul, un învă
ţăm.înt al muzeologiei"1 2•
Conti,nuarea acestei pregătiri de bază se poate face prin participarea muzeografilor la simpozioane, sesiuni ştiinţifice etc., organizate de către muzee, deci pe plan
intern, sau organizate de către Direcţia de specialitate din C.S.C.A., deci pe p~an
naţional. Aceasta din urmă mai poate organiza diferite cursuri de calificare, in
oadrUil cărora socotim că este necesar să se pună un accent deosebit pe partea practică a problemei adică pe vizitarea şi discutarea expoziţiilor de bază din cît mai
multe muzee, pentru a se crea astfel o opi,nie temeinică de ordinul generalizării
asupra uneia sau alteia dintre problemele de discutat, folosindu-se ca îndrumători
ai cursurilor cadrele din muzee -cele mai competente şi cu cea mai bogată experienţă muzeografică.

De asemenea, socotim ca absolut necesară ridicarea calificării profesionale a muzeograill.01' prin sistemul doctoratului. De fapt, aceasta constituie şi o tendinţă nouă
şi deosebit de importantă în rindurile muzeografilor. In această direcţie, socotim
însă necesară o remarcă. La ora actuală, doctoratul este orientat în direcţia lucră
rilor de profil sintetic din domeniul: istoriei, etnografiei, ştiinţelor naturii etc., care
materializează contribuţii personale ale doctoranzilor la problemele abordate. Se
pune problema: dar în domeniul muzeografiei moderne, în care s-au realizat în
ultime.e decenii lucrări deosebit de importante pentru cultura noastră, nu ar fi
probleme majore de abordat? Mai ales că in acest domeniu nu dispunem astăzi de
nici o lucrare independentă, singura linie orientativă, desigur la un mod foarte
general, fiind „Revista Muzeelor" sau alte cîteva publicaţii ale unora dintre muzee,
care în majoritatea cazurilor „se feresc" să abordeze probleme muzeistice, autorii
oonsiderîndu-le ca insuficiente pentru portofoliul activităţii lor prublicistice! Apreciem că asupra acestei probleme se mai poate reflecta.
Din cele dteva idei enunţate, mai ales în condiţiile actuale de dezvoltare ale
muzeografiei româneşti, se desprinde un paradox. Adunăm, cercetăm, scriem asupra
obiectelor din muzee, le expunem, dar pentru perfecţionarea profesională abordăm
probleme de generalizare, de sinteză!
Ce facem în aceste condiţii cu limita de cercetare - muzeul? Mai ales, raportînd
situaţia la marile muzee, -cu mulţi şi valoroşi cercetători. Opiniem pentru cercetarea
aprofundată a tuturor vestigiilor materiale şi documentare ale trecutului aflate î.n
muzee, dar şi pentru crearea în cercetare a climatului ambianţei generale a situării
istorice a acestor vestigii, a aprecierii critice de pe poziţii materialist-istorice a
perioadei respective, apreciere în care reflecţia personală bine documentată sintetizează perioade, poziţii ale unor personalităţi şi chiar epoci, cu largi ecouri la întregul concept de viaţă, cultură, artă etc., fapt ce defineşte şi trebuie să caracterizeze
" Ibidem, p. 36.
"Ibidem, p. 37, Motion No, 7, Enseig11ement de la museologie.
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pe omul de ştiinţă şi cultură care lucrează în muzeul contemporan, cu atît mai
mult cu cit exigentele şi dorinţele de îmbogăţire a cunoştinţelor vizitatorilor din
zilele noastre au crescut simţitor.
O tendinţă nouă care-şi face loc cu acuitate în viaţa muzeelor de istorie este
aceea a prezentării în străinătate la înalt nivel a unor expoziţii axate pe probleme
c-.arrlinale ale istoriei noastre.
Astfel, Muzeul de istorie al Transilvaniei din Cluj cu concursul altor 22 de
muzee din ţară şi în colaborare cu Muzeul Romano-Germanic din Koln a organizat,
între 11 februarie - 26 mai 1969, la Koln (R. F. a Germaniei) expoziţia „Romanii
în România"'~. Aşa cum arăta acad. C. Daicoviciu, directorul Muzeului, ,, ... Expoziţia Romanii în România contribuie, într-o măsură superioară, la ridicarea prestigiului ştiinţei şi culturii României socialiste. Ea este o dovadă palpabilă a potenţialului de creaţie a oameni.lor noştri de ştiinţă, care prin remarcabilele lor
rezultate - fac cinste înfăptuirilor poporului român în această eră generatoare de
mari valori şi reuşite tehnice, ştiinţifice şi culturale" 1\ Iar H. Daicoviciu, director
adjunct al Muzeului clujean, scriind despre acest important eveniment, încheia cu
următoarea frază concludentă: ,,Realizare muzeografică şi ştiinţifică de prim rang.
expoziţia Romanii în România este aşteptată cu interes şi în alte centre culturale
europene"15• Se pare că „pronosticul" a fost just, deoarece expoziţia recompletată
~i mai bine organizată se redeschide în curînd la Roma, sub titlul „Civilizaţia
romană în Romania".
Prin sistemul expoziţiilor în străinătate, muzeele de is,torie considerăm că aduc
un preţios aport la cunoaşterea temeinică a trecutului şi prezentului românesc în
lume şi la formarea unei juste opinii publice mondiale despre ţara noastră.
Fără a avea vreo pretenţie în ce priveşte epuizarea în prezentul material a tuturor noilor tendinţe ce apar şi se dezvoltă în muzeografia istorică modernă din ţara
noastră, am fi mulţumiţi dacă problemele ridicate, generînd discuţii, ar putea generaliza, îmbunătăţi şi aplica unele idei.
In orice caz, noile tendinţe în muzeele de istorie - de orice natură ar fi ele - ,
dacă conţin idei juste, dacă sînt fructul unor frămîntări şi concluzii co lective,
bazate pe o bogată experienţă, considerăm că trebuiesc în mod curajos aplicate, căci
numai astfel noul poate învinge vechiul - şablonard şi stagnant -, numai astfel
muzeul - acest vast laborator de ştiinţă şi cultură -, se poate impune mai pregnant în condiţiile moderne, îşi poate realiza sarcinile sale măreţe.
Examinînd retrospectiv, în anul jubiliar, realizările muzeografice, constatăm cu
uşurinţă marele salt calitativ pe care l-au făcut muzeele în cei 25 de ani ce au
trecut de la Eliberarea României.
Incurajaţi de cele realizate, sprijiniţi activ de partid şi de stat, muzeografii
României socialiste merg îndrăzneţi înainte pe drumul progresului, noului, îndeplinirii sarcinilor. Ştiinţa şi cultura socialistă au în muzee un sprijin dinamic, plin
de efervescenţa noilor căutări, de nădejde şi de încredere în viitorul luminos.
1

G. A. PROTOPOPESCU

NEUE BFSTREBUNGEN DER HISTORISCHEN MUSEEN
(Zusammenfassung)
Die Dokumente des IX. und X. Kongresses der K.P.R. waren a 11ch fiir die wissenschaftliche Forschung richtunggebend und in ihrem Sinne erortert der Verfasser die Aufgaben, die den Historischen Mru:seen daraus erwachsen. Sie sind
"Radu Florescu, E:rpozi/ia „Romanii 1n Romdnia", în RevMuz, nr. 3/1969, p. 225-226.
"E:rpo,i/ia „Romanii fn România" - de vorbă cu acad. C. Daicoviciu - interviu realizat de AI. Căprariu,
!n Tribuna, seria nouă, an. XII, nr. 9 (631) din 27 februarie 1969, p. 5.
"H. Daicoviciu, O realizare muuog,afictl. şi ştiinţi/ied de prim rang, în Tribuna, seria nouă, an. XII, nr. 9 (631),
din 27 februarie 1969, p. 5. - Rome, in Rumânien. Ausstellung des ROmisch-Germanischen Museums KO!n u.nd des
Historischcn Museums Cluj. 12. Februar bis 18. Mai 1969. 304 p.
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Forschungsanstalten, im besondern auf dem Gebiete der GeseHschaftswissenschaIten, besitzen aber gleichzeitig als kulturelle Institutionen im weitestem Sinne auch
die Moglichkeit die Ergebnisse der Forschung zu verbreiten.
In dieser Hinsicht suchen die Historischen Museen aus Rumanien nach nem·n
Wegen und Mitteln um ihre wissenschaftliche Bedeutung zu erhăhen und gleichzeitig ihr kulturelles Gewicht in dem vielgestaltigen neuen sozialistischen Leben zu
verstărken.

Aus der praktischen Erfahrung heraus, die der Aufbau des Historischen Museums in Cluj stellte, erortert der Verfasser einige museumskundliche Frage, die
sich in Zusammenhang mit seiner Schausammlung ergaben, wie z.B. ihre ki.instlcrische Ausgestaltung. Beleuchtung und die Anzahl der ausgestellten Materialien.
Der Verfasser erortert die gegenwărtigen Bestrebungen zu diesen Problemen in
der rumănischen Museographie. Ebenso ist die Bedeutung der Museumsfachleute
zu unterstreichen und der Beitrag, den sie durch ihre Erfahrung und Erfindungsgabe
briingen konnen. Wichtig sind die Anregungen. die die auslăndischen Museen geben
konnen, durch die Art, wie sie in ihren Schausammlungen verschiedene Fragen
gelost haben.
Lm Hinblick auf das Bestreben neue Wege zu beschreiten umreisst der Verfasser
die Entwicklung der rumănischen Museen in den 25 Jahren, die seit der Befreiung
Rumăniens vergangen sind, sowie ihre ki.inftigen Aufgaben.
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PROFESOR RUDOLF EGGER

I

5-a stins din viaţă, la 7 mai 1969, în vîrstă de 87 de ani, un mare profesor şi
neîntrecut om de ştiinţă, istoric şi epigrallist, RUDOLF EGGER.
Elev al celebrului învăţat Eugen Bornnann de la Viena, regretatul dispărut dintre
noi a urmat şi continuat şcoala maestrului său, ,promovînd ştiinţa antichităţii ş1
formind el însuşi o pleiadă de vrednici urmaşi î,n domeniuJ istor.iei, arheologiei şi
epigrafiei romane. Profund cunoscător a:l filologiei clasice pe care a studiat-o cu
temei în sensul cel mai bun al cuvîntului, pentru istoricul, epigrafistul şi ,arhoologul vienez lumea romană era un cimp în care se putea orienta cu o siguranţă
deplină, servind ca îndrumător excelent şi pentru alţii. Aşa se explică şi atît de
bogatele lui rezultate obţinute fie prin cercetările numeroase pe teren, pe şantie
rele arheologice, modele şi şcoală pentru generaţii de viitori arheologi, fie prin
tălmăcirea măiastră a dificiilelor inscripţii şi mai ales a quasi
indescifrabilelor
însemnări scrise de mulţimea oamenilor simpli pe vase, pe unelte sau pe pereţii
clădirilor. Datorită acestor nepreţuite calităţi şi neobositelor sale strădanii, o
lume necunoscută a Imperiului roman şi îndeosebi a provinoiiilor dunărene a fost
scoasă la iveală: aceea a maselor -de producători, a meşteşugarilor, a vieţii de toate
zilele. lumea reală, vie a imensei societăţi romane. Cu o rară pasiune şi competenţă
a urmărit prof. R. Egger mersul romanizării în regiunile de la nordul Alpilor, răs
pîndirea creştinismului în aceste părţi ca şi prelungirea continuităţii de limbă şi
CU1ltură latină pînă în plin ev mediu. Inşirarea titlurilor lucrărilor marelui daiscăl numeroase şi 1mportante - nu ar putea să dezvăluie nici pe departe imensa operă
realizată de cel ,pe care îl deplÎiil,gem. Titlurile pe care le-a avut în oursul vieţii
(profesor universitar, membru al Academiei de Ştiinţe austriece şi al altor Academii
streine etc., etc.) depun doar mărturie de preţuirea care i s-a dat de cele mai competente foruri ale vieţii ştiinţifice naţionale şi inter-naţionale. In schimb nu poate
fi ocolită influenţa pe care a exercitat-o maestrul asupra elevilor şi chiar ooleg;ilor
săi de meserie. Printre elevii săi în înţelesul larg, dar real, al cuvîntului - se
numără nu numai austriecii, ci şi o serie de specialişti din ţări străine, îndeosebi
din ţările sud-estului european (pe care le-a oolind:at în repetate rînduri), inclusiv
România. Nu cred că există vreun cultivator al epigrafiei latine care să ,n;u se fi
îndreptat în probleme grele de desci.frat vreo inscripţie sau de intey,pretare a textului la cunoştinţele uimitor de vaste ale profesorului vienez. Şi -nu fără un maximum de folos căci „magistrul" se arăta întotdeauna darnic şi generos, buouri-ndu-sc
sincer de rezultatele obţinute de aceşti perpetui consultanţi ai săi.
Aducîndu-ne aminte şi neuitînd solki-tudinea şi incurajările lui binevoitoare,
ne asociem şi -noi la doliul -care a CUJJ)rins pe conaţionalii lui, la trista veste a morţii
celuia pe care nu demult îl văzuserăm vioi, într-o activitate creatoare ce ne părea
inepuizabilă.

C. D.4JCOV ICIU
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ActMuz
AEM

= Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania. Cluj, I (1926-28), II (1929), III (1930-31), IV (1932-38).
= Acta Antiqua. Budapest, I (1952) şi urm.
= Acta Archaeologica. Budapest, I (1951) şi urm.
= Acta massica Universitatis Scientiarum Debreceniensis. Debrecen, 1965 şi urm.
= Acta Musei Napocensis. Cluj, I (1964) şi urm.
= Din activitatea ştiinţifică a Muzeului Raional Mediaş. 1 (1953)
- 3 (1956).
= Din activitatea muzeelor. Cluj, 1955, 1956.
= Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen. Wien, I (1877) - XX

AFM
AIIC
AIIP

= Als6fehervarmegye monografiaja. Aiud, 1901.
= Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Cluj, I (1958)
= Analele Institutului de Istorie a Partidului. Bucureşti,

ACMIT
ActaAnt
ActaArchBp
ActaClDebrecen
ActaMN
ActMed

(1896).

AISISP

=

AJA

=
=

Apulum

=

urm.

[ (1955)

şi urm.
Anuarul Institutului de Studii Clasice. Cluj, I (1928)

AISC

AnnEp
AntTan
AOG

şi

V

(1949).

Analele Institutului de studii istorice şi social-politice de pc
lingă C.C. al P.C.R. Bucureşti.
American Journal of Archaeology. New York, Ser. I (188:l}
Ser. II. I (1897) şi urm.
Annee Epigraphique. Paris.
Antik Tanulmanyok. Studia antiqua. Budapest (1954) şi urm.
Archiv fiir Kunde oesterreichischer Geschichtsquellen. Wicn, J,
(1848) şi urm.
Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia, I (1939-1943),
II (1943-1945), III (1947-1949), IV (= Studii şi comunicări,
Acta Musei Regionalis Apulensis, 1961), V (1965), VI (1967), VII
(1968).

AR
ArchAnz
ArchAustr
ArchErt
ArchHung
Archiug
ArchKozl
ArchPol
Arheologija-Kiev
ArhMold
ArhOlt

Archeologicke Rozhledy. Praha, Hl49

şi

urm.

Anzeiger. Berlin, I (1889) şi urm.
= Archăologischer
Austriaca. Beitrăge zur Palăoanthropologic, Ur= Archaeologia
und Fruhgeschichte Osterreichs. Wien, 1 (1948) şi urm.
Archaeologiai
Ertesito. Budapest, 1869 şi urm.
= Archaeologia Hungarica.
I (1926) şi urm.
= Archaeologia Iugoslavica. Budapest,
Beograd, I (1954) şi urm.
Kozlemenyek. Budapest, I (1859) - XXII (1899).
= Archaeologiai
Polona. Wroclaw - Warszawa, I (1958) şi urm.
= Archaeologia
Arheologija. Kiev, I (1947) şi urm.
Moldovei. Bucureşti, I (1961) şi urm.
= Arheologia
Arhivele Olteniei. Craiova, I (1920) - XVIII (1939).
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Academia Română. Memoriile Secţiei istorice, seria II, 1886/
1887, 1916/1919, scria III, 1922/1923-1944/194:i.
Arheologija SSSH, svod arheologiceskih istocnikov. Moskva

.,\HMSI
.,\SSSR

(1954).

AVSL

Archiv des Vereins fur Siebenbtirgische Landeskunde. Sibiu.
Ilulletin, American School of Prehistoric Research, Old Lyme,

Jl_1\SPR

S.U.A.

HCMI

Comisiunii Monumentelor Istorice. Bucureşti. I
XXXVIII (1945).
= Bericht der romisch-germanischcn K;ommission. Frankfurt a/i'.I..
I (1%-±) şi urm.
·
= Annual of the British School at Athens. Atena.
Buletinul Societăţii Numismatice Române. Bucureşti, I (1904)
- XXXVI (1942).
Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin.
= Cronica Numismatică şi Arheologică. Bucureşti, I (1920) şi urm.
·~ Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnairc des Antiquites.
Paris, I-V, 1877-1919.
Dacia. recherches et derouvertes archeologiqucs en Roumanie.
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