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50 DE ANI DE LUPTE

ŞI

VICTORII SUB STEAGUL GLORIOS
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

A nul acesta s-au împlinit cinci decenii de la crearea Partidului Comunist
Român, detaşamentul de avangardă al clasei muncitoare, conducătorul luptelor revoluţt:onare şi al construcţiei socialiste în patria noastră. Partt'dul
comuniştilor din România a luat naştere direct şi nemijlocit din mişcarea
muncitorească a ţării, fiind rezultatul maturizării, timp de o jumătate de veac,
a maselor proletare, a organizaţiilor acestora, rezultatul clarificărilor politice
în interiorul mişcării revoluţionare şi al confruntăn"lor sociale şi politice cu
alte clase, şi în primul rînd cu burglzezt·a. "Niciodată în România - arată
secretarul general al P.C.R., tovarăşul Nicolae Ceauşescu - 1Ht existat
un alt partid politic cu o t'sforie atit de bogată şi glorioasă care să fi luptat cu
abnegaţie ,şi să fi realizat atîta pe'ntru ferhirea poporului român, pentnt mă
reţia naţiunii noastre. Partidul nostru s-a născut şt· a crescut odată cu proletariatul; destt'nul său. este strins legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor român".
Cu adînci rădăâni în istoria mişcării muncitoreşti, în relaţiile sociale ale ţării,
partidul conwnist a fost astfel conceput încît să ducă mai departe tradiţiile
luptei progresiste a poporului român, ale luptătort'lor patrioţi de la nu'jlocul
secolului trecut pentru făurirea unei Românii moderne, independente şi unite,
să influenţeze activ evem'mentele sociale, să deschidă noi direcţii istoriei naţionale.

Crearea, la 8 mai 1921, a Partt'dului Comunist Român pe baza t'deologiei
marxist-lem'niste a ridicat pe o treaptă nouă mişcarea revoluţionară din
România, a dezvoltat conştiinţa de clasă a maselor muncitoare, rolul lor în lupta pentru transformarea revoluţionară a societăţii româneşti. 1ncepînd de
la această dată, clasa muncitoare, sub conducerea partt'dului comunist, a fost
prezentă şi şi-a spus cuvîntul în toate evenimentele importante ale ţărit', s-a
situat în fruntea luptei pentru libertate şi progres social, pentru cauza construirii socialismului şi comunismului în patria noastră.
Din primele zile ale existenţei sale, de la primii săi paşi în arena vieţii
politice P.C.R. a avut de înfruntat greutăţi imense. Cercurile reacţionare au
dezlănţuit o prigoană sălbatică împotriva comuniştilor. După trei ani de
activitate legală, guvernul burghezo-moşieresc a scos partidul comunist în
afara legii. Timp de două decenii comuniştii au fost obligaţi să acţioneze în
'ondiţiile grele ale ilegalităţii, înfruntînd represiunile regimului burghezahttps://biblioteca-digitala.ro
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moşieresc, îmbogăţindu-şi experienţa şi învingînd dificultăţile ivite în calea
partidului, depăşind multe neajunsuri şi limite. ln toată această perioadă
- după cum arată şi tovarăşul Nicolae Ceauşescu - "partidul a fost organizatorul
şi conducătorul tuturor luptelor revoluţionare ale oamenilor mun.. ,,

cu .

Dintre numeroasele bătălii de clasă din acea vreme, cu deosebită forţă s-a
manifestat capacitatea politică şi organizatorică a partidului în timpul grevei
minerilor de la Lupeni din 7929, al marilor lupte revoluţionare ale ceferiş
tilor şi petroliştilor din ianuarie-februarie 1933 - care au exprimat în
modul cel mai grăitor spiritul combativ al clasei noastre muncitoare.
Elaborîndu-şi linia politică generală, planul strategic şi tactic, pe baza
cunoaşterii stadiului de dezvoltare a societăţii şi dispoziţiei forţelor dzjeritelor clase şi categorii sociale în fiecare etapă istorică, P.C.R. a înfăţişat întregului popor perspectiva însufleţi/oare a răsturnării regimului exploatator,
a transformării revoluţionare a societăţii, a făuririi unei vieţi mai bune şi
mai fericite pentru cei ce muncesc.
1n anii creşterii pericolului fascist, Partidul Comunist Român a luptat
activ pentru unitatea clasei muncitoare, pentru unirea tuturor forţewr democratice şi patriotice ale poporului în lupta împotriva politicii de fascizare a
ţării şi a pregătirilor de război, pentru apărarea independenţei şi suveranită
ţii ţării. Evenimentele politice şi luptele sociale antifasciste desfăşurate în
aceşti ani au evidenţiat cu pregnanţă că partidul comunist a fost forţa cea
mai consecventă a apărării intereselor naţionale, care mobilizînd clasa muncitoare, largi forţe progresiste sub steagul democraţiei şi independenţei ţării, a
stăvilit pentru un timp ascensiunea spre putere a organizaţiilor fasciste şi
înrobirea ţării Germaniei naziste.
Ridicîndu-se cu hotărîre contra agresiunii Germaniei fasciste şi a războ
iului împotriva Uniunii Sovietice, partidul comunist, exponent al intereselor vitale ale întregului popor, a dat glas frămîntărilor şi aspiraţiilor uriaşei
majorităţi a populaţiei ţării, a organizat rezistenţa anttjascistă şi lupta maselor pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, ieşirea din războiul purtat alături de Germania şi alăturarea forţelor antihitleriste. Activitatea intensă desfăşurată de partid a dus la unirea forţelor antifasciste patriotice,
laformarea în aprilie 7944 a Frontului Unic Muncitoresc între P.C.R. şi
P.S.D., şi apoi, în iunie 7944, a Blocului Naţional Democratic. ln acelaşi
timp, partidul comunist a organizat formaţiunile de luptă patriotice, a condus
numeroase acţiuni de sabotare a războiului. Rodul politicii duse de P.C.R.,
de promovare cu perseverenţă a luptei antifasciste, democratice şi patriotice
a fost victoria insurecţiei antifasciste din august 7944, eveniment crucial în
istoria poporului român, cu adînci consecinţe asupra căilor sale de dezvoltare în toate domeniile vieţii sociale.
ln noile condiţii, în faţa partidului comunist s-au ridicat sarcini imediate,
de importanţă naţională, a căror realizare urma să influenţeze puternic evoluţia ulterioară a ţării : mobilizarea tuturor forţelor poporului în scopul ducerii
războiului pînă la victoria finală împotriva fascismului; intensificarea luptei maselor largi populare, a tuturor forţelor democratice şi patriotice pentru
https://biblioteca-digitala.ro
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apărarea intereselor celor ce muncesc; înfăptuirea unor reforme economice
şi, îndeosebi, a reformei agrare; democratizarea ţării, instaurarea unui guvern care să garanteze realizarea tuturor acestor ţeluri.
Transformările social-politice şi economice pe care le prevedea Partidul
Comunist Român şi care corespundeau intereselor fundamentale ale celor
mai largi categorii sociale făceau posibilă acţiunea comună, într-un larg front
de luptă, a clasei muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii patriotice, a categoriilor sociale mijlocii de la oraşe, a tuturor forţelor interesate în progresul
ţării. Toate acestea şi-au găsit oglindirea în politica partidului comunist,
care milita pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare şi realizarea alianţei clasei muncitoare cu ţărănimea. P.C.R. a condus cu s-ucces revoluţia populară, lupta pentru democratizarea ţării şi cucerirea puterii politice; în furtunoase bătălii masele largi populare au înfrînt forţele reacţiunii, au instaurat guvernul revoluţionar-democrat de la 6 martie 1945, au înlăturat monarhia şi au proclamat republica, făurind statul socialist.

O importanţă excepţională în viaţa ţării a avut Conferinţa Naţională a
P.C.R. din octombrie 1945, care a elaborat programul evoluţiei economice
şi sociale imediate şi de perspectivă a României. Subliniind însemnătatea
covîrşitoare a industrializării pentru asigurarea progresului general al ţării
şi consolidarea independenţei naţionale, Conferinţa Naţională a indicat ca
primă etapă trecerea la reconstrucţia ţării, refacerea rapidă a economiei distruse
şi dezorganizate de război. Partidul a desfăşurat o intensă activitate pentru
mobilizarea maselor la înfăptuirea obiectivelor trasate de Conferinţa Naţională.
"ln cursul acestui proces - subliniază tovarăşul Nicolae Ceauşescu -,
s-a întărit unitatea clasei muncitoare, s-a făurit şi dezvoltat alianţa muncitorească-ţărănească; partidul a înmănunchiat într-un singur şuvoi eforturile muncitorimii, ţărănimii, intelectualităţii, ale tuturor forţelor patriotice
şi progresiste ale naţiunii".
Pentru desfăşurarea cu succes a procesului revoluţionar o însemnătate
deosebită a avut realizarea şi întărirea unităţii de acţiune între P. C. R. şi
P.S.D., pe baza Frontului Unic Muncitoresc. Făurirea în februarie 1948
a partidului revoluţionar unic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-leninismului, a asigurat exercitarea de către clasa muncitoare şi partidul ei a
rolului de forţă conducătoare în societate.
Trecerea la construirea socialismului a reprezentat încununarea unei lupte
îndelungate desfăşurate de către Partidul Comunist Român, de către forţele
înaintate ale societăţii româneşti pentru libertate, progres social şi independenţă naţională, a fost rezultatul nemijlocit al schimbărilor social-politice
înfăptuite în România după cel de al doilea război mondial prin lupta clasei
muncitoare şi a aliaţilor săi. 1n concepţia partidului comunist făurirea socialismului şi comunismului n-a însemnat numai răsturnarea claselor exploatatoare, naţionalizarea mijloacelor de producţie şi realizarea unei unităţi
depline în ce priveşte caracterul relaţiilor de producţie, ci a însemnat şi crearea bazei materiale corespunzătoare, o industrie puternică, o agricultură avansată, o ştiinţă şi cultură înaintată. Totodată, făurirea noii societăţi impunea
asigurarea la scara întregii societăţi a egalităţii şi echităţii sociale, dezvoltarea
https://biblioteca-digitala.ro
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democraţiei socialiste în toate sectoarele de activitate, crearea cond#iilor pentru
participarea maselor largi populare la elaborarea şi aplicarea hotărîrilor
privind întreaga viaţă economică şi politică. "De-a lungul celor 27 de ani
care au trecut de la eliberarea ţării - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu -,
poporul român, condus de partidul comunist, a desfăşurat o uriaşă activitate
creatoare, la capătul căreia patria 1toastră, România se înfăţişează ca un
stat socialist infloritor, cu o industrie dezvoltată şi o agricultură în pli1t proces de modernizare, cu o orînduire socială avansată, care asigură condt'ţii de
viaţă tot mai bune tuturor oamenilor muncii de la oraşe şi sate. Exploatarea
omului de către om a fost lichidată pentru totdeauna, poporul a devenit stă
jJÎn pc avuţia naţională, pe destinul său, liber şi suveran în propria ţară.
A ceas ta este o cucerire epocală, care întruchipează traducerea în viaţă a aspiraţii/ar celor mai înaz:ntate, a 1'dealurilor celor mai îndrăzneţe nutrite de-a
lungul tz:mpurilor de minţile luminate ale poporului".
Pe măsura dezvoltăriz: construcţz:ei socialiste, rolul conducător al partidului a crescut, exercitîndu-sc în forme noi, superioare. Pentru etapa actuală,
în societatea socialistă multilateral dezvoltată este caracteristic faptul că rolul
conducător al partidului se manifestă cu putere crescîndă în toate sferele vieţii sociale: în producţia de bunuri materiale, în activitatea social-poUtică,
în perfecţionarea relaţiilor de producţie, a raporturilor socialiste dintre oameni,
în ideologie, în ştiinţă, artă şi cultură.
ln documentele Cungresului al X-lea al partidului s-a subliniat faptul că
afirmarea rolului condttcâtor al P.C. R. reprezintă factorul hotărîtor al edi(icări i societătii socialiste multilateral dezvoltate, că această cerintă consti'tuic o legitate' fundamentală a soâetăţii noastre. Partidul comunist - după
cum arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu - "reprezintă nucleul în jurul că
ruia gravitează întreaga societate şi de la care radiază energia şi lumina ce
pun in mişcare şi asigură funcţionarea întregului angrenaj al orînduirii
socialiste". Amploarea şi eficienţa misiunii sociale a Partidului Comunist
Român, formele şi metodele sale de activitate în conducerea societăţii evoluează,
se adîncesc şi se perfecţionează în funcţie de experienţa acumulată, de condiţiile ~i cerinţele etapelor în care se află societatea. Legat prin mii de fire de
masdc cele mai largi ale poporului, partidul comunist se identifică cu aspiraţiile ~i interesele supreme ale naţiunii. Pentru fiecare om al muncii, cetăţean
al Republicii Socialiste România, Partidul Comunist Român reprezintă
forţa politică cea mai înaintată pe care se sprijină tot ce e mai valoros în
sîm-tl societăţii noastre. Dezvoltarea şi adîncirea democraţiei socialiste lege obiectivă a progresului social - se realizează din iniţiativa şi sub con. ducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, care stabileşte şi înfăp
tuieşte în politica sa, ştiinţific elaborată, formele şi metodele corespunzătoare
fiecărei etape de evoluţie a societăţii noastre. Politica partidului comunist
urmăreşte şi asigură ridicarea maselor largi la creaţia istorică. conştientă,
liberă. Crearea tuturor condiţiilor pentru ca oamenii muncii să ia parte activă
la conducerea treburilor obşteşti, să-şi poată spune cuvîntul asupra tuturor
problemelor dezvoltării societăţii este o cerinţă de prim ordin a construcţiei
socialiste.
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Rezolvarea deplină, pe baza cuceririlor socialismului, a problemei naţl:o
nale în România este una dintre cele mai de seamă înfăptuiri sociale ale orînduirii noastre, un important rezultat al activităţii Partidului Comunist Român.
Oamenii .muncii români şi cei aparţinînd naţionalităţilor conlocuitoare muncesc în strînsă unitate pentru prosperarea, înflorirea patriei comune. N aţio
nalităţile conlocuitoare sînt organic integrate în opera generală comwtă de
înfăptuire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, de închegare pe temeiuri noi a unităţii moral-politice a întregului popor, a naţiunii noastre socialiste.
Preocupat continuu de grija pentru unitatea mişcării comuniste şi muncitoreşti, conştient în permanenţă de înalta sa îndatorire internaţionalistă,
Parhdttl Comunist Român acordă o deosebită importanţă cauzei unităţii
mişcării comuniste, solidarităţii proletariatului internaţional, a forţelor progresiste şi revoluţionare din lumea întreagă. 1n relaţiile ctt partidele frăţeşti,
partidul nostru promovează o politică principială bazată pe egalitatea deplină
în drepturi, neamestecul în treburile interne, respectarea dreptului fiecărui
partid de a hotărî s1:ngur asupra politicii şi activităţii sale, colaborarea şi
într-ajutorarea frăţească în spiritul internaţionalism ului proletar. Aceste
pr1:ncipii respectate şi promovate neabătut de Partidul Comunist Român
găsesc o tot mai largă recunoaştere, sînt afirmate şi susţinute tot mai stărui
tor în relaţiile dintre partidele comuniste şi muncitoreşti.
La aniversarea unei jumătăţi de veac de la crearea Partidului Comunist
Român, patria noastră este o ţară socialistă în plin progres. N ăzttinţele care
au animat mintea şi inima celor care au pus, cu 50 de ani în 'ttrmă, temeliile
partidului revoluţionar al clasei muncitoare s-att implinit, î mbogăţindu-se
permanent ctt noile sensuri pe care deceniile le-au adus, pe care experienţa
concretă a construirii sociahsmului le-a generat. Transformările radicale
care au avut loc în toate domeniile vieţii noastre sociale sînt indisolubil legate
de experienţa şi acţiunea revoluţionară consecventă a Partidului Comunist
Român, purtînd pecetea spiritului creator al politicii sale. "Partidul - remarcă pe drept cuvînt tovarăşul Nicolae Ceauşescu intră în a doua jumă
tate a unui secol de existenţă mai puterm·c şi mai unit ca oricînd. Vigoarea
şi tinereţea partt"dului sînt la fel ca şi ale anotimpului în care s-a născut. El
este veşm·c tînăr şi devine an de an tot mai v1:guros, deoarece îşi trage seva
dătătoare de viaţă din legăturile indestructibile cu poporul, cu glia strămo
şească, din concepţia desp_re lume şi viaţă a clasei muncitoare materialismul dialectic şi istoric". 1n perioada care vine, Partidul Comunist Român va
conduce neabătut poporul nostru pe drumul luminos al făuririi societăţii
-;ocialiste multilateral dezvoltate, pregătind trecerea la realizarea societăţii
comuniste. Aşa cum avem încredere că an de an va veni primăvara, tot aşa
credem în viitorul fericit, făurit de naţiunea noastră socialistă - condusă
de Partidul Comunist Român.
COMITETUL DE REDACTIE
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Ciclopul (idila XI de Theocrit), "Convorbiri Literare", 45, 1911, p. 1328-1330. Traducere
in metru original. Retipărire in "Năzuinţa" I, 1922, nr. 2, p. 37.
Despre utilitatea studiilor clasice, in ,.Cultura Română", 1911 (şi in extras, 13 p.).
Thyrsis sau cîntecul. Thyrsis şi un căprar (idila I de Theocrit), ,.Convorbiri Literare",
45, 1911, p. 299-302. Traducere in metru original. Retipărire in .. Orpheus" II, 1926, p.
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Cîntăreţii bucolici (idila VI de Theocrit), ,.Convorbiri Literare", 46, 1912, p. 252-253.
Traducere in metru original.
Rostul cultural şi social al studenţimii, ,.Ramuri", VII, 1912, p. 480-487.

1913
Din Anacreon: Unuigrier, ,.Sinziana" II, 1912-1913, p. 71. Traducere in versuri moderne.
Din Anacreon: Pentru iubire, ,.Sinziana" I, 1912-1913, p. 95. Traducere in versuri moderne. Retipărire cu titlul Greu e şi să nu iubeşti, in .. Orpheus" II, 1926, p. 316.
Din Anacreon: Trebue să bei, ,.Sînziana", I, 1912-1913, p. 155. Traducere in versuri
moderne.
Vrlljitoarea (idila II de Theocrit), ,.Sinziana" I, 1912-1913, p. 54-59. Traducere în metru
original.
Căprarul sau Amarilis (idila III de Theocrit), .. Sînziana" I, 1912-1913, p. 175-177.
Traducere in metru original.
Pescarii (idila XXI de Theocrit), ,.Sinziana" I, 1912-1913, p. 258-260. Traducere in
metru original.
Heracles omorîtorulleului sau avuţia lui Augias (idila XXV de Theocrit), ,.Sinziana" I,
1912-1913, p. 345-352. Traducere in metru original.
Clasicismul şi cultura naţională, "Sinziana", I, 1912-1913 (şi in extras, 15 p.)

1914
Virgiliu, Egloga II. Alexe, "Convorbiri Literare", 48, 1914, p. 1131-1133. Traducere in
versuri moderne.
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1915
Bucolică (in gustul antic), .,Drum drept", X, 1915, p. 334.
Captiva şi cavalerul (Beranger), .,Drum drept", X, 1915, p. 460.
Cîntecul Barberinei (Alfred de Musset), .,Drum drept", X, 1915, p. 470.
In jurul clasicismului, .,Drum drept", X, 1915, p. 611-613.
Mama cea oarbă (Beranger), .,Drum drept", X, 1915, p. 411.
Roseta (din Beranger), .,Drum drept", X, 1915, p. 246.
Teocrit. Idila X. Muncitorii sau secerătorii (Milon şi Batus), .,Drum drept", X, 1915,
p. 651-652. Traducere in metru original.
Triolet (versuri), .,Drum drept", X, 1915, p. 330.
Triolet (versuri), .,Drum drept", X, 1915, p. 340.
Tyrteu. Fragmente, .,Drum drept", X, 1915, p. 395-397. Traducere in metru original.
Veneţia. Din Lorenzo Stecchietti (poezie), .,Drum drept", X, 1915, p. 229.

1916
Ecloga V (Virgil), .,Drum drept", XI, 1916, p. 331-333.
Hylas (Idila XIII din Teocrit), .,Drum drept", XI, 1916, p. 45-46. Traducere ln metru
~riginal. Retipiirlre in .,Orpheus" II, 1926, p. 305-307.
O paginiJ din Tucidide : Cuvîntul funebru rostit de Pericle la tngt'opat'ea e1'oil01' căzuţi tn
anul dintfiu al f'iJzboiului peloponeziac II, cap. 35-46), in .,Calendarul •Neamului Românesc•
pe anul 1917", Iaşi. 1916, p. 88-93.

1921
Keats. OdtJ la o urniJ greceasciJ, .,Convorbiri Literare", 53, 1921, p. 136-137. !n colaborare
-cu Petre Grimm.

1922
Virgil. Buco/Jce. Traducere de Teodor A. Naum, Bucureşti, 1922. Rec.: N. Iorga, .,Neamul
Românesc", 1923, 5 aprilie; G. Baiculescu, .. Adevărul literar", 1923, 8 aprilie; S. Puşcarlu,
in .,Analele Academiei Române", Tomul XLIII (1922-1923), p. 37, 165.

1923
Virgiliu, Egloga V: Daphnis, Mena/ca, Mopsus, in .,Convorbiri Literare", 55, 1923, p .
.599-602. Traducere in versuri moderne.

1924
ClntiJf'eţii bucolici (idila VIII de Theocrit), .,Convorbiri Literare", 56, 1924, p. 543-546.
Lui Septimiu (Horaţiu, Ode Il, 6), ,.Convorbiri Literare", 56, 1924, p. 282. Traducere în
metru original. Retipilrire în ,.Gind Românesc" III, 1935, p. 517.
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1925
Caravana de Th. Gautier, .. Convorbiri Literare", 57, 1925, p. 564. Traducere In versuri.
Horaţiu, Leuconoei (1, 11), .,Convorbiri Literare" 57, 1925, p. 113. Traducere în versuri
moderne. Retipărire in .. Orpheus" III, 1927, p. 104.
Faunului (III, 18 de Horaţiu), .,Convorbiri Literare" 57, 1925, p. 191. Traducere In metru
original.
Hexametre bucolice, .,Convorbiri Literare", 57, 1925, p. 834.
Idilele rustice ale lui Theocrit, Bucureşti, 1925, 164 p. Rec.: C. Papacostea, .. Orpheus",
1, 1925, p. 282-284; N. 1. Herescu, .. Favonius", 1, 1928, p. 148-149; P. V., .,Convorbiri
Literare", 58, 1926, p. 228.

1926
Horaţiu,

Carmen saeculare, .. Orpheus", II, 1926, p. 163-165. Traducere ln metru original.
în .,Gind Românesc", III, 1935, p. 529-531.
Teocrit, Epitalamul Elenei, (idila XVIII) .. Convorbiri Literare", 58, 1926, p. 588-589.
Traducere in metru original.
Geniul latin. Lecţiune de deschidere a cursului de literatură latină la Universitatea din
Cluj, Cluj, Tip. Seb. Bomemisa, 1926, 15p.
Idilele rustice ale lui Teocrit, I, .,Orpheus", II, 1926, p. 226-231.
Tehnica povestirii la Plutarchos în Bto~ llcxpcD.A7JI.o~. de Constantin I. Balmuş, Chişinău,
1925, Rec., în "Orpheus", 1926, an II, p. 179-181.
Theocrit, Dioscurii (Idila XXII), .,Orpheus", II, 1926, p. 232-239. Traducere in metru
original.
Varia. Traduceri în versuri, Bucureşti, 1926, 96 p. (Traducţri din poeţii francezi, italieni,
spanioli, englezi.)
Retipărire

1927
Teocrit, Drăgostirea între Daphnis şi o fată (idila XXVII), .. Propilee Literare", II, 1927,
nr. 3, p. 11-13. Traducere in metru original.
Cu prilejul traducerii unei ode din Horaţiu. Citeva principii, .. Orpheus", III, 1927, p. 95-104.
Teocrit, Haritele sau Hieron (idila XVI), "Orpheus" III, 1927, p. 35-38. Traducere in metru
original.
Teocrit, Siracuzenele sau femeile la sărbătoarea lui Adonis, "Orpheus", III, 1927, p. 232-238.
Traducere în metru original.
Theocrit. Idile. Traduceri in versuri, însoţite de o introducere şi note, Bucureşti, Casa Şcoa
lelor, 1927, IX-302 p. Biblioteca autorilor clasici greci şi romani. Rec.: N. I. Herescu,
.,Revista clasică", Tom, I, 1929, p. 410-412, .,Favonius", voi. I, 1927, fasc. 7-10, p. 139-140;
C. I. Balmuş, .,Viaţa Românească", XVIII, 1927, nr. 2-3, p. 378-379.
Teocrit, Idile. Traducere in versuri însoţită de o introducere. Bucureşti, Casa Şcoalelor,
1927. IX + 196 p. Biblioteca autorilor clasici greci şi romani.
Sentimentul naturii fn scrisorile lui Pliniu cel Tînăr, Bucureşti, Tipografia .. Cultura", 1927,.
103p.
Theocrit, Thalysiile, .. Favonius", I, 1927, fasc. 7-10, p. 116-119. Traducere in metru
original.

1923
Teocrit, Daphnis şi M enalca, .,Cuget Clar" I, 1928, p. 227-230. Traducere in metru original.
Catullus: 1, 3, 5, 7, 27, 48, .,Favonius", II, 1928, fasc. 1-2, p. 19-21. Traducere in
versuri moderne, 1, 3 retipărite in .,Steaua" VII, 1956, nr. 6, p. 74.
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Din Catullus (4, 8, 49, 31, 46, 45), .. Favonius", II, 1928, fasc. 4-7. p. 105-107. Traducere
in versuri moderne, 4 retipărire in .. Steaua" VII, 1956, nr. 6, p. 75.
Din Catul, XII, LI, ,.Orpheus", IV, 1928, p. 238-239. Traducere in versuri moderne.
Din Catul, XXII, XXVI, LII, LXX, .. Orpheus", IV, 1928, p. 287-288. Traducere in versuri
moderne.
Din Catul, XIII, .. Transilvania", 59, 1928, p. 386-387. Traducere in versuri moderne.

1929
Catul, 64: Nunta lui Peleu şi a zeiţei Tetis, .. Revista clasică" Tom I, 1929, p. 237-249.
Traducere in metru original.
Catullus, 65, .,Revista Clasică", Tom. I, 1929, p. 400. Traducere in versuri moderne.
Din Lucretius: Invocaţia cdtre Venus (I, 1-43), .. Revista Clasică", Tom. I,l929, p. 401-402.
Traducere in versuri moderne.

19:10
Cntul 66: Cosiţa Berwicei, .. Revista Clasică" Tom. II, 1930, p. 67-69. Traducere în versuri
mouerne.
\'ergiliu, Bucolice: Vtrsta de aur, .. Viaţa şi opera poetului Publius Vergilius Maro" (Volum
comemorativ), Bucureşti, 1930, p. 129-130. Traducere in versuri moderne.
Cat11l 11: Lui Furiu si Aureliu, .. Revista Clasică" Tom. II, 1930, p. 295. Traducere in
versuri moderne.
·
Vergiliu, Ecloga IV: Pollio, .. Adevărul literar şi artistic", 1930, nr. 516, p. 4. Traducere
in versuri moderne.
Vergiliu, Lauda Italiei (Georgica II, v. 135-175), ,.Revista Clasică", Tom. II, 1930, p.
181- 182. Traducere in versuri moderne.
Vergiliu şi Teocrit, in ,.Viaţa şi opera poetului Publius Vergilius Maro", (Volum comemorativ),
Bucureşti, 1930, p. 90-101.

1931
Catullus 76, .. Revista Clasică", Tom. III, 1931, p. 58. Traducere in versuri moderne.
Vergilius, Eneida (VI, 1-76), .. Revista Clasică", Tom. III, 1931, p. 194-197. Traducere
in versuri moderne.

Elogiul Italiei, .. Anuarul Institutului de studii clasice", 1928-1932, Partea II, p. 1-10, 71.
Indreptar şi vocabular ortografic după noua ortografie oficială, pentru uzul învăţămîntului
de toate gradele, Bucureşti, Cartea Românească, 1932, 174p. (În colaborare cu Sextil Puşcariu).
Rec.: Al. Procopovici, .in .. Gindirea", XIII, p. 147-151.
Din 1932 pînă în 1946 s-a tipărit in cinci ediţii.
Izvoarele lui Catul în poema LXIV, .. Anuarul Institutului de studii clasice" 1928-1932,
partea I, p. 49-53, 65-66. Rec.: N. I. Herescu, în .. Revista Clasică", Tom. I, 1929, p.
413-415.
V. Bogrea (1882-1926), .. Anuarul Institutului de studii clasice", 1928-1932 Partea I,
p. 178-179.
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1933
Catul; LXI, .,Revista Clasică", Tom. IV- V, 1932-1933, p. 273-280. Traducere in versuri
moderne.
Juvenal, Satira VII • .,Revista Clasică", Tom. IV- V, 1932-1933, p. 258-268. Traducere
in versuri moderne.
Em.illan I. Const., Anarhismul poetic. Studiu critic, Bucureşti, f.a. Rec.: in "Dacoromania"
VII, 1931-1933, p. 338-34.3.
Matilda Cugler-Poni (1852-1931), .,Dacoromania", VII, 1931-1933, p. 655-656.

19:15
Horaţiu,

.,Gind Românesc", III, 1935, p. 513-526.
Lui Septimiu, .. Gind Românesc", III, 1935, p. 517. Traducere in versuri moderne.
Impresii şi sugestii cu privire la cîteva traduceri româneşti din Catul, .,Anuarul Institutului
de Studii Clasice", voi. II, 1933-1935, p. 78-97.
Horaţiu,

1936
Horaţiu, Cluj, 1936, 54, p. Rec.: Marin Vătafu, .,Gind Românesc", IV, 1936, p. 550-551;
N. I. Herescu, .,Revista Clasică, Tom. VIII, 1936, p. 159-160.
In amintirea lui Ioan Paul (1857-1926), Cluj, Tip. Cartea Româneascli, 1936,9 p. (Extras
din .,Gind Românesc" IV, 1936). Rec.: P. V. Haneş, .,Preocupliri literare", I, 1936, p.
296-297.
Zece ani de la moartea lui V. Bogrea, .,Gind Românesc", IV, 1936, p. 505-510.

1937
Bio-bibliografia lui Vasile Bogrea (1881-1926), cu ocazia comemorării a zece ani de la
moartea lui, Cluj, 1937, 34p. (1 fig.) (În colaborare cu Iosif E. Naghiu). Bibliotheca Bibliologica, nr. 12.

1939
Attis (LXIII) de C. Valerius Catullus, .,Convorbiri Literare", 72, 1939, p. 591-593. Traducere in versuri moderne.

1940
Elegia nobilului transilvănean G. Şincai. Traducere in versuri, .,Gind Românesc", VIII,
1940, nr. 1-4, p. 55-58.
Observaţiuni despre pronumele personal latin şi român, .,Anuarul Institutului de Studii Clasice".
vol. III, 1936-1940, p. 124-147.

1941
Vergiliu, Eneida, Cartea Il, Traducere în versuri, Bucureşti, Tip. Cultura, MCMXLI, 52
p. Rec.: N. Lascu, .,Transilvania", 72, 1941, p. 668-669; N. C(arandino), .,Revista Românii", I, 1941, p. 406-407.
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1942
Din Catullus: II, IV, V, VIII, XIII, XIV, LXX, XCII, .,Revista
Nr. 1-3, p. 50-53. Traducere in Tenuri moderne.

Română",

II, 1942,

1943
A nimadversiones criticae (Plaut, Aui. 76-78. Tacit. Hist. II 13), .. Anuarul Institutului de
Studii Clasice", voi. IV, 1941-1943, p. 279-281.
Germania lui Tacit. Introducere, text, traducere, comentar, apendice critic, Sibiu, 1943,
218p. Rec.: N. B., in .. Revista Istorică",vol. XXIX, 1943, nr. 7-12, p. 313; D.M. Pippidi,
in .. Revista Clasică", Tom. XV, partea I, p. 93-94.
Germania lui Tacit. Traducere şi note de Teodor A. Naum, Sibiu, 1943, 39 p.

191-1
M. V. Martialis, EpigramntQtoH /ibri: XII, 14; VII, 27; VI,
XII, 1944, nr. 6, p. 152. Traducere in ver~uri moderne.

15; III, 94,

.. Carpaţii".

1948
Consideraţii introductive la istoria literaturii latine, .,Anuarul Institutului de Studii Clasice",
voi. V, 1944-1948, p. 200-218.
D. M. Teodorescu, (Necrolog) .. Anuarul Institutului de Studii Clasice", voi. V, 1944-1948,
p. 349-351.
Quelques observations de detail sur la GermQnie de Tacite, .,1\lelanges Marouzeau", Paris,
Les belles-lettres, 1948, p. 445-449.

1956
Ovidiu, intre doi' şi fl'ică (Triste I, 4), .. Steaua", VII, 1956, nr. 9. p. 71-72. Traducere
în versuri moderne.
intru preamărirea operei matematica-fizice podoaba aleasă a veacului şi ginţii noastre a Preastrălucitului Domn Isaac Newton, de Edm. Haley. Traducere din limba latină. In Newton (Isaac),
Principiile matematice ale filozofiei naturale. Traducere şi adnotări de prof. Victor Marian. Text
revizuit de prof. Victor Vîlcovici, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Populare Române,
1956, p. 9-10.
Lucreţiu, Despre natură, Invocaţie (I, 1-40) .. Steaua", VII, 1956, nr. 3, p. 60-61. Traducere in versuri moderne.
Lesbiei [V, LI), Lui în•uşi, [VIII), .,Steaua", VII, 1956, nr. 6, p. 64-65. Traducere în
versuri moderne.

1957
Corneliu Tacit, Despre ongmeQ şi ţara germanilor. Traducere din limba latină şi note de
prof. A. Naum. Prefaţă de N. Lascu, Bucureşti, Ed. ştiinţifică, 1957, 67p. -1 hartă.
Ovidiu, Penelopa către Ulise (Heroide 1),
în .,Steaua" VIII, 1957, nr. 11, p. 44-46.
Traducere în versuri moderne.
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Publius Ovidius Naso, Scrisori din exil. În româneşte de Teodor Naum. Studiu introductiv
comentarii de N. Lascu, Bucureşti, E.S.P.L.A., 1957, 288 p. Rec. : H. Jacquier, in .,Steaua" VIIl, 1957, nr. 11 p. 91-93; Gh. Bulgăr, in .,Viaţa Românească", X, 1957, nr. 9,
p. 182-186; I. Vega, in .. Limba Română", 1958, nr. 2.
Retipăriri: Povestea vieţii mele (Trist, IV, 10) ; Cea de pe urmă noapte la Roma (Trist, I,
3) ; Unei poete (Trist, III, 7) ; Originea numelui Tomis (Trist. III, 9); Moravurile tomitanilor
(Trist. V, 2); Oameni şi stări din Tomis (Trist. V, 10); Iarna în ţara geţilor (Trist, III, 10),
în ,.P. Ovidius Naso". Cu prilejul comemorării a 2000 de ani de la naşterea poetului. (Bucureşti), Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, 1958, p. 90-105. Biblioteca Centrală de Stat
a R.P.R.
Traducînd pe Ovidiu, .,Tribuna", I, 1957, nr. 32, p. 2, 11.
şi

1958
P. Comelius Tacitus, Opere I. Dialogul despre oratori. Despre viaţa şi caracterul lui I. Agrişi ţara germanilor. Studiu introductiv de N. Lascu. (Traducere de:
H. Mihăescu, N. I. Niculiţă, T. A. Naum), Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1958, XXVI-175p. -2

cola. Despre originea
hărţi.

1959
George Murnu (1870-1958) (Necrolog), .. Studii clasice", I, 1959, p. 255-256.

1960
Dio Cassius, Istoria romană LXVII, 6-10, LXVIII, 6, 8-15, traducere din limba greacă,
in .,Istoria României", vol. I, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1960, p. 298, 302-304.

1963
Corneliu Tacit, De origine et silu Germanorum. Traducere din limba latină, comentariu şi
apendice critic. Prefaţa de N. Lascu, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1963, 132

p.

+ 1 hartă.

1965
Lucreţiu, Poemul naturii. Traducere din limba latină de prof. T. Naum. Prefaţă de acad.
T. Vianu. Note de dr. G. Brătescu, prof. T. Naum, conf. univ. E. T6th, Bucureşti, Editura
ştiinţifică, 1965, 563(-565) p. Rec.: E. Speranţia, în .,Steaua" XVI, 1965, nr. 11(190), p.
92-97; 1. Vega, in .. Studii de literatură universală" XVI, p. 157-161; M. Ciurdariu, în
.. Revista de Filosofie" XIII, 1966, nr. 1, p. 109-119.

1967
Virgiliu, Bucolice (ediţia a II-a), in vol. Virgiliu, Bucolice, Georgice. ln româneşte de T. Naum
~i D. Murăraşu. Prefaţă de G. Guţu. Bucureşti, Editura pentru literatura universală, 1967.

Supplex Libellus Valachorum, text latin adnotat şi traducere, in Acad. D. Prodan, Supplex
Libellus Valachorum, ediţie nouă, refăcută. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1967.
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Memoriul Clerului Unit din 1791, traducerea textului latin, in Acad. D. Prodan, Me,moriul
·
Clerului Unit, .,Anuarul Institutului de Istorie din Cluj", XI, 1968 (şi în extras).

1969
Catul, Poezii. În româneşte cu un studiu introductiv şi note. Bucureşti, Editura pentru
Literatura Universală, 1969. Rec.: S. Cioculescu, in .,România Literară" II, 1969, nr. 44
(56), p. 5; N. Lascu, in .,Tribuna" Xlll, 1969, nr. 42 (664), p. 1 şi 6; E. Speranţia, în
.,Steaua" XX, 1969, nr. 10(237), p. 103-104.
Teocrit, Idile (ediţia a 2-a). Traducere in versuri, studiu introductiv şi note. Bucureşti,
Editura pentru Literatura Universali, 1969. Rec.: N. Lascu, in .,Tribuna" din 30 aprilie
1970.
IOSIF E. NAGHIU
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CIMITIRUL "SCITIC" DE LA CIUMBRUD
(Partea a V-a)*

Caracteristicile cimitirului

şi ll'găturile

sale cu celelalte cimitire

În capitolele precedente am arătat asemănările, coincidenţele, legăturile
între cele mai diferite categorii ale inventarului cimitirului "scitic" de la
Cium brud şi inventarul altor cimitire sau aşezări contemporane sau aproape
contemporane, mai mult sau mai puţin apropiate în spaţiu. Să încercăm
acum să sintetizăm caracteristicile cimitirului nostru, în comparaţie cu
alte cimitire.
Înainte de toate, trebuie să precizăm că atît cimitirul de la Ciumbrud,
cît şi celelalte cimitire de inhumaţie din Transilvania nu au precedente
în primele două etape ale epocii hallstattiene : deci, ele sînt, în fond, străine
faţă de mediul local, aşa cum a fost constatat acum aproape un secol de
].R. Aspelin402 , iar apoi de P. Reinecke403 şi alţii. Luînd în considerare
precizările noastre în privinţa ritului (vezi partea a II-a a acestei lucrări),
cît şi în privinţa materialului de inventar, putem caracteriza cimitirele
"scitice" din Transilvania prin următoarele trăsături :
I. Ritul de inmormintare: 1)

Poziţie

geografică

dominantă

a locului ales drept cimitir;

2) Predominarea covîrşitoare a inhumaţiei; 3) Distanţa relativ mare între morminte sau
grupurile de morminte; 4) Adîncimea mică sau mijlocie a gropilor' sepulcrale; 5) Dimensiuni
orizontale mari ale gropilor sepulcrale şi forma lor dreptunghiulară sau trapezoidală; 6)
Orientarea în majoritatea cazurilor nord-vest - sud-est; 7) Poziţia scheletelor aproape întotdeauna întinsă (rareori chircită), pe spate, cu braţele de-a lungul corpului; 8) Prezenţa elementelor de inventar, deşi relativ sărăcăcios, aproape în toate mormintele; 9) Aranjament
asemă.nător (pe partea dreaptă sau în dreapta şi in stinga scheletului, mai mult in jumătatea
superioară) al elementelor de inventar; 10) Repetarea frecventă a depunerii în morminte a unei
anumite cantităţi de carne de vită, de cal, de oaie, de porc sau de ciine.

II. Im enlarul funerar este destul de omogen, constînd din: 1) Ceramică (compusă din
triada caracteristică de vase : oala mare bitronconică, strachina cu buza arcuită in interior
şi ceaşca tronconică cu toarta suprainălţată elementul cel mai răspîndit) ; 2) Cu ţi tele

* Partea I-a a acestui studiu, cuprinzînd descrierea cimitirului, a apărut în ActaMN, II,
1965, p. 76-104; partea a II-a, tratînd problema ritului de înmormîntare in cadrul cimitirelor "scitice" din Transilvania, in A ctaJ\II N, III, 1966, p. 49-63 ; partea a III-a, in care este
prezentată o parte din inventarul funerar, în ActaMN, IV, 1967, p. 19-45, iar partea a IV-a,
în care se vorbeşte despre podoabele şi obiectele de lux, despre cîteva probleme de port,
precum şi despre chestiunea oglindirii credinţelor religioase in materialul arheologic, in ActaMN,
VI, 1969, p. 47-65. în partea a V-a numerotarea notelor şi a figurilor o continuă pe cea din
părţile anterioare.
402 Cf. A. Bottyân, in RegFUz, 1, 1955, p. 3.
4°3 în ArchErt, XVII, 1897, p. 11.
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curbe, de tip răsări te an; 3) A kinakai de bronz (un exemplar) şi de fier; 4) Virfuri de săgeţi
de os, de bronz şi de fier (cele de bronz, cu excepţia pieselor de la Gimbaş, fiind toate de tip
, ,arhaic" !) ; 5) Topoare-timăcoape de fier ; 6) Vîrfuri de lance ; 7) Piese crucifonne de bronz,
de la tolbă; 8) Cute; 9) Oglinzi de ti,P .. arhaic" cu minere de fier; 10) Inele de timplă cu
capete conice; 11) Aplici rozetifonne; 12) Brăţări de bronz simple; 13) Cochilii de scoici de
genul Cypraea şi de provenienţă locală şi, în sfîrşit, 14) Bucăţele de realgar, realgar auripigmentizat sau un alt colorant.
Lipsesc piese de harnaşament, de armură, umbouri, precum şi vasele făcute la roata olarului.
Se pune problema acum : în care grupuri de antichităţi scitice se regăsesc mai bine aceste
caracteristici ? După părerea noastră, nu pot intra in discuţie nici cimitirele de la Bîrseşti
şi Ferigele, nici cele din Podolia de vest (cu care primele două se leagă in mod mai mult
sau mai puţin organic), dar nici grupul Kustanovice din Ucraina Subcarpatică. Toate aceste
cimitire tumulare sint de incineraţie şi nu de inhumaţie. Complexul de cimitire tumulare
sauromate dintre Volga, Munţii Urali de sud şi Caspica are multe afinităţi cu Transilvania
din punctul de vedere al ritualului, inventarul fiind însă diferit de cel al mormintelor cunoscute in Transilvania, deci şi această grupă cade de la sine. Gntpurile .,scitice" mai vechi din
Ungaria şi de pe teritoriul Slovaciei de sud iarăşi nu pot fi luate în considerare, in ciuda
multor similitudini, deoarece aceste complexe sint cu ceva ulterioare in timp faţă de antichităţile .,scitice" din Transilvania 404 •
Similitudini mai numeroase găsim în unele cimitire de la uord de l\Iunţii Caucaz, cum ar
fi, de pildă, necropola nr. 2 de la staniţa 'l'st--Labinsk şi cimitirt:le ele la l\[ozdok, Isti-su,
staniţa Nesterovsk 4 '·'• etc. Totuşi, existenţa şi a anumitor deosebiri (ele pildii absenţa oaselor
de rumegătoare mari in aceste cimitire, caracterul deosebit al materialului arheologic etc.)
n e î w p i e d i c ă s ă p 1 a s ă m a i c i o r i g i n e a c e a m a i p r o b a b i 1 ă a antichită
ţilor "scitice'' de la noi. Acl·asta cu atît mai mult, cu cît ce 1 e 111 ai bune a n al o g ii,
aproape in toate privinţele, 1 e găsim într-un teritoriu mai apropiat de
ţara noastră. an u n1 e in regiune a K i e v-P o 1 ta,. a.
Ţinînd feama de cadrul limitat al acestti lucrări, nu anm fGsibilitatea de a ne ocupa
mai indeaproape cu originea culturii materiale a grupului Kiev-Poltava 408 • Totuşi, este necesar
să amintim că intre componentele acestei culturi figurează, fără îndoială, şi un element
puternic apusean, prescitic, concretizat prin răspîndirea crescîndă in Ucraina de vest a influeu \elor culturii lusaciene'";. Un prim rezultat al acestei influenţe a fost pătrunderea şi stabilirea
in Galiţia şi în Volhinia a aşa-numitei culturi 'Wysocko. Dar influenţele culturale lusaciene,

idee a fost reconfirnwtă recent de M. Parducz, în At1tTat1, XV/1, 1968, p. 142.
N. V. Anfimov. in SA, XIV, 1950, p. 241; P. D. Liberov, K eonpocy o cKUcpax naxaPRB, in VDI, 1950/4. p. 1f4; cf. şi cele spu~e de J. Ha1matta, Ft·uheisenzeitliche Beziehungen
zwischen dcm .Hm-patenbecktn, Obcritalien und Gt~eclunland, in ActaAnhBp, XX, 1968, p. 157.
400
în legiitură <.u ncta~tă proLltmă dificilă cf., între altele: B. N. Grakov, A. I. Meliuhl 'a, in .-;A. XYlii, 1953, p. 122-123; K. F. Smirnov, Dpo6,1e~1a npoU3xo"'aeHUR paHHUX
wpwn;oe, in 5A, IEE'ij:1, f· 2-I!:i (lu tută bibliqrafia rtftritc.nre la problema in cauză);
l. Ltngyel, in FdAHh. :XlJ, 1fEO, p. (f-67; J. Earmatta, Kin.mt'reli es szkitdk, in Ant
Tan, Xlllfl, 19(f,, p. 114; l. l\ldcr, Les g1atods ţnbllmes de l'hfritage de l'epoque des metaux,
in RevRHist, Ylllj3, l9f9, p. 441.
407
T. Sulimirski, }{u/tum Wyscd.a, Krak6w, 1931 (inacce~ibilă); idc:n1, Das Problem der
Expansion dcr Lausitur Kultur nach dcr Vkraina, în WiadArch, Xl\', 1936, p. 40-54; idc:m,
Kultura luzicka a Scytowie, La cu/ture lusacitnne et les Scythes, în Jl iadArch, 16, 1939-1948,
p. 99-100; 111. I. Artamonov, Bonpocu ucmopuu cKucpoe e coeerr;u\ou HayKe, în VDI, 1947/3.
p. 79-80; P. D. Liberov, in VDJ, 1951/4. p. 178-184; I. Ltrgyel, A vas elterjed~se Transzkaukdziaba1l. La dijjus1cn du fer en Tt·anscaucasie, în ArchEtt, B3fl, 1956, p. 16, nota 32;
P. Bosch-Gimpera, l'vlouvements lusaciens et migration pontique, in Swiatowit, XXI, 1960, p.
473-477; Z. Buku~ski, in ArchPol, III, 19€0, p. 81-62. MenţionAm tot aici că autorul
dondeşte intr-un mcd convingătcr pătrunderea .,sciţilor" pe teritoriul Poloniei de astăzi,
pînă în districtele Pulawy, Chelm, Przemysl şi Jaroslaw, începînd din secolul al VI-lea î.e.n.
Yezi şi Gy. Gazdapusztay, în ActaAntArch, VIII, 1965, p. 115; R. Werner, op.cit., p. 130132, 134; I. Nestor, în RevRHist, VIII/3. 1969, p. 441.
404
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cele de caracter ., villanovian" (ori ,.pseudo-protovillanovian"408 ), respecti\·, en:ntual, cele
de tip .. Gava", încă din secolul al VII-lea ajung treptat pînă la Niprul mijlociu. Răspîn
direa acestor elemente apusene în .,Sciţia agrară" înseamnă o diferenţiere mai accentuată,
faţă de perioada prescitică, în dezvoltarea etnică şi de cultură materială intre (viitoarea)
Sciţie de stepă şi cea de silvo-stepă. Această constatare a lui T. Sulimirski ni se pare extrem
de importantă pentru o mai bună înţelegere a genezei ceramicii din perioada .. scitică" de la
noi. Originea grupului .,scitic" din Transilvania pune totodată şi problema structurii etnoculturale a populaţiei de pe litoralul de nord al Mării Negre in răstimpul de care ne ocupăm.
Noţiunea de sciţi, cu care a operat ştiinţa pînă cu citeva decenii în urmă, pare a fi prea
generală şi, Ură îndoială, are nevoie de precizări.
Denumirea de Scythae ( ~xo.fhu) are două sensuri care, etnologic, trebuiesc riguros separate
1) Pe de o parte, într-un sens foarte vag, această denumire desemnează ansamblul populaţiilor
de nord, legate oarecum de Asia. Este vorba despre o noţiune pe care lumea greco-romană
a privit-o printr-o negură de nepătruns ~i sensul real al căreia varia, de altfel, de la un secol
la altul. 2) Pe de altă parte, este vorba despre un popor aproape pe deplin circumscris,
conturat prin pana lui Herodot. Teritoriul ce-l ocupă ne apare ca ceva delimitat cu stricteţe
cu ocazia şederii lui Herodot la 0/bia (pe la 450 î.e.n.) : acest teritoriu fiind mărginit spre
nord de latitudinea nordică 50°, spre răsărit de fluviul Don, spre apus de Nipru, iar spre
sud de litoralul Mării Negre 409 şi al Mării de Azov. Numele lor propriu este ,.scoloţi" ( LKoX6Tot,
Herodot, IV, 6, 21, 71). Foarte rar, Herodot foloseşte numele de .,sciţi" şi într-un alt sens,
faţă de cel indicat mai sus. Relevăm aceste pasaje, precizind caracterul real al grupurilor
etnice diferite. Dar valoarea imensă a mărturiei lui Herodot constă în faptul că este, poate,
singurul .,turist" al lumii antice care a văzut cu ochii săi, de aproape, pe membrii acestui
popor şi, înainte de toate, a practicat într-un mod riguros metoda de a chestiona totdeauna
populaţia ţării, oriunde reuşise să intre in contact cu indigenii. Ca urmare a acestui procedeu realist, noi putem să ne dăm seama că, într-un secol cind pretutindeni noţiunile reale erau
~upralicitate de mit, Herodot reprezintă o sursă solidă in tot ceea ce priwşte :
a) existenţa grupurilor etnice şi diferenţierea lor;
b) limitele geografice ale am plasării lor;
c) numele real (şi nu imaginar) al fiecărui ,.ethnos" designat aparte.
Subsidiar, şi intr-un grad mai mult sau mai puţin sigur, opera lui este o sursă deseori
utilă pentru cercetările asupra originii diferitelor grupuri etnice, precum şi a gradului lor de
înrudire, fie prin limbă, fie prin civilizaţia lor comunA.
Dacă valoarea informaţiilor pe care Herodot le-a strins în timpul şederii sale în oraşul
Olbia poate fi atît de considerabilă chiar şi in ce priveşte graniţele Sciţiei, trebuie deosebite
net, în schimb, datele prealabile, adunate cu prilejul opririlor în Colhida şi in Sindike, înainte
de a ajunge la gura fluviului Nipru410 , cind Herodot auzise despre Sciţia în porturile foarte
408 St. Foltiny, Zum P1·oblem dcr sogenannlen .,pseudo-protovillanovaurnen ", în Origini,' II,
1968, p. 333-356.
408 E. H. Minns, op.cit., p. 26-33, precum şi schiţele-hărţi nr. IV- V, apoi fig. 3 (executată după P. N. Krecetov, Boundaries and Outlines of the Scythia of Herodotus, in DrevlwstiTransactions of Moscow Archaeological Society, XV, 1889, p. 463; J. Zbofil, Herodotova Skythie a sousede. Herodots Skythien und seine Nachbarn, în SlovArch, VII/2. 1959, p. 364. 417.
410
Sub acest raport, studierea itinerarului pe care trebuia să-1 urmeze .,părintele istoriei",
pentru a ajunge la gurile Niprului, trebuie să ne servească drept bază de plecare. Acest
itinerar a fost analizat cu o ccmpetenţă şi obiectivitate intr-adevăr remarcabile de un filolog,
probabil armean: Matzat, şi a apărut in revista de filologie, germană, Hermes (VI, 1872) sub
titlul: .,Ueber die Glaubwurdigkeit der Geographischen Angaben Herodots uber Asien". Lucrarea
lui Matzat, scrisă cu aproape un veac in urmă, ca studiu de filologie pură, rămîne cu deosebire
inttresantă pentru epoca noastră, în care ştiinţele de origine recentă vin să ne aducă nritabile bcgăţii, nebănuite pînă în ultima vreme, deschizînd in faţa ochilor noştri noi orizonturi.
Să vedem acum, pe scurt, ce a stabilit Matzat.
Cînd .. părintele istoriei" şi-a conceput proiectul pentru a sta un timp în Olbia, trebuia
să-şi dea seama de faptul că nu-i era cu putinţă de a călători direct in ţara sciţil or. I s-a
impus astfel necesitatea de a prinde ocaziile favorabile, de a ajunge, chiar cu un dr un1 parcurs în zig-zag, pînă la cap!tul acestui voiaj de-a dreptul periculos. Comerţul maritim avuses~
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calea sa obişnuită, de la Bosforul tracic pînă la Colhida, făcînd escale in mod succesiv in
porturile principale ale Anatoliei de nord: Herakleia pontică, Sinope, Amisos, Themiskyra,
Kerasos, Trapezus, Athenai, Phasis. Ca unic mijloc de locomoţie, pe care-I putea folosi mai
departe, trebuia să găsească o corabie gata de a pleca in direcţia coastelor nordice ale Pontului. Ajungind la Colhida, Herodot n-a dat de o asemenea ocazie. Acest lucru, de altfel. e
uşor de înţeles, deoarece Capul Pitzunda era pe atunci .. la capătul lumii" şi navigaţia de
coastă nu a urmat bucuros ţărmurile sălbatice, periculoase. ale Circasiei. Herodot se înapoiază
deci in portul Themiskyra, şi dacă s-a oprit aici se datorează faptului că a găsit rara ocazie
favorabilă: o corabie gata de plecare in direcţia coastei opuse a Mării Negre, şi anume spre
oraşul Sindike, in ţara sindilor. După ce ajunse la Sindike, Herodot scria următoarele .....
lată cum s-au făcut aceste măsurători. Îndeobşte. un vas străbate, intr-o zi lungă [de vară]
cel mult şaptecezi de mii de braţe, iar noaptea şaizeci de mii. Aşadar, din strimtoare [e vorba
de Bosforul tracic) pînă la Phasis (căci aceasta este cea mai mare lungime a Pontului) drumul
cu corabia ţine nouă zile şi opt nopţi ; acestea, in total, dau un milion una sută zece mii
de braţe, iar aceste braţe fac unsprezece mii una sută de stadii [Herodot aici exagerează mult].
De la Sindike pînă la Themiskyra, care se află pe fluviul Thermodon [cetate grecească pe care
a vizitat-o şi Herodot (cf. II, 104)] - Pontul Euxin pe aici este cel mai lat- drumul ţine
trei zile şi două nopţi. adică are trei sute treizeci de mii de braţe, deci trei mii trei sute de
stadii. În acest chip am măsurat eu Pontul Euxin. llosforul şi Hellespontul. care sint intocmai cum le-am înfăţişat ... " l\latzat presupune că Herodot, după ce a staţionat citva timp
la Sindike. a găsit o ocazie de a-şi continua calea, trecind pe o altă corabie, care trebuia
să traverseze largul Bosforului cimmerian (pe care-I pomeneşte, de altfel, de mai multe ori)
(IV, 12, 28. 100). El nu făcuse nici o oprire pe ţărmurile Crimeii, ceea ce se explică foarte
hine prin nesiguranţa totală ce domnea in legătură cu ţara taurilor din Crimeea.
Aceste precizări, stabilite de l\Iatzat. explică indeajuns necesitatea de a face o distincţie
in ce priveşte informaţiile lui Herodot, deosebind cele ce i-au fost comunicate de oameni
nimcriţi întîmplător in cursul călătoriei sale, inainte de a ajunge la 0/bia, de datele pe care
le-a adunat in timpul şederii in acest oraş din partea unor persoane cu care va fi făcut cunoştinţ[l şi care. ei înşişi. erau locuitori permanenţi ai Sciţiei.
Categoria întîia de informaţii se referă, mai presus de toate, la relaţiile intre sciţi şi cimmerieni, care fuseseră locuitorii mai vechi ai ţării, încă din epoca prescitică. Datele făcînd parte
din această categorie nu sint demne decit de crezare foarte 1 imitat ă. Din contră,
informaţiile strînse printr-o muncă perseverentă, liniştită, la Olbia au o valoare imensă. Cu
douăzeci şi patru veacuri după Herodot, liniile de contur pe care ni le-a transmis fixează
in faţa noastră un .,ethnos" foarte bine precizat, chiar din punct de vedere al celei mai riguroase ştiinţe antropologice.
Herodot văzuse bine, intr-un secol in care nu s-a ştiut a vedea bine lucrurile, iar concluzia
definitivă a cugetării moderne asupra studiului său despre Sciţia trebuie să fie un tribut de
admiraţie faţă de acest mare precursor.
ln timpul celor cîteva luni de vară cit Herodot a stat la 0/bia, el s-a convins definitiv de
imposibilitatea de a face un voiaj veritabil (traversind Sciţia între Nipru şi Don) şi s-a limitat,
în mod judicios, la indelungi conversaţii cu oameni aleşi cu grijă dintre locuitorii ţării (intre
care şi vistiernicul regelui Ariapeithes). Această imposibilitate consta in lipsa oricărui mijloc
raţional de circulaţie, dependent de voinţa călătorului, prin Sciţia. El nu ar fi avut decit un
singur mijloc de deplasare : să se ataşeze unui trib nomad, fără ca să părăsească carul, oprindu-se luni întregi acolo unde tribul respectiv şi-a dus pentru păscut cirezile ...
Fr. Jacoby, care a publicat poate cea mai detaliată monografie asupra operei lui Herodot,
admite posibilitatea ca el să fi vizitat, probabil, în persoană, regiunea mormintelor regale
scitice, situate în ţara gerrhilor (l:v rtppwn), pe la extremitatea Sciţiei (IV, 71). Această
supoziţie este mai mult decît probabilă. Ţara aceasta a gerrhilor se întindea (în mare parte)
pe malul drept al Niprului (in jurul actualului oraş Nikopole), deci in afară de raza nomadismului. În consecinţă, accesul in această regiune era relativ uşor, cu condiţia de a urma cursul
fluviului pe un vas, pe o lungime de 40 zile de navigaţie în amonte (IV, 53). În orice caz,
tabloul pe care ni-l dă Herodot despre funerariile regale (IV, 71, 72) este atit de veridic, incit
trebuie să fi fost descris de un om care a fost pe teritoriul însuşi al acestor necropole. Realitatea acestor obiceiuri singeroase, grupindu-se în jurul rămăşiţelor pămînteşti regale, cu imense
hecatombe de servitori şi de cai, este dovedită printr-o multitudine de săpături executate de
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lndepărtate de ţara sciţilor. (Atunci comite, de pildă, intr-un chip evident, principala sa eroare,
expusă in capitolul 59 al cărţii a IV-a, enumerind şase divinităţi, pe care le atribuie sciţilor,

ele, toate, sint sigur divinităţi cimmerienem).
nord-pontici, in preajma expediţiei marelui rege persan Dareios, erau organizaţi,
după cum este bine cunoscut, in patru mari comunităţi (triburi mari sau chiar uniuni de
triburi?) : sciţii nomazi ( ot vo!J.Ii 8e:c;}, nomazii regali ( ol ~Clat )..e;'L ot), sciţii agricultori ( ol
ye:wpyol) şi sciţii plugari {ol ă.po-:'ijpe:c;). Unii dintre cercetătorii moderni înclină să considere pe
sciţii nomazi ca sciţi adevăraţi veniţi din răsărit, iar triburile sedentare (agricultori şi plugari)
drept băştinaşi de origine etnică diferită, peste care s-au suprapus triburile năvălitoare, asimilîndu-lem. Organizarea societăţii scitice din timpul lui Herodot se afla in stadiul uniunii
de triburi sub forma democraţiei militare, pe baza căreia se năşteau treptat condiţiile de
formare ale unui stat de tip sclavagist. Sciţii năvălitori au adus cu ei o cultură materială
avansată. Herodot relatează in cartea a IV-a că sciţii plugari cultivau griul şi pentru vinzare;
comerţul se făcea probabil prin intermediul grecilor. Săpăturile arheologice, in special din marea
gorodişte
Kamenka (aproape de Nicopol) au scos la iveală seceri de fier şi rişniţe, care
dovedesc gradul de dezvoltare a agriculturii din acea vreme. Oasele găsite in morminte, de
cornute mari şi mici, de cai şi de păsări, vorbesc despre creşterea animalelor, preocupare de
căpetenie a sciţilor nomazi.
Deosebirile de inventare dintre morminte - unele curgane sint foarte bogate in obiecte
(şi in obiecte preţioase), altele, in schimb, sint cu totul sărace - constituie o mărturie asupra
procesului destul de avansat de diferenţiere socială. Cu toate acestea, pe vremea lui Herodot,
cu toate

că

Sciţii

arheologi ruşi şi sovietici, fie in Crimeea, fie in ţara Kubanului (Circasia). Ea este in flagrant
contrast cu mormintele foarte simple ale populaţiei scitice de rind (IV, 73). Sciţii nu posedau
mentalitatea specific cimmeriană, constind in inclinarea de a produce aceste hecatombe formidabile, fie in Kuban (Caucaz), fie in stepele Rusiei meridionale în epoca cinuneriană (mileniul al II-lea i.e.n.). Este vorba, deci, evident, de imitarea obiceiurilor vechilor stăpîni ai
ţării (adică populaţia numită de greci Kimmerioi, ol Kt!J.!J.EptoL), sciţii iranieni continuind
a îngropa pe regii lor in mijlocul necropolelor regale cimmeriene, situate in afara Sciţiei (Cf.
Al. Baschmakoff, Etude paUo-ethnologique sur le peuple iranien des Scythes d' H erodote, dits
<•Scolotes>), în BullGBude, nr. 51, aprilie 1936, p. 7-9). Menţionăm cu această ocazie că
autenticitatea informaţiilor cuprinse in opera lui Herodot este variată. Descrierile sale geografice sint întemeiate in parte pe observaţii personale, dar multe din ele le-a scris după spusele
localnicilor cu care a fost nevoit să stea de vorbă in mare parte prin tălmaci. Herodot nu
totdeauna a avut o atitudine destul de critică faţă de aceste informaţii. în unele din povestirile
sale se poate lesne observa că avem de-a face cu basme şi legende. De altfel, atitudinea
sceptică, hipercritică, faţă de datele lui Herodot referitoare la regiunile orientale, este in
prezent depăşită. Cercetări speciale au confirmat o serie din informaţiile lui Herodot, care
pînă nu de mult erau contestate. Cf. de exemplu: Fr. Jacoby, Herodotos, in RE, Suppl, II,
1913, col. 252, 431; Th. Homolle, Une preuve nouvelle de la veracite et de l'exactitude d'Herodote, in CRAI, 1924, p. 149-154; Al. Baschmakoff, in BullGBude, nr. 51, 1936, p. 3-10,
21-22; A. S. Terenojkin, in V DI, 1952/2, p. 148; A. Piatkowski, Studiu introductiv la
Herodot, Istorii, voi. I, Bucureşti, 1961, p. LXXI-LXXX, cu toată bibliografia citată;
p. CI-CIII; F. Vanţ, Herodot, Istorii, voi. I, Bucureşti, 1961, p. 533, nota 510, p. 544,
nota 727 (ţinem să precizăm că majoritatea textelor traduse din Herodot sînt preluate din
translatarea lui F. V anţ, pe cind celelalte din Izvoare privind istoria României, voi. I, Bucureşti,
1964. În schimb, vezi: P. Alexandrescu, Retragerea lui Darius din expediţia scitică, in SCI V,
VII/3-4, 1956, p. 323-324, 336, 337-338. Datele lui Herodot, referitoare la teritoriile centrale
ale Sciţiei, înainte de toate, sînt bazate pe ştiri precise etnografice şi geografice contemporane, obţinute din partea vistiernicului regelui scit Ariapeithes din Olbia. Cf. J. Harmatta,
Forrastanulmanyok Herodotos Skythikajdhoz, Quellenstudien zu den Skythika des Herodot,
Budapest, 1941, p. 39 şi urm.; idem, in AntTan, XIIIfl, 1966, p. 109; idem, in ActaArchBp,
XX/1-4, 1968, p. 154.
411
Cf. Al. Bascbmakoff, Le Probleme Scythique et l'Enigme Cimmerienne, in Revue Anthr-opologique, 1932, nr. 4-6; idem, in BullGBude, nr. 51, 1936, p. 4-6.
m A. 1. Terenojkin, H. B. c!Ja6puu,uyc "K eonpocy o monozpat/JU3au,uu nAeM.eH CKUi/luu",
ApxeoAozuR, T. V, Kiee, în VDI, 1952/2, p. 152-153.
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priwnit:rii de război se pare că nu erau păstraţi, ci vînduţi in afara ţării ; sclavia, in Sciţia
propriu-zisă, se afla incă in forma ei patriarhală.
Locuinţele sciţilor sedentari constau din colibe de lut, din care s-au păstrat citeva resturi.
Sciţii nomazi şi regali işi duceau viaţa in căruţe acoperite cu coviltire, cu patru sau şase
roţi, împărţite in două
Femeile şi copiii trăiau

sau trei mici încăperi şi trase de două-trei perechi de boi fără coarne.
mai mult in aceste care uriaşe, in timp ce bărbaţii le insoţeau călare

pe cai.
Întreaga cultură materială a sciţilor se bazează pe o bogată prelucrare a fierului. Meşteşugul
topirii metalelor şi al reducerii minereului de fier in special, tipurile de ceramică scitică
şi, mai ales, prelucrarea metalelor preţioase din care işi fAceau podoabe ce se remarcau prin
stilul animalier413 , tipurile de arme şi de harnaşament, precum şi ritul inmormintărilor au
imprimat culturii materiale scitice un specific atit de important, atit de pronunţat, incit ea
a făcut adevărată epocă. Influenţa exercitată asupra populaţiilor vecine, ca alazoni, kallipizi, neuri, melanhleni, bud.ini, geloni etc. a fost atit de mare, incit tradiţia antică mediteraneană a legat pentru totdeauna existenţa acestor populaţii, in majoritate covîrşitoare nescitice, de numele sciţilor.
'finindu-se seama de neamurile vecine cu sciţii, enumerate de Herodot, şi de mărturiile
descoperirilor arheologice, s-a constatat414 existenţa a patru zone principale de cultură materială, in epoca scitică, in Europa de est: zona culturii materiale de silvo-stepă a Moldovei,
Ucrainei, R.S.F.S. Ruse, reprezentată de triburi de origine deosebită, cu grupele: 1) de pe
Nistru! de nord-vest, 2) grupa moldovenească, 3) grupa de pe Bugul ucrainean, 4) grnpa
Kiev, 5) grupa de pe riul Suia, 6) grupa de pe Donnl de nord (fig. 28); zona culturii mate-

Fig. 28. - Repartizarea schematică a principalelor variante de cultură din epoca scitică.
A. Limita zonei de pădure şi silvostepă; B. Răspîndirea ceramicii lustruite a mormintelor
-cu construcţii de bîrne; C. Idem, fără ceramică lustruită; D. Teritoriul de bază al mormintelor cu catacombe din stepă, sec. V -II i.e.n.; E. Kuban. 1. Grupa de pe Nistru! de nordvest; 2. Grupa moldovenească; 3. Grupa de pe Bugul ucrainean; 4. Grupa Kiev; 5. grupa
.de pe riul Sula; 6. Grupa de pe Donul de nord - după B. N. Grakov, A. I. Meliukova,
in VSSA, p. 83, fig. 9.
ua în privinţa răspindirii pe teritorii imense a unor elemente ornamentale animaliere şi a
originii acestora, cf. de ex. Z. Kadâr, Quelques aspects de la determination zoologique des cervides
.scythiques, pyopos de celui Zoldhalompuszta, in FolAYch, XVIII, 1966/1967, p. 59-65.
u' N. N. Pogrebova, CocmOJIHue npo6AeM cKUl/Jo-capMamcKOu apxeoAozuu K KOfll/JepeHu,uu
HHMK AH CCCP. 1952 e., in VSSA, p. 3-38.
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riale de stepă, impropriu denumită .. propriu-zis scitică", pe Bugul inferior, Niprul inferior şi
stepele care mărginesc Marea de Azov, reprezentată de sciţi nomazi şi cultivatori ai pll.mlntalui ; zona culturii materiale a triburilor sindo-meotice din regiunea Kuban şi regiunea ţărmului
răsăritean al Mării de Azov, unde se simte pătrunderea treptatll. a sarmaţilor (secolele IIIIl î.e.n.) şi, in sfîrşit, zona culturii materiale a sauromaţilor-sarmaţilor in stepele de lingi
Urali şi Volga. Toate aceste zone de cultură aveau elemente comune, datorită legăturilor
istorice dintre ele.
M. 1. Rostowzew, cînd face cunoscute punctele de vedere ale unei priviri de ansamblu
asupra înm:>rmintărilor tumulare datate în secolele VII-III i.e.n. 416 , nici nu vorbeşte de sciţi,
ci despre o cultură unitară existentă in acele veacuri in regiunile nord-pontice, ale cărei limite
nu au putut fi încă stabilite cu precizie, dar care, in orice caz, se extinsese foarte departe,
atit spre răsărit, cît şi spre apus. Rostowzew deosebeşte cinci sau şase componente principale
ale acestei culturi: elementele culturii locale strlivechi, apoi componentele greceşti, cele iraniene,
separat cele persane, cele caucaziene şi, in fine, cele siberiene. Astfel, după părerea lui, este
mai presus de orice îndoială că elementele culturii materiale şi spirituale aduse de cimmerieni
sau de sciţi in teritoriile de sud ale U.R.S.S. (este v~rba, natural, de părţile europene) nu
fuseseră nici primitive de tot, dar nici nu avuseseră un caracter original. Este de părere că
de la bun început trebuie să se renunţe la a mai face o deosebire intre cele aduse de cimmerienl
şi cele aparţinătoare sciţilor. Noţiunea de "cultură scitică" acoperă deci, dupll. părerea sa, atit
populaţia băştinaşă sedentară, cît şi pe iranienii nomazi, atît pe cimmerieni, cit şi pe sciţi.
Totuşi, într-o singură privinţă, R:>stowzew depăşeşte limitei~ noţiunii de cultură arheologică,
şi anum~ atun::i cînd, trăglnd concluziile, formulează chintesenţa părerii sale: ..... trebuie
considerată scitică (num3.i) cultura claselor superioare a secolelor VII-III i.e.n. din regiunea
vastii p:>ntică ... " Noţiunea de "scit" a lui Rostowzew este deci foarte elastică şi, in esenţă,
nu acoperă o c:1teg:>rie etnică, ci designează o cultură arheologică care în secolele VII - III
i.e.n. s-a extins pe teritorii uriaşe şi care a cuprins etnosuri foarte diferite. Cind noţiunea
de "scit" a lui Rostowzew se apropie intr-o măsură oarecare de noţiunea istorică de "ethnos", şi atunci o trece, mai de grab li., intr-o categorie de istorie socială care, pe de o parte,
este mai restrînsă, pe de alta mai largă decit conţinutul denumirii etnice de "scit". În acest
sens populaţia de rind scitică cade in afara limitelor culturii "scitice", dar păturile superioare
sociale, reprezentantele "culturii scitice", puteau să cuprindă şi elemente de alt caracter etnic.
în chestiunea stabilirli particularităţilor etno-culturale şl a definirii structurii etnice a
populaţiei Sciţiei, rolul hotărîtor aparţine arheologie!. Aceasta este datoare să releve şi poate
releva grupurile etnografice de bază in cuprinsul populaţiei Sciţiei şi să determine raportul
lor faţă de populaţia regiunilor vecine. Natura etnică a acestor grupuri poate fi dezvăluitl
pe calea cercetării genezei lor şi a transformirii lor ulterioare. Este regretabil că in acest
domeniu sîntem abia la inceput.
Din punctul de vedere al vieţii economice, sciţii se im?irţeau in triburi sedentare agricole
şi nomade, crescătoare de vite. Herodot ii menţionează in primul rind pe kallipizi (identificaţi de unii învăţaţi, pe nedrept, cu carpii) 418 şi alazoni417 , vecinii cei mai apropiaţi ai oraşu
lui Olbia. În lista lui Herodot, după aceştia urmează sciţii-plugari418 , pe ambele maluri ale
415
Op.cit., voi. I, p. 270 şi urm.; cf. şi R. Werner, op.cit., p. 131-132, 13i; ]. Harmatta,
in AntTan,. XIII/1, 1966, p. 108-109.
418
Cf. M. Ebert, Sairussland ... , p. 85; F. Vanţ, op.cit., p 503, nota 53.
m În legătură cu alazonii, care urmează direct spre nord de precedenţii, acolo unde" .. ,
Tyrasul şi Hypanisul işi apropie albia unul de altul ... " (IV, 52), Al. Baschm1.koff inclin~
să creadă (in BullGBude, nr. 51, 1936, p. 17) că" ... le nom des Alaz~nes (interprete par la
toponymie caucasienne) est net tem! n t
j 3. p h. ~ti 1 1!
(; t'J'i·li!r~l. nn;trl). O n
peut des a present considerer ce peuple comme des Cimmer i e n s pur s, s ou mi s a l'i n f 1 u e n ce cu 1 ture 11 e h e 11 e ni q u e. Ils sement
deja du bte, mais seulement en quantite restreinte, pour leur consommation locale, ce qui
les distingue du groupe suivant ... " Cf. încă F. V anţ, op.cit., p. 503, nota 54.
418
F. Vanţ, op.cit., p. 503, nota 56. În legătură cu localizarea budinilor şi a ge1onilor,
aşezaţi la est de sciţii agricultori, vezi mai nou: P.D. ~iberov, (Jpo5JleMa 6yaw·t08 u 2/!AOH.OB
6 C8eme H.08blX apxeOAOZU'leCK.UX aaH.HblX, in H aceAeHue cpeaHezo P.oHa 6 cK.Ul/JcK.Oe 6peMR, M 1A.
nr. 151, Moskva, 1969, p. 5-27.
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Bugului ucrainean şi in teritoriul situat la vest de Niprul inferior, precum şi sciţii-agricultori4U
care locuiau de-a lungul Niprului mijlociu, la o distanţă de 11 zile de vîslire de la gura fluviului.
[Sciţia din epoca lui Herodot - aşa cum am mai amintit - nici pe dtparte nu era unitară
din punct de ndere etnic, dtcarece acolo lccuiau şi triburi neînrudite cu Eciţii. Pînă nu demult
s-a crezut (mai ales ţe baza părerii lui M. I. Artamcnov, B. N. Grakov şi A. I. Meliukova)
că tribunle agricole-crescătoare de vite din silvo-sttpă nu erau de origine scitică, chiar dacă
se găseau sub stăpînirea populaţiei nomade şi intrau în compunerea acelei formaţiuni prestatale,
semistatale sau chiar statale incipiente, in fruntea căreia, după Herodot, se aflau ,.sciţii
regali". Conform acestei păreri nejustificate, triburile de pe Niprul mijlociu au fost cindva
subordonate sciţilor şi niciodată nu s-ar fi numit sciţi propriu-zişi. Cu atit mai puţin ar putea
fi considerată propriu-zis scitică populaţia din Podolia, ale cărei caracteristici culturale se
deosebesc intr-o măsură oarecare de cele de pe cursul mijlociu al Niprului.
Pe baza rezultatelor noilor cercetări lingvistice putem afirma că Sciţia propriu-zisă a lui
Herodot, intr-adevăr, nu era unitară din punct de vedere etnic. Părţile de sud-vest ale ţării,
în perioada pătrunderii sciţilor erau locuite de o populaţie destul de numeroasă daco-geticăUo
peste care se suprapunea o pătură subţire, dominantă, cimmeriană, iar in părţile centrale ale
Sciţiei lui Herodot sălăşluiau triburile vechi, băştinaşe, ale culturilor aşa-ziselor morminte simple
şi morminte in catacombe 421 (triburi proto-baltice şi proto-iraniene. peste care s-au extins foarte
lent, şi mai devreme decit in părţile apusene ale ţării, triburile culturii Poltavka, respectiv
a culturii srubnice = culturii mormintelor cu grinzi = Balkengrăberkultur4 22 ), deci foarte
probabil tribunle cimmeriene. Această extindere lentă in secolele XIII-XII î.e.n. ajungea
deja pînă la bazinul mijlociu al. Niprului, iar pe la sfîrşitul secolului IX, începutul secolului
al VIII-lea î.e.n., atingea nu numai cursul riului Nistru, respectiv regiunea Podoliei de vest,
ci a pătruns şi mai departe spre apus423 , urmată, probabil, şi de un al doilea val pe la mijlocul secolului al VII-lea î.e.n. 424 . Despre acest fapt ne stă mărturie (ce-i drept, îmbrăcată
într-o formă nebuloasă, dar totuşi cu un sîmbure de realitate) afirmaţia lui Herodot (IV,

m F. Vanţ, op.cit., p. 504, nota 61.
uo Cf. G. G. Mateescu, Nomi traci ne/ territorio scito-sarmatico, în ED, II, 1924, p. 223238; V. Pârvan, Getica, p. 243-247, 747; idem, Dacia, p. 83; A. 1. Meliukova, Az erdos
steppes kozepsă Dnyeszteroidek szkita kordnak emlekei, in SzR, XVII, 1960, p. 129, 131. (Lucrarea cunoscutei autoare a fost tradusă din ser. MIA, nr. 64, Moskva-Leningrad, 1958,
pp. 5-102, care nu ne-a fost accesibilă).
421 A. V. Arţihovski, BeeaeHue
...• p. 63-64; A. L. Mongait, op.cit., p. 119-124, 126;
R. Wemer, op.cit., p. 130-131. Cf. şi K. J. Narr, Die europăisch-sibirische Kontakt- und
Aussenzone und die fr'Uhen Indogermanen, în Saeculum Weltgeschichte, voi. 1, Freiburg-BaselWien, 1965, p. 570-571, 572-603.
422 'J. A. Krivţova-Grakova, în MIA, nr. 46, Moskva, 1955, mai ales p. 157-162, precum
şi harta de răspîndire, foarte instructivă, de la capătul volumului. Menţionăm că .. . . . ipoteza
potrivit căreia triburile culturii mormintelor în catacombă se identifică cu triburile cimmerienilor,
. . . capătă în ultima vreme o răspîndire tot mai mare, în timp ce triburile culturii mormintelor în construcţie de lemn sînt considerate ca strămoşii sciţilor. Deşi aceste concluzii nu pot
fi socotite ca definitive, intrucit mai sint necesare unele verificări, există totuşi o serie de
date în favoarea ipotezei arătate ... " A. L. Mongait, op.cit., p. 126, 133-135. Unii savanţi
de seamă ruşi şi sovietici (ca de ex. V. A. Gorodţov, A. V. Arţihovski, O. A. Krivţova
Grakova şi a.) consideră, în schimb, cultura mormintelor in construcţii de lemn sau cel puţin
o mare parte dintre monumentele acestei culturi, drept c i m m e r i e n e
Cf. A. L. M o n g ai t, ibidem, p. 141-142, nota 42. În stadiul actual al cercetărilor ipoteza
cea mai plauzabilă este aceea după care sciţii pot fi consideraţi purtătorii culturii materiale
a grupului Hvalinsk din cadrul culturii mormintelor în construcţie de lemn (Cf. A. V. Arţi
hovski, Beeaexue ... , p. 65; O. A. Krivţova-Grakova, în MIA, nr. 46, p. 157-162;
R. Werner, op.cit., p. 131; J. Harmatta, în AntTan, XIII/1. 1966, p. 113-115).
m K. Kretschmer, Scythae, în RE, voi. Il a, 1-2, col. 938; V. Pârvan, Getica, p. 33.
m S. Gallus, T. Horvâth, în DissPann, ser. Il, nr. 9, p. 65, 141-142.
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Il, 12)425 referitoare la mormintele .. regale" cimmeriene care se vedeau incă bine pe vremea
,.părintelui istoriei" pe malurile riului (7totp.X TtO":'otfLOV Tupl)v)].
în lumina izvoarelor antice, apariţia sciţilor pe scena istoriei se poate fixa în jurul anului
700 î.e.n. cind se formează, foarte verosimil, prima uniune de triburi scitice, care pătrunde
pe la 675 in Transcaucazia, limitîndu-se însă numai la acest teritoriu, deoarece uniunea
tribală a cimmerienilor la
această
dată ajungea la apogeu. Să nu uităm că cimmerienii
apar prima dată pe la 730 în Transcaucazia, în 714 atacă statul Urartu, pe la 675 distrug
statul frigian, în 652 obţin o victorie zdrobitoare asupra Lydiei, iar în 640 pustiesc tot
litoralul nordic al Asiei Mici, locuit de greci. Acum puterea cimmerienilor îşi atinge apogeul.
Pe la 630 armata lor este însă înfrîntă de asirieni, iar cu o jumătate de secol mai tîrziu,
pe la 580, lydienii îi scot pe cimmerieni din întreaga parte de apus a Asiei Mici428 •
Luînd în considerare aceste evenimente istorice relativ bine cunoscute, putem spune că
pătrunderea treptată a sciţilor spre părţile centrale ale Europei a putut să înceapă în jurul
anului 630 î.e.n., deci după infringerea puterii cimmeriene din partea asirienilor, ocupîndu-se
prima dată teritoriile de stepă din nordul Mării Azovului. Ultima fază a luptei decisive dintre
cimmerieni şi sciţi a avut loc în jurul anului 590, deci, aşa zicind, în faţa ochilor pionierilor
coloniştilor greci. Expansiunea sciţilor spre apus nu insemna o schimbare radicală şi exhaustivă a populaţiei locale, ci, mai de grabă, schimbarea supremaţiei cimmeriene cu dominaţia
unui trib (sau a unor triburi) scitic (respectiv scitice). Dar acest lucru nu însemneazăcă
toate aceste evenimente aveau o desfăşurare totalmente paşnică.
Pătrunderea sciţilor pe anumite teritorii a însemnat, fă'ră îndoială, o cotiturtL bruscă a
dezvoltării sociale relativ paşnice şi a avut drept consecinţă tulburări mai mult sau mai
puţin masive în sînul populaţiei mai vechi, dislocînd nu numai un singur grup sau trib al
.,autohtonilor" cim..merieni. Sciţii, după cît se pare, nu au ocupat tot teritoriul imens al
Sciţiei Viitoare dintr-odată, ci au pătruns treptat, dar totuşi relativ foarte repede atit spre
nord, cît şi spre apus, spre regiunile periferice ale Sciţiei, intre altele şi spre Niprul mijlociu,
425 Idem, ibidem, p. 74, 151; N. Vlassa, in Apulum, IV, 1961, p. 44-46, grupele A şi B;
R. Werner, op.cit., p. 132; ]. Harmatta, in AntTan, XIII/1. 1966, p. 114.
426 Cf., bunăoară: V. Bury, The Homeric and the Historic Kimmerians, in Klio, VI, 1906,
p. 79-88; [C.F.] Lehmann-Haupt, Kimmerier, în RE, vol. XI/1, col. 397-434; E. H. Minns,
op.cit., p. 40 şi urm., p. 115; idem, The Nomads in Western History, in Cambridge Ancient
History, vol. III, Cambridge, 1925, p. 188-189; M. Ebert, Sildrussland ... , p. 75-81;
M. J. Rostowtzeff, Iranians and Greeks ... , p. 35-43; V. Pârvan, Getica, p. 34-35;
idem, Dacia, p. 54-56, 59-63; A. M. Tallgren, La Pontide prescythique apres l'introduction
des metaux, in ESA, Il, 1926, p. 1-24; ]. Wiesner, Fahren und Reiten in Alteuropa und im
Alten Orient, in ser. Der Alte Orient, Bd. 38, Leipzig, 1939; idem, Kimmerier und Skythen
im Lichte neuer Indogermanenforschung, in Forschungen und Fortschritte, 1943, p. 214-217;
S. Gallus, T. Horvath, in DissPann, ser. II, nr. 9, 1939; T. Sulimirski, Die thrako-kimmeri- ·
sche Periode in Sildostpolen, în WPZ, XXIV, 1937, p. 129-151; K. Bittel, Kleinasiatische
Studien, în lstanbuler Mitteilungen, Istanbul, 1942; Fr. Han~ar, Die Vor- und Frilhgeschichte des Schwarzenmeerraumes als Forschungsproblem, in Leipziger Vierteljahrsschrift fur Sildosteuropa, 1942, p. 225-252; idem, Hallstatt-Kaukasus, ein Beitrag zur Kldrung des Kimmerierproblems, Mitteilungen des Osterreichischen Gesellschaft filr A nthropologie, Ethnologie und Priihistorie (Koppers-Weninger-Festschrift), 1947, p. 152-162; idem, Hallstatt und der Ostraum.
Ein Beitrag zur Kliirung des Kimmerierproblems, in Serta Kazaroviana, 1950, p. 265-274;
idem, Probleme und Ergebnisse der neuen russischen Urgeschichtsforschung, în 33. BerRGK,
1943-1950, 1951, p. 50-53 ;]. Harmatta, Le probleme cimmerien, in ArchErt, ser. III,
III-IV, 1946-1947, p. 79-132; idem, A kimmer kerdes, Budapest, 1953; idem, in AntTan,
XIII/1, p. 108-116; L. A. Ielniţki, Ku.MMepurll{bl u KUMMepurlcKaR KYAbmypa, in VDI,
1949/3, p. 14-26 (vezi şi recenzia mult prea elogioasă, chiar peste măsură, a lui I. Nestor,
în SCIV, II/2. 1951, p. 239-242); idem, A kimmerek es a kimmer kultura, in Szovjet Regeszeti
Tanulmanyok, Budapest, 1951, p. 153-167; V.M. Danilenko, J/.OKUM.MepcKoii npo6Ae.Mbl,
în Arheologia-Kiev, 1951, p. 218-225; I. M. Diakonov, Urartu şi Transcaucazia. Cimmerienii
şi sciţii, în Istoria universală, vol. I, Bucureşti, 1959, p. 531-533; R. Werner, op.cit., p. 128-132 (cu întreaga bibliografie indicată); K. ]. Narr, in Saeculum Weltgeschichte, vol. I, p.
524 şi urm.; K. Jettmar, ibidem, vol. II, p. 77 şi urm., etc.
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ln timpul acestei expansiuni toate populaţiile mai vechi, de ongme diferiti, intrau în acele
formaţiuni presta tale sau semistatale în fruntea cAror a, după Herodot, se aflau .. sciţii regali".
Pe baza iDformaţiilor lui Herodot, iDcluse în legenda A a originii sciţilor (IV, 5-7), puterea
centrală (.. regală") a sciţilor a fost .. triplă" (TpLcpacno~). ceea ce poate să insemne că a avut
o .,triplă manifestare", conservind unitatea triburilor, respectiv a populaţiei scitice în ansamblul ei. Aceasta decurge şi din faptul că primul rege, Kolaxais, împărţise Sciţia ..... în trei
pentru cei trei fii ai lui. .. " (IV, 7). Cu toate aHstea, sciţii aveau un nume comun, care
este "skolotoi" ; aceasta era rorecla fUWDajului lfgfndar care dAduse numele său familiei
.,domnitoare" şi care, cu timful, devfDife n1:me şi al inuegului pofor scitic (echivalentul
numelui grec de .. skuthai").
După genealogia primitivă a sciţilor, primul om fusese numit Targitaos. El avusese trei fii:
Lipoxais, Arpoxais şi Kolaxais. Din aceşti trei strămoşi se trage (ty&yovtvcxu) poporul
scitic. Deoarece descendenţa lui Arpoxais se bifurca, număr u 1 triburi 1 o r fund am e n t a 1e
a j u n s e 1a
p a t r u, fiecare purtînd denumirea de tytvo~». Iată deci
planul tribal al poporului skoloţilor :
Au ha ţii (ol Auxâ.TcxL), descendenţii lui Lipozais;
K ati arii (ol KcxT(cxpoL), descendenţii lui .Arpoxais;
Tras p ii (ol Tp&cmLEt;), la fel, descendenţi ai lui Arpoxais;
Par a 1 aţi i (ol llcxpcx>-â.nu), descendenţii lui Kolaxais, ai mezinului. Paralaţii dAdeau
.,dinastia" comună a acestei uniuni de triburi tripartite.
Din cele expuse mai sus pe baza datelor rllmase de la Herodot, reiese clar că descendenţii
strămoşilor legfndari: Lipoxais, .Arpoxais şi Kolaxais sint c.l Aux a'\"aL yho~. K a't(cxpcL TE xcxl
T p â.altLE~ şi n apcx), a'ICXL. Interpretarea lui ytvoc; este problfmatică. Majoritatta cercetAtorilor o tilcuiesc ca trib (~au gintă)m. Această fllrere o are H. Stein în ediţia sa a lui Herodotu•
cind uaduce expusia Au)(cXTCXL ylvoc; cu tribul auhaţilor, Fe cind F. A. Ukert vorbeşte•u,
in această conexiune dure ,. . . . drei Kla~sfn der Bfwohnu Skythiens ... ". A. Christensen,
la fel, vede in ei .,classes sociales"110 , cărora, prin .. uneltele de aur cllzute din cer", li se poate
atribui cite o meserie caracteristică, auhaţii cu plugul lor fiind ţărani, katiarii cu hamul
lor special de cai (Pferdejoch 1) fiind luptători cu car de luptă (Streitwagenkiimpfer), traspii
cu securea lor (de luptă 1) războinici cA.lAreţi (Reiterkrieger), şi, în sfîrşit, paralaţii (cu ceaşca
lor atîrnaU la briu) ca "familie royale". G. Dum~il înclină, în schimb, să vadA111 în paralaţi
exclusiv o tagmă de preoţi sau magi, în katiari şi traspi păstori de vite şi de cai, iar în auhaţi
luptători propriu-zişi. Ambele "teorii de clasă" (precum şi celelalte) par să naufragieze insă
in cele din urmă, deoarece cuvintul in cauză, nu înseamnă .. clasă socială", ci intr-adevAr
trib, aşa cum o dovedeşte E. Benvenistem: ...... la d.ivision des Scythes en Au)(ciTcxL, KcxT(cxpoL, Tpâ.a7tLEt; et llapcx>-â.TcxL est ethnique, non sociale ... Il n'y a donc, a notre avis, aucune
relation entre les objets d' or, symboles h~gendaires, et les quatre tribus, r~alit~ bistorique ... "
ln legătură cu problema originii "sciţilor" din Transilvania este demnă de remarcat încercarea lui E. Benveniste.,., care, aplicind observaţia datorată incA lui W. Tomascheklll, că
Herodot enumeră triburile sciţilor totdeauna dinspre apus spre răsărit, identifică cele patru
triburi legendare ale sciţilor cu triburile din epoca scitic!, localizate de Herodot. Tabelul
care ogliDdeşte pArerea lui Herodot ar fi urmAtorul :
KcxTlcxpoL
Tp â.a7tLEt;
Ilcxpcx)-â.TCXL
Auxâ.TCXL
ycwpyo(
- ciporijpco;
VOIJ.â.Bcc;
f3cxaLATJLOL
117

Pentru cele mai diferite pAreri, vezi: HeiDz Kothe, in Klio, 48, 1967, p. 65, nota 2.
Herodotos, ed. 4, Berlin, 1896, p. 7-8, nota 6.
n• Geographie der Griechen und Rorner, von den fruhesten Zeit bis auf Ptolornaeus, voi. 3/2.
Weimar, 1846, p. 295.
no în Archives d'etudes orientales, 14/1, 1917, p. 137.
111 La prehistoire indo-iranienne des castes, in journal asiatique, 216, 1930, p. 123. Lucrarea
nu o cunosc decît din citatele lui H. Kothe.
112 În journal asiatique, 230, 1930, p. 535 şi urm. părerea aceasta, Hiră nici o rezervă, a fost
acceptată ulterior şi de Ph.- E. Legrand (Herodote, ed. 4, Paris, 1949) şi Dum~zil. Rezultatele
studiului lui E. Benvfniste le cunosc numai din citatele lui H. Kothe.
m în Journal asiatique, 216, 1930, p. 536.
3
' ' ll.ritik der ăltesttn :b'achrichten ~ber den skj'thischm Norden, in SitzBer, 116, 1888.
418
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Despre triburile din rindul de sus, legenda A, autohtonă, susţine că ". . . Cu toţii la un loc
numele de skoloţi, după numele unui rege de-al lor. Sciţi le-au zis elenii. .. " (IV, 7).
Cei din rindul de jos, in schimb, sint consideraţi ·de Herodot, fără excepţie, c a s c i ţ i, şi
anume: :Exu.&c:u lipoTijpt:~ (IV, 17), :Exu.&cn yt:(o)pyot (IV, 18), vo!Lci8t:c; :Exu.&cXL (IV, 19) şi
~cunbfi:oL :Exu.&c:n (IV, 20).
E. Benveniste, aşa cum rezultă din combinaţia lui citată mai sus, identifică pe georgoi
cu katiaroi, iar pe traspi cu nomazii. Acest lucru s-ar putea face numai intr-un singur sens.
şi anume atunci cind ambele triburi scitice, cu toată diferenţa in ce priveşte modul lor de
viaţă, trebuiau să fie indeaproape înrudiţi (lucru care reiese clar şi din faptul că, după cele
spuse in legenda A, ele sînt ambele descendente ale unuia şi aceluiaşi strămoş, şi anume
Arpoxais) sau măcar strins aliaţi, aşa cum se oglindeşte, evident, şi din legenda de origine,
deoarece ei ·sint amintiţi (K«-rl«poL n x«l Tpciamt:c;) in aşa fel, incit această confirmare
(-rt: x«l) a realităţii istorice se referă la un grup legat nemijlocit în privinţa elementelor
constitutive, poate ca o uniune de trib dualistic-totemistică ". . . subdivis~e en deux:
demi tribus ou design~ par deux noms ... "'"· Cu cîţiva ani mai tîrziu şi W. Brandenstein•11 s-a alăturat acestei opinii, după aparenţă întemeiată, a lui E. Benveniste.
Dacă considerăm, pe de o parte, drept acceptabilă încercarea lui E. Benveniste prezentată
mai sus, iar pe de altă parte ne bazăm pe ultimele rezultate în privinţa localizării celei mai
plauzibile a diferitelor grupuri etno-culturale scitice (î m p r e u n ă, n a t u r a 1, c u t o ţ i
supuşii acestor a), atunci grupul "scitic" din Transilvania, cu rezervele necesare (ca
urmare firească a nivelului actual al cercetărilor arheologico-istorice privitoare la această .
problemă), dislocat şi acesta odată cu pătrunderea sciţilor in bazinul Niprului mijlociu sau nu
mult după acest eveniment, l-am putea lega de sciţii agricultori ( :Exu&«L yt:opyot). localizaţi
de majoritatea cercetătorilor problemei in bazinul Niprului mijlociu, adică in teritoriile locuite
de tribul (sau triburile ?) katiarilor şi al (sau ale) traspilor. Valabilitatea acestei ipoteze
de lucru va fi confirmată sau infirmată de cercetările viitoare.
În rezolvarea problemei ne ajută intr-o oarecare măsură şi rezultatele importante lingvistice
referitoare la aceste teritorii. Aceste analize lingvistice sint legate de numele lui V. MillerG 7 ,
V. N. Toporov, O. N. Truba~ev 438 , V. V. Sedov 43 9 şi sînt acceptate deja şi de unii arheologi" 0 •
Dupli constatarea lui V. V. Sedov: ., ... elementele etnice de bază din regiunea stepelor de
nord şi a unor părţi de silvo-stepă ale Europei de est, incepind cu al doilea sfert al mileniului I î.e.n., erau populaţiile de limbă iraniană. Cele mai vechi populaţii iraniene in sudul Europei
de est erau triburile scitice (sau, mai de grabă, cele cimmeriene, am adăuga noi), a căror
limbă aparţinea
grupei estice a limbilor iraniene ... " Vecinii de sud ai triburilor balţilor
erau triburile scitice (mai inainte cele cimmeriene 1) din silvo-stepă, ale căror monumente se
situează cronologic intre secolele VII-I î.e.n. Din datele "recensămintului epigrafic" făcut
încă de prof. V. Miller, publicat in ..Etudes Ossetes" în 1887"1 , se conturează următorul tablou:
a) Pe malurile riului Nistru numărul inscripţiilor cu elemente vocabulare iraniene este
zero;
poartă

Ph.-E. Legrand. op. cit.
în Wiener Zeitschrift filr die Kunde des Morgenlandes, 52J1J2, 1953, p. 183.
07
Etudes Ossetes, 1887 (in 1. rusă). Lucrarea nu o cunosc decit din referirile lui Al. Baschmakoff. în BullGBude, nr. 51, 1936. p. 18-20.
fBI JluHzeucmu~eCKUU GHa/IU3 zuapoHUM08 BepxHeeo noaHenpoeR, Moskva, 1962, p
230232.
'
au Da/lmo-upaHCKUU KOHmaKm 8 aHenp08CKOM Jleeo6epe"'e· in SA, 1965/4. p. 52-62. Vezi
şi J. Antoniewicz, Tribal Territories of the Baltic Peoples in the Hallstatt - La Tene and Roman
Periods in the Light of Archaeology and Toponomy, in Acta Balto-Slavica, IV. 1966, p. 11-13;
R. Wemer. op.cit., p. 136; P. N. Tretiakov, cf>UHHo-yzpbt, 6aJtmbl u C/lUBRHbt Ha Jl.Henpe u Bo11ze,
Moskva-Leningrad, 1966, p. 184-189; ]. Harmatta, in AntTan, XIIIJ1, 1966, p. 113.
"° Cf. de ex.: V. A. Illinska, flpo noxoa"'eHUR i emHi'lHi 381R3KU n/leMeH CKupCKOi
tcYilbmypbl nocyllbCKO-aoHeu,Kozo 11icocmeny. O npouaxo"'aeHuu u emHu~ecKux CBR3RX nlleMeH
ctcUf/JcKOu KYilbmypbl nocy/lbCKo-aoHeu,Kozo /lecocmenu, în Arheologija-Kiev, XX, 1966, p.
63-64, 88-92; O. N. Me1nikovskaia, op.cit., p. 176-185.
•n Cf. Al. Baschmakoff. in BullGBude, nr. 51, 1936, p. 18-20.
tai
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b} La Panticapaion ele ating de la 10 pînă la 100% din totalitatea elementelor vocabulare "barbare". În regatul bosporan deci, proporţia elementului prescitic avusese
90-100% din masa numelor de diferite tipuri, ceea. ce indică o predominare impresionantă
a "autohtonilor" cimmerieni.
c) La gura Kubanului elementul iranian variază între 20 pînă la 100% pe inscripţiile
"barbare".
d) între 0/bia şi cursul mijlociu al Niprului (in fosta gubernie Cherson). elementul iranian
atinge un nivel care oscilează între 50 şi 100%.
.
e) în sfîrşit, între Nipru şi Don, in "ţara skoloţilor", inscripţiile cu cuvinte iraniene ajung
la un procentaj de 60-100% in cadrul reziduului "barbar". Aceste date, combinate cu des::
luşirile lui Herodot, ne furnizează o bază destul de solidă spre a recunoaşte in cele dou,ă
grupuri etno-culturale zise "scitice" (este vorba de kallipizi şi alazoni) un caracter absoluţ
refractar şi alogen, opus elementului scitic-iranian.
.
,
V. V. Sedov combate, la rindul său, ideea susţinută mai ales de M. 1. Artamonov că ·În
regiunile de silvo-stepă cultura scitică (de mai tirziu) putea fă răspîndită de populaţiile nesciticc, despre care Herodot spune că aveau obiceiuri scitice. " ... De aici s-a rădpîndit în arheologia sovietică ideea că cultura scitică (de mai tirziu) din zona de silvo-stepă n-ar fi o cultură
scitică, iar populaţiile de aici nu ar fi scite. contrar celor afirmate de Herodot, care ii consi~
deră · sciţi iu mod cu totul clar ... ".
Pentru lămurirea problemei. alături de datele arheologice şi izvoarele literare; primordiale
sint datele toponimice care nu totdeauna sint luate în consideraţie de cercetători. În special
daţele toponimice au o importanţă hotărîtoare pentru lămurirea apartenenţei etnice a populaţiilcfr de cultură scitică ("cultura zolniki") din stinga Niprului mijlociu. Autorii antici nu spun
nimic in această problemă, dar sînt dovezi suficiente că aşezările zolniki aparţineau unor iranieni.
Cum urmele arheologice arată că sarmato-alanii nu au ajuns mai la nord de rîul Desna,
toponimicele iraniene (fig. 29) din stinga Niprului datează din epoca s~itică (sau şi de mai ·
inainte, din cea cimmeriană, am completa noi). Începutul contactului. lingvistic balto-iranian
(şi nu al celui slavo-iranian cum s-a susţinut încă pînă nu demult!), sesizabil in stinga Niprului,
in domeniul hidronimiei şi lingvisticii (fig. 30), trebuie, deci, să fie impins in vremea sciţilor
(respectiv cu citeva secole şi mai inainte. începînd aproximativ din veacul al XII-lea, în vrem.ea
pătrunderii primelor grupuri de cimmerieni !)m.
Mult mai puţin complicată este problema populaţiei regiunii Kubanului mijlociu şi a Cau~
cazului, deşi ştirile autorilor antici pentru teritoriul respectiv sint destul de sărace şi contradic,
torii. Monumentele arheologice arată fără îndoială existenţa in Kuban, în perioada timpurie,
a unei populaţii agricole. Majoritatea cercetătorilor (A. A. Spiţin, E. H. Minns, M. I. Rostow,.
zew, A. P. Smirnov) plasează in această perioadă in regiunea Kubanului pe sciţi. M. 1. Rostowzew arată că ". . . sciţii, nu mai tîrziu de secolul al VII-lea i.e.n., s-au aşezat trainic pe
intreg litoralul nordic al Mării Negre: regiunea Kubanului, Donului, in partea de stepă a Crimeei, în regiunea Niprului şi a Bugului .... "
Pe baza cercetărilor recente părerile s-au schimbat însă simţitor. N. V. Anfimov, de pildă,
crede 443 că nu există motive suficiente pentru plasarea sciţilor propriu-zişi în Kuban. Confirmarea acestei stări de lucruri o găseşte şi la autorii antici. După Herodot (IV, 21). Sciţia
se întindea pînă la Tanais (adică pînă la Don). " ... Dacă treci fluviul Tanais, nu mai eşti
în Sciţia, ci intri pe primul din laturile de pămînt ale sauromaţilor care, începînd din înfundă
tura lacului Maeotis, îşi au aşezările cale de 15 zile spre miazănoapte, intr-un ţinut cu desă
vîrşire lipsit de pomi, fie roditori, fie sălbatici ... ". Această afirmaţie este întărită şi de
Hippocrate (27), Ephoros, Pseudo-Skylax (68, 70-72), Pseudo-Skymnos (874). Astfel, nicăieri
la scriitorii antici nu se găseşte o indicaţie directă asupra populării regiunii Kubanului de
către sciţi în epoca lui Herodot, ci, dimpotrivă, in izvoarele arătate mai sus se afirmă că
tribunle care trăiau la răsărit de Tanais şi pe litoralul răsăritean al Meotidei erau sauromaţi
(sarmaţi) şi meoţi, iar pe cursul inferior al Kubanului, in Sindike: sindii"•. Pe primii, întreaga
tradiţie antică ii considera cei mai inrudiţi cu sciţii, vorbind " ... din vechime limba scitică

Cf. şi cele spuse de I. Nestor, in RevRHist, VIII/3, 1969, p. 441.
În SA, XI, 1949, p. 245; R. Werner, op.cit., p. 133. ·
4U Cf. Y. D. Blavatski, CuHaCKflR apxeoAOZU'IeCKQR BKCneaut{UR 1951 zoaa. în V AN SSSR,
1951/10, p. 67-79; F. Vanţ, op.cit., p. 523, nota 348; R. Werner, op.cit., p. 133.
442
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Fig. 29 . - Toponimia şi culturile arheologice din prima vîrstă a fierului de p e teritoriul de sud al U.R.S. S . (partea europeană). 1. Aria toponimelor iranien e; 2.
Limita de sud-est a ariei hidronimelor d e
tip baltic; 3. Aşezările de tip "zolniki" de
pe malul stîng al Niprului; Aria de r ăspîn
dire a culturilor : 4. Iuhnov, 5. Milograd,
6. de pe Niprul de sus, 7. a culturii eeramicii striate, 8. a culturii de pe Oka de
sus, 9 . a culturii de pe Dvina de nord;
10. Aria de răspîndire a gorodiştil or din
împrejurimile Moscovei - după V. V. Sedov, în SA, 1964/5, p . 54, fig . 2.

Fig. : O - T oponimia ir a ni ană şi balti.să,
de p ma ul stîng al Niprului . 1. Aria d e
r ăspîndire a t oponimelor iraniene; 2. Topo.nime iraniene (d up ă M. Vasmer , V. N . To porov, O. N . Trubacev şi A . S . StriZak) ; 3.
Aria d e răspîndire a hidronimelor de tip
baltic (dup ă datele acel or aş i autori) ; 4. Aria
de r ăs pîndire a hidronimelor de tip fin o-u gric
vechi - după V. V . Sedov, in SA, ~ 65 /4 .
p . 53, fig . 1.

deform ată . .. " (Herodot, IV, 117) .
purie scitică, pare a fi formată m ai

Astfel, populaţia regiunii Kubanului, in perioa da timprob abil din triburile m eoto-sarmatice . Marile curgane
din regiunea Kubanului, din secoJele VI-IV î .e.n., apropia t e atît prin ritul inhum ării, cît
şi prin inventar de cele din regiunea Niprului446 , au acest e similitudini, d ar au, f ăr ă d oar
446
P. D . Liberov, în VDI, 1951/4, p . 184; J. Harmatta, în AntTan, XIII/1, 1966, p. 114.
115; I. Lengyel, în ArchErt, 88/1. 1956, p . 16, cu nota 32.
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tji poate, şi trăsături locale, deosebite. Prezenţa in morminte a obiectelor tipice pentru cultura
materiali sciticl, de exemplu a pieselor de harnaşament cu ornamente animaliere448 , a armelor (slbii, virfuri de. slgeţi, zale etc.) inel nu este suficientl pentru a aşeza aceste morminte
in grupa etnici sciticl. Leglturile strînse care s-au stabilit din timpurile mai vechi intre
sciţi şi triburile meoto-sarmatice din regiunea Kubanului, aflate pe o treaptl egali a dezvoltlrii sociale, au creat comunitatea culturii, insi cu particularitlţi locale.
Problema aşezArU. Cu ocazia lucrărilor, aproape de limita rlslriteanl a suprafeţei slpate.
am dat de rA.mişiţe de vetre arse la roşu (pe fig. 2 marcat cu nr. 1 şi 3), cu urme de cenuşă
şi cioburi mărunte atipice. Conturul locuinţelor ce le-ar fi corespuns, cu gropi de stîlpi sau
de pari, nu l-am putut identifica, cu toatl strlduinţa noastrl. Rămăşiţele de vetre pot
aparţine, eventual, epocii neolitice, fiindcă tn apropierea vetrei nr. 3 a fost descoperită o
grlmadl de fragmente ceramice aparţinind culturii Petreşti. Nu este insă cu totul exclus să
fi fost aici locul de ardere a cadavrelor, dar, totodată, nu este chiar imposibil si fi fost aici
cindva elementele constitutive ale unei aşezlri de tip nomad, compusi din care şi corturim.
Se ştie el sclţil nomazi, deplasindu-se ritmic, dupl anotimpuri, in clutare de hrană şi
pAşunl, işl. petreceau aproape toatl vremea tn căruţe, din care săplturile arheologice au
descoperit unele resturi. Cind flceau popasuri, locuiau în corturi de pîsll, avind o vatrll. la
mijloc. Sciţii sedentari (agricultori şi plugari) aveau, in schimb, locuinţe stabile. Slplturile
de la grldiştea (gorodiştea) Kamen.ka, din anul 1949" 8, au dat la iveall şapte locuinţe cu o
formA. tipici : construcţii cu pereţi din stîlpi înfipţi vertical în plmint. Partea principalA.
a locuinţei, oviformll., era orientatl nord-sud ; uşa se afla uneori spre nord, alteori spre sud.
Unde uşa era spre nord, intrarea avea o tindA., din care se trecea in camera principalA de
12-14 m lungime, 7-11 m lăţime. Mai existau şi trei clmăruţe laterale; in mijloc nişte gropi
rotunde şi ovale serveau de vatrA. Uneori sub podeaua locuinţelor se aflau semibordeie-subso1uri
sll.pate in lut. Pe lîngă locuinţe s-au glsit rămăşiţe ale uneltelor meşteşuglreşti de topit
şi turnat bronzul, cuptoare, bucll.ţi de metal, zgură de cupru, obiecte de bronz, de plumb,
de argint, obiecte de fier : topoare, ace, cuie, crampoane, scoabe, obiecte de ceramicl, roţi,
seceri etc., mArturie a stadiului de viaţl şi de civilizaţie a sciţilor.
Probleme demografice. Cum am amintit in partea a II-a a acestei lucrări, mormintele cimitirului .,scitic" de la Ciumbrud sint, evident, grupate intr-o oarecare ordine, conform unor
leglturi de rudenie. Pinii la publicarea studiului antropologie al cimitirului de la Ciumbrud
nu putem spune insi mai mult in această privinţă.
Un fenomen foarte curios este 1 i p s a s c h e 1 e te 1 o r d e c o p ii. Din totalul de 17
morminte ::lezvelite de noi, 16 sînt morminte de adulţi şi numai unul ( 1) de copil. Această
proporţie nu se schimbă substanţial dacă luăm in considerare atit copilul de 2-3 ani, incinerat,
ale cărui oseminte au fost aflate intr-o ceaşcă de lîngă cotul sting al unui schelet de femeie
(probabil mama - mormintul nr. III), cit şi craniul unui copil glsit lîngă craniul de adnlt
al mormîntului nr. X (distrus cu ocazia muncii agricole, in vederea plantării viţei de vie).
După cit se pare, pe baza studierii sumare a altor cimitire .,scitice" din Transilvania, situaţia
este aproape aceeaşi peste tot. În această stare de fapt, nu este exclus să joace un rol oare448 Pentru o mai bună înţelegere a importanţei ornamentului cerviform, cf. Z. Kâdâr, in
Fo/Arch, XVIII, 1966/1967, p. 59-65.
m Urmele unor aşezări de tip nomad, compuse din iurte rotunde, de suprafaţă, sint semnaate in mai multe locuri in U.R.S.S. printre care amintim doar pe cele de la Kara-tobe din
Crimeea. Cf. A. L. Mongait, op.cit., p. 143-148 [pentru urmele corturilor (iurtelor) bine
!sesizabile, ce-i drept, dintr-o perioadă mai tirzie, de la Ţimliansk, vezi: S. A. Pletneva,
O nocpoeHuii. KO'U!6HU'le6CKOZO Acuepa-Be:JICu, in SA, 1964/3. p. 133-140, mai ales figurile 1-2].
În privinţa unor locuiri (sălaşuri) periodice, de iarnă, săpate sub nivelul solului, in lOss, in
gorodiştea de la Varvarovka, cf. P. M. Sul'c, f/MU-:JICUIIUUJ,G 8 cKwpCKOM noceAeHuu 6AU3
HuKOilae8a, in KS, V, 1940, p. 71-75.
m Cf. B. N. Grakov, O pa6ome cmenHoii. CKwpcKOii. 3KCneau!{UU, in KS, XXXVII, 1951, p.
131-136; idem, KaMeHcKOe zopoauw,e Ha P.Hecmpe, în MIA, nr. 36, Moskva-Leningrad, 1954, p. 179-235. Pentru o locuinţă de la sfîrşitul primei epoci a fierului din Slovacia
de est, cf. J. Vladâr, Skytsko-haWatskti chata v Cake. Ein skythisch-hallstattzeitliche Hatte
aus Caka, în SZ AVSAV, 10,1962, p. 125-128.
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eviraţia bărbaţilor pomenită de Herodot (IV. 104) şi. mai ales. de Hippocrate441 (18-22).
dublată- de sterilitatea femeilor, cauzată de viaţa nomad-călăreaţă a acestei populaţii.
Probleme de cronologie. în privinţa cronologiei interne a cimitirului, în faza actuală a cercetărilor din Transilvania referitoare la antichităţile ,.scitice" nu sintem in stare să tragem
concluzii. Aceasta ar necesita o analiză prealabill!. foarte minuţioasl!. a întregului material
,.scitic" de pe teritoriul intracarpatic al ţării noastre şi publicarea completă a monumentelor
scitice din bazinul Niprului mijlociu, ceea ce nici pe departe nu s-a făcutn°.
în privinţa poziţiei cronologice în cadrul perioadei scitice, sintem siliţi sl!. revizuim părerea
noastră exprimaU in raportul preliminar asupra sl!.pl!.turilor fl!.cute in cimitirul ,.scitic" de la
Ciumbrud. Luînd în considerare că: a) de aici provin mai multe virfuri de săgeţi de os.
sint prezente virfurile de săgeţi de bronz plate. în forml!. de frunzl!. de salcie, vîrfuri în trei
muchii cu ,.spin". s-au aflat o serie de vîrfuri de săgeţi de tip ,.arhaic". tot de bronz, în trei

care

muchii, în formă piramidall!., cu o prelungire tubulară (dintre care nici măcar unul nu este
de tip ,.clasic"!); b) in mormîntul nr. III şi în cel cu cenuşă împrl!.ştiată au fost aflate două
recipiente (un vas mare cu bitronconicitate pregnantă şi o strachină cu buza largă, evazată),
de aspect vechi ; dintr-un mormînt distrus încă inaintea primului război mondial provine
o ceaşcă cu toarta suprainălţatl!., aceasta avînd o creastă in relief; c) in afara ogllnzilor
(de tip vechi, cu minere de fier nituîte pe placa de bronz, care însă pot fi şi produse locale !)
lipsesc cu desăvîrşire obiectele de provenienţă greceascl!., sintem siliţi să considerăm cimitirul
in cauză ca fiind dintre cele mai vechi şi-1 datăm încă pe la începutul sau în primul sfert al
secolului al VI-lea i.e.n. Această afirmaţie nu este contrazisă nici de faptul că akinakesul
nostru are un singur tl!.iş ; în nordul Caucazului sînt cunoscute akinakai cu un singur tl!.iş
de la inceputul secolului al VI-lea î.e.n. În privinţa vaselor piriforme, sintem de părere că
ele nu fac parte din seria evolutivă a vaselor bitronconice (reprezentind o treaptă relativ
evoluată, cum crede I. H. Crişan 461 ), ci aparţin unui tip independent de vase. contemporan
cu tipul vaselor bitronconice prezente in grupa I a cimitirelor ,.scitice" din Transilvania.

Concluzii. Fenomenele constatate cu ocazia dezvelirii cimitirului de la
Ciumbrud duc, în mod unitar, spre următoarele concluzii :
Materialele arheologice de acest fel sînt bine cunoscute de mai mult de
o jumătate de secol în Transilvania, în primul rînd din morminte asemănă
toare ca dispunere şi inventar, aflate în zonele de silvo-stepă în bazinul
Mureş-Tîrnave, Olt, Someş, dar şi ca descoperiri izolate (fig. 31). În special
în localităţile Tîrgu Mureş, Cristeşti, Sîntana de Mureş, Ied, Batoş, Comlod,
Cipău-Ogra, Aiud (mai multe puncte), Uioara de Sus, Mirislău, Gîmbaş,
Ciumbrud, Lopadea Nouă, Teiuş, Cetea, Benic, Blaj, Jidvei, Bratei, Ighişul Nou, Archita etc. au apărut vestigii ale unui grup unitar, ale cărui caracteristici au fost pomenite mai sus. În general, cercetătorii au atribuit
aceste cimitre şi morminte- cu puţine excepţii- unei populaţii cu o cultură de caracter scitic, în sensul mai larg al cuvîntului. Aproape toţi cercetătorii
care s-au acupat de acest grup în ultima vreme au plasat sosirea acestei
populaţii în primul sfert al veacului al VI-lea (între 600 şi 575 î.e.n.) 462 •
441

Cf. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, ed. 13-a, Budapest. 1927. p. 238-239; I. H. Criin Sudhoffs-Archiu, 50J3, 1966, p. 301.
uo A. V. Arţihovski, BeeaeHue ... , p. 94.
161
Ceramica daco-getictl cu specialtl privire la Transilvania. în Biblioteca muzeelor, Bucureşti,
1969, p. 35, 41.
1
"
Această părere a fost susţinută in ultimul timp de V. Pârvan, Getica, p. 4; idem, Dacia.
pp. 60, 65, 70, 77; B. Benadfk, în AR. 5, 1953, p. 672-683, 718-719; de M. Părducz,
Szldtakori kutatasunk ujabb eredmenyei. Les resultats recentes de notre f'echerches de l' epoque
scythique, în ArchErt, 82/1, 1955, p. 160; idem, in AntTan, XVJl, 1968, p. 143; I. H. Crişan.
în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 144-145; a se vedea încă Gy. Gazdapusztay, în ActaArchAnt.
VIII, 1965, p. 111, 116; J. Harmatta, in AntTan. XV/1, 1966, p. 113.
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O bună parte a autorilor moderni453 care s-au ocupat în mod special sau
numai tangenţial de această problemă identifică această populaţie cu
agathirşii pomeniţi de Herodot (IV, 48, 100, 102, 104, 125) pe rîul M aris
(identificat cu Mureşul) şi-i consideră sciţi care ". . . în privinţa unor obiceiuri, se apropie de traci ... " 454 Agathyrşii, arată acad. C. Daicoviciu4 55 ,
alcătuiesc primul val de sciţi ce pătrund prin Moldova peste Carpaţi ·în
Transilvania, aducînd cu ei elementele unei culturi noi. - Trebuie să preCizăm însă că autorii moderni sînt departe de a fi ajuns la un punct de vedere
comun, problema rămînînd şi pe mai departe deschisă466 •
Mai nou s-a schimbat însă cu totul situaţia în privinţa localizării pe
teritoriul României a agathyrşilor. Prelucrarea monografică a rezultatelor
săpăturilor de la Ferigele de către Al. Vulpe a contribuit la definirea unui
anumit grup cultural, grup u 1 sau aspect u 1 Feri g e 1 e, a cărui
arie de răspîndire cuprinde regiunea subcarpatică a Olteniei şi a Munteniei,
din părţile Horezului pînă în bazinul Buzăului. Grupul Ferigele, mai ales
orizontul corespunzător fazei I de la Ferigele, este strîns înrudit cu grupul
Bîrseşti, deci aria acestui complex se întinde şi mai spre nord-est, înglobînd
suprafeţe considerabile din teritoriile extracarpatice ale României.
" ... În faza iniţială-spune Al. Vulpe - 456 a complexul Bîrseşti-Ferigele
împreună cu complexul aşa-zis scitic din Podolia, cu grupa Kustanovice,
cu complexul hallstattian ("scitic") din Transilvania şi cu complexul pe
care-I numim (în mod greşit) Vekerzug (forma corectă este Szentes- "Vekerzug", partea ultimă a numelui fiind numai denumirea unei părţi de
hotar!) - înglobînd în această denumire grupele aşa-zise "scitice" din Cîmpia
453
W. Tomaschek, Les restes de la langue dace, extr. din Museon, Louvain, 1883, p. Il ;
idem, Agathyrsoi, în RE, vol. I/1, 1893, col. 764-765; R. Frolich, în ArchErt, IV, 1884. p.
181-193; E. H. Minns, op.cit., p. 102; V. Pârvan, Getica, p. 34-35; C. Patsch, Beitrăge
zur Volkerkunde von Sildosteuropa. I. Die Volkerschaft der Agathyrsen, în AnzWien, 62, 1925,
p. 69-77; V. S~erbakivskij, Zur Agathyrsenfrage, în ESA, IX, 1934, p. 209-213; C. Daicoviciu, TransAnt, ed. a III-a, Bucarest, 1945, p. 39-41; idem, în Steaua, 5, 1956, p. 113117; S. Szadeczky-Kardoss, The Name ofthe River Tisza, in ActaAnt, II/1-2, 1953, p. 107108; M. M. Vasic, flo6eauHu,uu u no6eaeHHe y 3eMA~a Azamupca, în Glasnik Srpske
Akademija Nauka,. vol. I, fasc. 3, Beograd, 1949, p. 551-552; S. Atanackovic, Azamupcu.
flpau no3Hamu cmaHoeuu,u BojeoauHe (KpajeM V 1 8 cm. H. e.). Agathyrses premiers habitants
connus de la Vojvodina, de la fin du VI siecle av. j.C., în RadVojvMuz, 3, 1954, p. 75~79;
A. Bodor, Contribuţii la problema cuceririi Daciei, în ActaMN, I, 1964, p. 153-156; ].
Harmatta, în AntTan, XIII/1, 1966, p. 111-112.
454
Herodot, IV, 104. Cf. P. Kretschmer, Danuvius und das Gescltlccht der altindogermanischen
N. Holder Pedersen, Kopenhagen, UniversiFlussnamen, în Melanges linguistiques offerts
tătsve~lag ~n Aarhus, 1937, p. 76-87. Menţionăm că acest studiu ne este cunoscut numai tiin
recenz1a 1m R. Meister, Literaturbericht fur das Jahr 1937, în Glotta, XXXIX, 1941, p. 176177; P. Kretschmer, Zum Balkan-Skythischen, în Glotta, XXVI, 1935, p. 9-10 şi 37-56.
Pentru a se putea imagina o situaţie analogă care, probabil, a existat în Transilvania în privinţa populaţiei mixte dacice şi scitice, cf., de ex., situaţia unor populaţii tracice din Grecia
de mijloc, la P. Kretschmer, Lautverschiebung im Griechischen, în Glotta, XXIII, 1935, p. 3
şi urm.
455
În TransAnt, p. 7; idem, în Steaua, 5, 1956, p. 116.
456
Cf. D. Popescu, Problema sciţilor din Transilvania în opera lui Vasile Pârvan, în SCl V,
IX/1, 1958, p. 9-38; idem, Autour de la question des Scythes en Transylvanie, în Dacia
N.S., VI, 1962, p. 443-455.
ma Ferigele, p. 101-104.
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Tisei-prezintă anumite trăsături comune, care pot determina un cerc cultural bine definit. Elementul definitoriu al acestui cerc cultural-care cunoaş
te rituri de înmormîntare (cu totul) diferite şi a cărui ceramică prezintă
particularităţi locale specifice, deşi de multe ori înrudite între ele-este
inventarul metalic de factură comună, în care se întrezăresc deseori elemente răsăritene ... Acest cerc cultural se poate numi cercul agatirs sau,
de fapt, traco-agatirs . . . Despre un cerc cultural traco-agatirs nu poate
fi vorba decît din a doua jumătate a sec. VI şi pînă după 500 î.e.n. Acest
fapt-spune mai departe Al. Vulpe-reflectă desigur o anumită situaţie istorico-politică: în faţa apogeului puterii scitice triburile din Carpaţi ( ?) (mai
de grabă din Cîmpia Dunării şi din Moldova) au fost nevoite să se constituie într-o uniune tribală mai largă, pe care grecii de la Olbia (foarte probabil după numele tribului hegemon, de origine iraniană 467 ) o cunoşteau
sub numele de agatirşi . . . Agatirşii au reprezentat principala forţă care
s-a opus ~xpansiunii spre ve:;t a sciţilor, iar raporturile dintre cele două
puteri nu par a fi fost de loc prietenoase ... "

Privind astfel lucrurile. Al. Vulpe considerll. eli. are: ..... o imagine istoriceşte verosimilă
despre raportul de forţe din vremea expediţiei regelui Darius (in jur de 514 i.e.n.)" ... După
părerea sa .. . . . nu este nici o contradicţie in textul lui Herodot, care, vorbind despre campania marelui rege, ii situeazll. pe agatirşi vecini cu neurii şi cu sciţii i n z o n a e x t r a c a rp a ti c ă (sublinierea noastră) şi textul in care ii situeazll. pe cursul superior ( ?) al Mureşu
lui şi care se referă la momentul vizitei lui la Olbia (în jur de 450 î.e.n.) ... " Situaţia arheologică insă, contrar opiniei lui Al. Vulpe, pare sl infirme această părere. Dacă la sfîrşitul
secolului al VI-lea cercul cultural agathyrs cuprindea regiunile extracarpatice ale României
- In această privinţă (pe baza şi a altor argumente decit cele inşirate de autor) sintem cu
totul de acord cu ipoteza de lucru a lui Al. Vulpe, care ni se pare a fi foarte plauzibill - a t u n c i p o p u 1 a ţ i a .. s ci ti c li." d i n T r a n s i 1 v a n i a n u p u t e a s 11. fi e
n i ci c u m a g a t h y r s ă, deoarece, aşa cum a precizat I. H. Crişan'"· anticipindu-mă,
in cadrul cercului agathyrs, sau traco-agathyrs (mai exact daco-geto-agathyrs) .. . . . din punct
de vedere al ritului incineraţiei, f a c e n o t li. d i s c o r d a n t 11. i n p r i m u 1 rin d
g r u p a d e i n h u m a ţ i e d e p e M u r e ş d i n T r a n s i 1 v a n i a ... " (subli.nierea noastră). Părerii noastre eli inhumanţii despre care este vorba nu sint autohtoni, vine sl i se
.., În privinţa apartenenţei agathyrşilor la marea grupllingvisticl iraniană, vezi, de altfel :
K. Zeuss, Die Deutschen und die Nachbarstilmme, Heidelberg, 1925 (1837), p. 278-279; W. Tomaschek, in Mus~on, 1883, p. Il ; C. Patsch, SitzBer, 1925, p. 70 (Ungeklărt ist die ethnische
ZugehOrigkeit der Agathyrsen). în schimb, ci.: V. Pârvan, Getica, p. 34-35, 729; idem,
Dacia, p. 62; ]. Harmatta, in AntTan, XJ.IIfl, 1966, p. 111, 115.
' 11 I. H. Crişan, in ActaMN, IV, 1964, p. 439. Aici considerăm necesar sl cităm observ.aţia just11. a lui Crişan : .. . . . În cercul agatirs, Al. Vulpe inglobeazl un vast teritoriu ...
Elementul definitoriu al acestei zone il constituie -după autor- inventarul metalic, de
facturi comuni!. in care se intrezli.resc deseori elemente rlslritene . . . Elementul definitoriu
(insii.) nu poate fi dat in nici un caz de inventarul metalic, îndeobşte strlin mediului autohton. În cele mai multe cazuri nu este vorba la inventarul metalic de .. întrezărirea unor
elemente răsll.ritene", ci, efectiv, de arme tipice şi specifice pentru sciţi cum sint akinakes-urile,
virfurile de săgeţi etc. sau fibulele ori alte piese de podoabă proprii ilirilor. Nu armele sau
podoabele scitice, ori illrlce, pot să constituie elementul comun, de legll.tură, al acestui cerc
care presupune cu necesitate ( ?) un etnic comun. Criteriul principal, in stabilirea unui cerc
cultural la baza căruia stil un etnic comun, n constituie . . . r i t u 1 ş i· r i t u a 1 u 1 f u n era r (sublinierea noastră). La acestea vin să se adauge apoi şi alte elemente, nu lipsite de
importanţă, cum sînt inventarele funerare, in cadrul cărora, pe primul loc, se situeazl eeramica de uz comun, mai greu transmisibilă, şi numai în ultimi instanţl piesele metalice (arme
sau podoabe) ... ".
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al~ture chiar şi Al. Vulpe : ., . . . g r u p u 1 d e p e M u r e ş u 1 s u p e r i o r f a c e i m p re 5 ia unei e n c 1 ave răsăritene in mediu 1 nord-tracic ... " (mai
exact daco-getic; sublinierea noastră). Trebuie precizat deci, că şi Al. Vulpe ii consideră pe
i n h u m a n ţ i i d e p e M u r e ş c a o e n c 1 a v ă r A s ă r i t e a n ă şi că nu acest
grup 1-a determinat să denumească cercul cultural in discuţie agathyrs. În cele ce urmează
am dori să insistăm puţin asupra problemei localizării agathyrşilor.
Informaţiile care ne-au rămas de la autorii antici numai în extrem de
mică parte ne duc la Herodot. Locuirea agathyrşilor la rîul M cX.pt<; care
h 3e 'Aya&upawv pewv GU!J.!J.(aye:'t'at ..q; ·Ia't'p<f> (IV, 48) este afirmaţia
arhiCunoscută care a făcut pe mulţi dintre
cercetători să-i locali-

zeze pe agathyrşi pe Maris, identificîndu-1 cu Mureşul de astăzi. Această
localizare însă nu poate fi nicidecum sigură. Înainte de toate, din simplul
motiv că nu este absolut sigur ca denumirea antică Maris să corespundă
riului denumit astăzi Mureş468 . Pe de altă parte, nu este mai puţin adevărat că
Herodot, chiar dacă a stat cîteva vreme la Olbia, adunînd multe informaţii
preţioase asupra ţării sciţilor şi asupra obiceiurilor locuitorilor acestui
imens teritoriu, nu umblase niciodată în regiunile Pontului stîng, cu atît
mai puţin în bazinul hidrografic al Dunării de Jos. Aşa cum a dovedit
cercetarea şi critica migăloasă a izvoarelor de informaţie ale lui Herodot,
toate ştirile "părintelui istoriei" referitoare la Europa centrală şi de sudest, mult prea vagi, nesigure, au fost preluate din "Periegezele" lui Hekataios480, avînd şi el ca sursă de informaţie, foarte probabil, cele ce i-au
povestit istrienii de la gurile Dunării. Dar aceasta e numai o latură a problemei. După părerea noastră, este foarte semnificativ faptul că s i n g u r

•n ln legătură cu nesiguranţa identificării numelor antice cu cele moderne ne stă mărturie
faptul c~ pe ling11. Alutusul nostru (sau Aluta noastră) = Oltul actual din Carpaţi, se mai
cunoaşte unflumen Alutus şiin Caucaz! (CIL, XIII, 8213). Este adev1lrat insii. c1l G. G. Mateescu (in ED, II, 1924, p. 223-234) nu cunoaşte nici un nume analog Marisului sau măcar
asem1i.n1i.tor ca formli. de pe tot cuprinsul Ucrainei de sud-vest, dar cu toat11. strli.dania lui nu
ştim cît de complet11. este lista acestui autor faţ11. de realitatea din trecut l
10
•
[F.] Jacoby, Herodotos, în RE, Suppl. Heft II, col. 258; J. Harmatta, Forrastanulmânyok Herodotos Skythikdjdhoz. Quellenstudien zu den Skythika des Herodot, Budapest, 1941,
p. 39 şi urm.; idem, în ActaArchBp, XX, 1968, p. 154. " ... Die Polemik, die man aus Herodots Worten heraushOren kann, scheint darauf hinzuweisen, dass die Quelle fiir seinen Bericht
wohl die Periegesis des Hekataios war. Wăhrend Herodot, dank seinem Aufenthalt in Olbia,
liber die Skythen sowie liber ihre Ostlichen und nordlichen Nachbarvolker viei besser unterrichtet war als Hekataios, wies letzterer genauere Kenntnisse liber das Flusssystem der Donau
auf. So hat Herodot in seinem IV. Buch die Beschreibung der Nebenfllisse des Istros von
Hekataios libernommen ... Die beiden Berichte, die Beschreibung des Flusssystems der Donau
und die Erzăhlung liber die Sigynnen, hăngen eng miteinander zusammen. Herodot, bzw.
seine Quelle, kennt <(den aus dem Lande der Agathyrsen kommenden Maris:l!>. d.h. den Fluss
Maros, und den Unterlauf der Theiss, sowie die ~von den Ombrikern nach Norden fliessenden
zwei StrOme, Karpis und Alpis, <(die offenbar die Save und die Drau sind. Es besteht gar
kein Zweifel dariiber, dass die Sigynnen eben auf diesem Gebiet, westlich von den Agathyrsen
und flstlich vom Mittellauf der Donau anzusetzen sind. Da dieser Bericht den Lauf der
Donau von dem Schwarzen Meer nur bis zu der Miindung der Drau genauer kennt, liegt es
nahe anzunehmen, dass Hekataios seine diesbezliglichen Kenntnisse wohl im Miindungsgebiet
der Donau, in Histria erworben haben mag. Daraus folgt einerseits, dass der Bericht. des Hekataios die geographischen und ethnographischen Kenntnisse der in Histria lebenden Griechen
wiederspiegelt. Auf der anderen Seite setzt ali dies ohne Zweifel das Vordringen der Griechen
aus Histria bis zum Mittellauf der Donau und ihren Handel mit der BevOlkerung der Grossen
Ungarischen Tiefebene voraus ... " Cf. şi V. Pârvan, Getica, p. 35-36.
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H e r o d o t î i p 1 a s e a z ă p e M a r i s. La autorii de după Herodot
-aşa cum a arătat pe bună dreptate, recent, A. Bodor" 61 nu se precizează
teritoriul lor (ni c i m ă c a r u n a u t o r n u m ai a m i n te ş t e
r î u 1 M a r i s), sau sînt aşezaţi undeva la răsărit de Carpaţi, pe ţărmul de
nord al :Mării Negre !
·
". . . Plinius cel Bătrîn- spune A. Bodor - ii înşiră pe agathyrşi după hudini şi sciţii
regali. A Taphris - afirmă Plinius [Historia Naturalis, IV, 88 (IV, 12), 26] - per continentem introrsus tenent Auchetae, apud quos Hypanis oritur, Neuroe, apud quos Borysthenes, Geloni,
Thyssagetae, Budini, Basilidae el caerulo capi/o Agathyrsi ... " Pomponius 1\Iela, inşirlnd pe
arimaspii legendari şi pe essedo11i, care locuiau intre arimaspi şi lacul Afaeotis, vorbeşte despre
agathyrşii şi
sauromaţii nomazi (Chorographia, II, 2). El este primul care afirmă că agathyrşii se tatuează, fiecare după starea lui socială : ". . . Agathyrsi ora artusque pingunt, ut
quique maioribus praeslat~t, it a magis aui minus ... " (Op. cit., II, 9).
·
Rufius Festus Avienus (Descriptio orbis ten·ac, 435-461 şi Pcriegcsis, 298- 320), autor din
secolul al 1\" -lea, localizează pe agathyrşi in apropierea fluviului Boristhene, iar Martianus
Capella, care a trăit cu un veac mai tîrziu, ii aşează de asemenea in apropierea acestui fluviu
(De 1wptiis philologiae et Mercurii lilwi IX, in VDI, 1949, 4, p. 280), loc unde ii pomeneşte
şi Priscianus (Periegesis, 302, 34). Credem că este de prisos să mai inşirăm mărturii asemănă
toare ale autorilor antici. Din afirmaţiile citate - spune in concluzie A. Bodor - reiese că
a u t o r i i a n t i c i d i n p e r i o a d a i m p e r i u 1 u i r o m a n a ş e a z ă p e a g at h y r ş i n u i n T r a n s i 1 v a n i a, c i u n d e v a p e
t e r i t o r i u 1 U. R. S. S.
(sublinierea noastră). Se pare că cercetători de seamă ca Ellis H. Minns462 şi l\1. 1. Rostovţev,
care s-au ocupat îndeaproape cu problema sciţilor, nu au ţinut seama de inscripţiile in care
sint p01mniţi :1gathyrşi şi s-au limitat la iufounaţiile lui Herodot, de aceea i-au localizat
numai in Trar.silvania ... ".
". . . Din cele expuse - spune mai departe A. Bodor - ajungem la concluzia că nu toţi
agathyrşii locuiau in Transilvania, ci majoritatea lor a rămas in teritoriile extracarpatice,
unele grupe dintre ei trăind şi in era noastră pe ţărmul nordic al Mării Negre. Tocmai pe
uaza inscripţiilor citate de Patsch nu mai pot fi menţinute nici afirmaţiile lui Borzsak, după
care în epoca imperiall'i (romană) agathyrşii erau socotiţi ca un popor mitic, trăind ... numai
in fantezia poeţilor, şi că după Herodot ei figurează in literatura antică numai o singură
<lată ca un popor real, şi anume la Aristotel (Problema/a, XIX, 28) ... Dar inscripţiile cu
numele de Agathyrsus servesc ca dovezi sigure pentru afirmaţia că in secolul I-II e.n. mai
trăiau unele triburi care se numeau agathyrşi . . . Identificarea lor cu prizonierii daci (capturaţi
cu c ca zia războaielor dacice) este lipită de orice hn:ei ... ".
În cele de mai sus, bazindu-ne pe rezultatele lui A. Bodor, am trecut succint în revistă pă
ren a unor autori antici in legătură cu localizarea probabilă a agatbyrşilor. Întorcindu-.ne la
afirmaţia mai sus citată a lui Herodot (cu ştirile referitoare la reţeaua hidrografică a Dunării
de Jos, preluate de la Hfkataio~). constatăm cu o oarecare surpriză că cele spuse in IV, 48
J;u cere pmd întru totul n1 nle incluse in cap. 1CO ( "H 87] t;,v tir. o fLEv "I •np ou ,,x ~cnu
'-EF~E E:~ -:~v (.LEa6y.xt.xv I(Ept:.v-:.x ci;:r,Y.i.-r,lE"t"<Xt -~ l:x•JBtx·~ ur.o ;rp7r:wv 'Ay.xDupa6.lv, fLE"t"a SE:
Ne:upwv, l;re:t"t"<X SI: 'Av8por.;tiylL'' ~e:)e:I.<Xlt.-v ~1: ~le:i.xyzi.xh·lLv.
De la Istru în
sus, spre lăuntrul continentului, Sciţia este mărginită mai întîi de agathyrşi, după
aceea de neuri, apoi de androfagi şi în cele din urmă de melanhleni ... "). în acest
c a p i t o 1 n u s e m a i p o m e n e ş t e n i m i c d e s p r e 1\l a r i s şi, în mcd cu
totul surprinzător, nici de lanţul larg, păduros, al Carpaţilor Răsăriteni, care în cazul în care
agathyrşii ar fi sălăşluit într-adevăr in Transilvania, pe cursul l\Iureşului, ar fi trebuit să fie
pomeniţi! În cap. 101, în schimh, cind vorbeşte de graniţele Sciţiei, care avuseseră ,.forma
461
În ActaMN, I, 1964, p. 155-157. Cf. şi nota 139; V. Pârvan, Getica, p. 34-35;
Herodot, 1\', 48 şi 108. Izvoarele scrise referitoare la sciţi şi. natural, la agathyrşi au fost
adunate de V. V. Latîşev în lucrarea sa: Scythica et Caucasica, publicată în VDI intre anii
1947-1949 sub titlul: .. v. V. Latîşev, l13BeCmUJ! apeBHUX nucameAeu o CKucpuu u KaBKG3e".
Datele referitoare la agathyrşi sînt adunate şi în Thesaurus Linguae Latinae, Teubner, Lipsiae, 1900, s. v. Agathyrsi (cf. şi nota 444).
·
82
4
Op.cit., p. 27, 28, 36, 43, 102, 440.
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unui patrat", aminteşte gurile Dunării ca extremitatea apuseană a acestei ţări48 3. Mai mult,
in capitolul anterior, enumerind popoarele din vecinătatea Sciţiei, începînd de la apus spre
răsărit, preCizează textual următoarele : ". . . D e 1 a I s t r u î n s u s (sublinierea noastră ;
ţinînd cont de faptul că Herodot în momentul respectiv vede lucrurile şi realităţile geografice
din O l b ia, expresia nu poate să însemneze altceva decît 1 a nord de fluviu şi nicidecum
în amonte !), spre lăuntrul continentului, Sciţia este mărginită mai întîi de agathyrşi, după
aceea de neuri48 4 .•• ". În capitolul 119, unde Herodot înşiră regii vecinilor adunaţi pentru
a ţine sfat în vederea planurilor în legătură cu apropierea armatei marelui rege persan, ei
sint iarăşi pe locul întîi, în ordinea obişnuită !
Nouă ni se par mai importante, în schimb, cele expuse în capitolele 121-122 şi 125.
Tocmai de aceea considerăm necesar să le cităm textual : " ... Luînd aceste hotărîri, sciţii
întîmpinară oastea lui Darius şi repeziră înainte pe cei mai buni dintre călăreţii lor . . . . În
timp ce căruţele erau duse spre miazănoapte, sciţii care alergaseră înaintea duşmanilor de
îndată ce au descoperit că perşii se află la o depărtare de trei zile de Istru (probabil la nord
de Dunăre, pe pămîntul Moldovei], şi-au ţinut tabăra la o zi de marş în faţa perşilor, nimicind toate roadele pămîntului. Văzînd că se iveşte călărimea sciţilor, perşii o urmarl'i pas cu
pas, în retragerea ei. În sfîrşit, luîndu-se după o singură parte din oastea sciţilor, perşii
i-au urmărit spre răsărit, drept spre Tanais. Perşii trecură şi ei după aceştia, străbătînd ţara
sarmaţilor pînă ce au sosit în cea a budinilor ... Cum ei [adică sciţii] se făcuseră cu totul
nevăzuţi şi nu se mai arătau perşilor, Darius, . . . făcînd şi el cale-ntoarsă, o apucă spre apus
... Purtîndu-şi oştirea in pas grăbit, cum ajunse în Sciţia, dădu peste celelalte două cete ale
sciţilor ... Cum Darius nu-şi incetinea mersul, sciţii, aşa cum se înţeleseră, se retrăgeau mereu
spre pămînturile acelora care le refuzaseră ajutorul, mai întîi spre ţara melanhlenilor. După
ce sciţii şi perşii îi răscoliră pe melanhleni prin năvala lor, sciţii se îndreptară spre ţinuturile
androfagilor; după ce fură tulburaţi şi aceştia, sciţii apucară spre Neurida; cînd şi nenrii
fură la rindul lor călcaţi, sciţii plecară, retrăgîndu-se spre ţara agathyrşilor. Agathyrşii însă ...
fără să mai aştepte ca sciţii să ajungă la ei, . . . dădură sciţilor de veste să nu le calce hotarul ... De îndată ce trimiseră această solie, agathyrşii şi ieşiră cu armele la hotare, punîndu~i în gînd să ţină piept năvălitorilor . . . Sciţii o-au mai ajuns pînă la agathyrşi, fiindcă aceştia"nu le-au îngăduit; din ţara neurilor au cotit-o spre propria lor ţară, împreună cu perşii

Din cele spuse în aceste capitole ale ,.Istoriilor" lui Herodot, reiese clar,
după părerea noastră, că înşirarea precedentă, repetată, a popoarelor yecine, făcută de ,.părintele istoriei" în cap. 100 este precisă, deoarece enumerarea acestora în cap. 125 se face exact în aceeaşi ordine, numai, conform
naturii lucrurilor, viceversa, din care rezultă că agathyrşii într-adevăr
locuiau la vest de ţara propriu-zisă a sciţilor. Dar, totodată, putem conchide

şi un alt lucru, în privinţa problemei discutate acum: este mult mai important că t e r i t o r i u 1 î n c a u z ă e r a i m e d i a t
1a
v est d e
ţ a r a s c i ţ i 1 o r ş i 1 a r ă s ă r i t d e C a r p a ţ i i O r i e n t a 1 i,
fiindcă nicăieri nu se pomeneşte de "munţii agathyrşilor". în altă ordine
de idei, în schimb, este greu de închipuit că conducătorii militari sciţi,
în situaţia precară în care se aflau, s-ar fi gîndit la un atac cu oştile lor călă
reţe împotriva agathyrşilor din Transilvania, retraşi, ascunşi în spatele
lanţului lat, păduros, compus din mai multe culise paralele, al Carpaţilor
Răsăriteni, ei avînd pe urma lor uriaşa armată persană care, oricît de slă
bită ar fi fost din cauza expediţiei mult prelungite, reprezenta încă, desigur,
o forţă militară serioasă. Căpeteniile sciţilor, de bună seamă, nu ar fi îndrăznit să treacă peste Carpaţii apăraţi de agathyrşi, şi nu-şi asumau nici
483

&rro y2tp "Icr-rpou E:rrt Bopucrfh:veoc lli;toc ·~!J.epiwv 636; ... "
''Hill) wv &rro !J.1:v ''lcrTpou Toc xocTtmepf}e E:; ··~v !J.ecr6yocLocv tpipov-roc cirroXÂ'Ij(E:TocL ~ :Exu.&Lx-lj urro rrpchwv 'Ayoc~upcrwv, !J.eTct 111: Ne•Jpc7>'J ... "
484

" •••
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greutăţile unor ciocniri armate în interiorul Transilvaniei, riscînd eventual
întreruperea totală a legăturilor cu teritoriul de bază al operaţiunilor militare sau prinderea într-un cleşte a armatei scitice, respectiv ajungerea ei
între "două focuri". Urmările unei astfel de încercări militare, contrare
raţiunii, ar fi putut să ducă uşor la un dezastru al întregii forţe armate
scitice, ar fi fost egale cu o sinucidere în masă, posibilitate pe care conducătorii sciţi erau în stare să o aprecieze perfect!
T o a t e a c e s t e î m p r e j u r ă r i, concludem noi, f a c i m p o s ib i 1 ă p 1 a s a r e a t e r i t o r i u 1 u i a g a t h y r s i 1 o r î n B a z iT r a n s i 1 v a n i e i.
nu1
Din cele spuse de Herodot în capitolele 100-101, 125 - după părerea
noastră- reiese clar că agat h y r şi i ocup au, în orice caz, un te r ib a z i n u 1 h i d r o g r a f i c,
t o r i u m u 1t m a i
v ast
decît
re 1 ati v mic, a 1 Mure ş u 1 u i şi că vecinii lor imediaţi erau, de pe
o parte, sciţii, pe de altă parte neurii (ultimii localizaţi de majoritatea
cercetătorilor în Podolia de astăzi). Bazîndu-se pe aceste date ale lui Herodot,
unii dintre cercetători au fost şi sînt gata să lărgească şi mai mult teritoriile agathyrşilor, de la Carpaţii Orientali spre răsărit.
Aşa, de extmplu, M. "'eber identifică 466 ţara agathyrşilor cu vastul
teritoriu care se întinde la apus de Pcdolia şi Volhinia, pînă la Bazinul
Transilvaniei, iar V. Scerbakivskij înnarcă să demonstreze 466 că populaţia
agathyrsă trăia nu numai în Transilvania, ci şi în Podolia, precum şi in
jumătatea de apus a fostei gubernii Kiev.
V. Scerbakivskij este de părere că agathyrşii aveau întărituri de pămînt
(gorodişti) puternice, acele gorcdişti care sînt cunoscute în Podolia şi în
părţile de apus ale fostei gucernii Kitv, şi că acestea au fost construite
cu ocazia txptdiţiei lui Dareics, împotriva sciţilor. Totcdată Scerbakivskij
presupune, că agathyrşii s-au sabilit în Pcdolia şi în jumătatea apuseană
a fcstd gutonii Kiev Hnir;d dimpe Ttansilvania. E clar însă că l~rgina
în felul ansta a tuitoriilor agathyr~ilcr este în contradicţie cu relatarea
lui Eetcdct (IV, 48) ~i se pcate oq:lica r.'tltnai cu datele arh(olcgice.
După păruea mai nouă a cucetătcani A. I. Meliukcva, formulată în
sintfZa sa cur;cscută46 7, tste " ... cu totul nejustă îr:chiţuiHa dominantă
în literatura de sţtcialitate sovietică, ccnf01m căiEia agathyr~ii ar fi sălăş
luit rxn:ai în lfzir.ul hidrcgrafic al Mmqului ... " Pe lan lccului citat

m
111

Bceoctu,OR ucmoţuR, 'ol. li, NukH, H91, p. 417
în ESA, IX, 1939, p. 2(9-213.

(inaccuibilă nu:ă).

411 În SzR, XVII, 1960, p. 131. Cf. încă G. B. Fecdorov, în SCJV, X/2. 1959, p. 371-372.
În fEH~Ha lccali2ării fgattyr~ilcr in nra cxtracnţatică a Ronâniei, H2i şi G. B. Gray,
M. Ca1y, 1 J.c li tipHj L r. tit s, in C c n.lt ;c·l ( A r.citnt Histcty, ,·oi. IV, Crn:bic~e. 1~!Z6, p. 213 .
., ... Moreovu Hercdotus tacitly ccructs himself in ttentioning tbat tbe trihs attacktd by
Darius retreattd uţcn the ler:d d tbe Agatbyrsi, i.e. tcwards tbe Catţatbiars. FHm this
we ttay in fer U at Darh~s manl:td r:otb cr nortb-west tbrougb tbe Moldavien ţlain" (r(( est a.
natural, în H'ns mai larg al <U'\Intului, incluzînd şi partea de ~t:d-Hst a R. S. :MclccHneascl).
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mai sus (Herodot, IV, 100), cercetătoarea sovietică admite posibilitatea
extinderii teritoriilor agathyrşilor pînă la partea păduroasă a R.S.S. Moldoveneşti. Acest lucru apare şi mai justificat, dacă ne gîndim la faptul
că numai în această regiune au trăit, judecînd pe baza urmelor culturii
materiale, grupuri etnice aparţinătoare unităţii etnice tracice (mai precis,.
daco-getice), printre care o parte a învăţaţilor enumeră şi ve agathyrşi.

După această paranteză necesară să ne întoarcem la problema noastră
bază. Acceptînd părerea lui Al. Vulpe în privinţa atribuirii complexului
Bîrseşti-Ferigele agathyrşilor [în felul acesta ar putea să primească o explicaţie mai firească şi prezenţa indubitabilă a unor hidronime antice de origine probabil iraniană de pe teritoriile extracarpatice ale României, cum
ar fi, bunăoară, numele rîurilor Prut (în 1. greacă: llupeToc; care: T6v T&-

de

I)(u.Bo:L ll6po:-rcx xcxf..ioucn), Bîrlad (?TLcxpcxvToc;), Siretul ('Apcxp6c;),
(NcbtcxpLc;) etc. 468 J, atunci, tocmai pe baza faptului că populaţia
"scitică" din Transilvania se inhumează, pe cînd agatbyrşii (care " ...
cît priveşte celelalte obiceiuri, se apropie de traci ... ", Herodot, IV, 104}
se incinerează, înseamnă că î n t r e c e 1 e d o u ă c o m p 1 e x e e x i st ă d e o s e b i r i i m p o r t a n t e, b a c h i a r e s e n ţ i a 1 e şi deci
fO]:ulaţia nouă din Transilvania nu o putem considera ca făcînd parte din
"tribut" agathyrşilor şi nici măcar din acel cerc cultmal "agatbyrs" sau
"geto-daco-agatbyrs" care, de altfel, nici nu a putut să se închege într-un
răstimp a~a de scurt, cum îşi închipuie, poate puţin cam prea pripit, Al.
Vulpe. În cel mai bun caz ea făcea parte din punct de vedere mi 1 it ar
şi p o 1 iti c dintr-o uniune de triburi efemeră ccmpusă în majoritate din
triburi daco-getice, la cîrma căreia, în a doua jumătatea a secolului al VI-lea
şi în prima jumătate a secolului al V -lea î.e.n. stătea tocmai tribut agathyrşilor iranieni, veniţi şi ei din ţara lor de "baştină", situată departe spre
nord-est de teritoriul României de astăzi469 • Chiar dacă această uniune
tribală, compusă din elemente foarte diferite ca origine, a fost puternică
din punct de vedere militar, opunindu-se chiar în faţa regilor sciţi, totuşi
nu credem că şi-ar fi extins puterea timp îndelungat şi asupra "sciţilor"
din Transilvania (să nu scăpăm din vedere că grupul "scitic" din Transilvania are o cultură materială prin excelenţă "arhaizantă", rămasă în urmă
faţă de direcţia dezvoltării generale a teritoriilor vecine, împrejurare care
ne arată izolarea îndelungată a acestui grup faţă de celelalte grupuri etnoculturale ccnt€mporane înccnjurătoare !) şi cu atît mai puţin asupra ira-

Ialcmiţa

418 Cf. C. Schuller, Siebenburgen vor Herodot und in dessen Zeitalter, in AOG, XIV, 1855 ;:
C. Gooss, Studien zur Geographie und Geschichte des Traianischen Daziens. in Programm des
evangelischen Gymnasiums in Schăssburg, 1873-1874; G. T~glâs, Herodotos Dacidra vonatkoe6
foldrajzi adaUkai ...• în ETTK, XVIII, 1899, p. 4-13 (cu toatli. bibliografia citatA); V. PA.rvan, Consideraţiuni asupra unor nume de rîuri daco-scitice, în A RMSI, ser. III, tom. I, mem.
1, p. 1-31; idem, Getica, p. 39; idem, Dacia, p. 86, 172; N. Antonovici, L'identification tl'un
affluen' inconnu scythique du Danube: Le Tiarantos (Le Btrlad), în Comptes rendus du Congres lnternaticnal de Geographie, Varsovie, 1934, voi. IV. Varsovie, 1938, p. 44-52.
418
Cf. cele spuse supra, p. 30-32, vezi şi V. Pârvan, Getica, p. 286.
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nienilor sigynnai470 din Cîmpia Tisei şi din bazinul Savei, mai cu seamă
toate aparenţele, aceştia din urmă formau o altă uniune de triburi, ale cărei oşti făceau incursiuni în teritoriile Austriei, Cehiei, Moraviei
şi chiar Poloniei de azi471 •
Luînd toate acestea în considerare-deocamdată numai cu titlu de ipoteză de lucru - nu putem socoti populaţia "scitică" din Transilvania ca
fiind agathyrsă, ci ca una ce făcea parte dintr-un alt grup "scitic", venit
din bazinul Niprului mijlociu, şi anume de pe acel teritoriu unde, în faza
actuală a cercetărilor, sînt localizaţi, în modul cel mai plauzibil, acei
I:xu&cn ye:wpyoL Aceştia-după cum am văzut-sînt identificaţi de E.
Benveniste cu grupul de triburi Ko:·do:poL -re: xcxl Tplicrme:<; amintiţi de
Herodot (IV, 6) în legenda A (băştinaşă) de origine a sciţilor "... subdivisees en deux demi-tribus ou designees par deux noms ... " (Legrand).
O parte din acest grup de triburi a pornit din teritoriile în care sălăşluiau
mai înainte, fie ca urmare a ultimelor ciocniri dintre cimmerieni şi sciţi
(ultimii fiind în înaintare spre apus), fie din voinţa conducerii uniunii tribale
scitice, fie din alt motiv, şi s-au deplasat în Bazinul Transilvaniei. Evenimentul
s-a petrecut în primul sfert al veacului al VI-lea î.e.n. sau, mai de grabă,
chiar la începutul acestui secol. Această populaţie "scitică" venită în Transilvania o considerăm însă a fi fost prea puţin numeroasă pentru a se împot'rivi, mai tîrziu, într-un fel atît de îndrăzneţ, presiunii militare a uniunii
scitice (cu toate că nouă lor ţară a fost foarte bine apărată· dinspre Cîmpia
Scitică de însăşi natura, prin lanţul grandios al Carpaţilor Răsăriteni),
cum au procedat, după afirmaţia clară a lui Herodot (IV, 119, 125) agathyrşii, care, în privinţa obiceiurilor, cum am subliniat mai sus, erau apropiaţi de traci. Acest lucru nu se poate afirma însă nici cu cea mai mare
bunăvoinţă despre populaţia "scitică" pătrunsă în Transilvania.
Descoperirile "scitice" din ultimii ani din Transilvania s-au înmulţit
apreciabil. Numărul cimitirelor împreună cu localităţile în care s-au descoperit morminte "izolate" se ridică deja la cifra de peste 30. Atît ritul de înmormîntare, cît şi inventarul sînt specifice pentru cultura scitică. În
favoarea acestei afirmaţii pledează mai ales bulgăraşii de realgar şi scoicile
de diferite feluri, obicei specific nu m ai pentru înmormîntările scitice472 •
Accea~i asociere de obiecte se întîlneşte în inhumările scitice din unele
că, după

470
K. Zeuss, op.cil., p. 279; C. Jullian, in REA, 8, 1906, p. 119 şi urm.; J. L. Myres,
Thc Sigynnac of Hervdotus. An Etlmological Problem of the Early Iron Age. Anthr. Essays
presented to E. ll. Ty1or, Oxford, 1907, p. 261; E. H. Minns, op.cit., p. 102; V. Pân·an,
Getica, p. 35-36; idem, Dacia, p. 62-63; H. \V. Haussig, Hcrodot, Historien, p. 701, nota
14; ]. )!arkwart, Die Sigynnen, in Caucasica, 10, 1932; T. Sulimirski, Die Skythen in Mittclund IV esteuropa. Bericht iiber den V. 1 nlernationaler Kongress fur Vor- und Frilhgeschicltte,
Hamburg, 1958, Berlin, 1961, p. 793 şi unn.; M. Rusu, Die Verbreitung der Bronzehorle in Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit bis in die mittlere Hallstattzeit, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 198199, nota 61; idem, Depozitul de cl'!liere de la Coldău, în Apulum, VI, 1967, p. 98, nota 33;
]. Harmatta, în An/Tau, XIII/1, 1966, p. 111, 115; iclem, in ActaArchBp, XX, 1968.
p .. 153-157; l\L. Parducz, în AntTan, XV/1. 1968, p. 143-144.
471
T. Sulimirski, in WiadArch, XVI, 1939-1948, p. 85-89, 99-100.
m l\.1. Parducz, în A rchl?rt, 82/2, 1955, p. 160.
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regiuni ale Uniunii Sovietice473 • Legături strînse se pot stabili mai .ales
cu gr-upurile vechi Kuban-Caucazul de nord, Kiev-Poltava, mai puţine cu
grupurile din Podolia (după clasificarea lui M.I. Rostowzew 4 74 ).
Pe baza celor expuse în această lucrare credem, că Transilvania a fost
locuită aproximativ încă de la începutul secolului al VI-lea de o populaţie
"scitică" destul de numeroasă475 • Afirmaţia pare să fie confirmată şi de
rezultatele preliminare antropologice, obţinute pe materialul oste.ologk
uman provenit din cimitirul de la Ciumbrud476 •
Cu toate că cimitirele "scitice" din Transilvania (aşa cum sînt, de bine,
de rău, publicate) nu sîut încă analizate din punct de vedere demografic,
totuşi avem impresia cu nu numai în cimitirul de la Ciumbrud, ci şi în alte
cimitire de acest gen se poate observa lipsa aproape totală sau prezenţa
într-un număr foarte redus a mormintelor de copii. În cele de mai sus am
încercat să dăm o explicaţie acestui fenomen, legat oarecum de modul de
viaţă, presupus nomadă, călăreaţă, a bărbaţilor, cît şi a femeilor. Nu credem a fi cu totul întîmplător faptul că primele pesarii în istoria medicinii
ţării noastre apar tocmai în mormintele unor "scite" ! Această constatare
ni se pare foarte importantă la explicarea unui fenomen care pînă acum nu
a fost luat în considerare în măsura cuvenită. Fără a intra în detalii (din
cauza lipsei de spaţiu), trebuie să recunoaştem că marea majoritate a cimitirelor "scitice" din Transilvania (afară de cîteva excepţii, cum ar fi,
de exemplu, grupul de morminte mixte "scito" -celtice de la Dezmir)
se termină, cel puţin în aparenţă, dintr-odată, brusc, în sensul că nu
se poate constata un proces de amalgamare, de contopire lentă, treptată, a acestei populaţii venite cu autohtonii 477 • Grupul "scitic" de la
începutul folosirii cimitirelor şi pînă la sfîrşitul acestora (într-un răstih1p
ce nu pare a• fi mai lung de un secol şi jumătate sau două4 i 8 ) îşi păstrează
riturile şi ritualurile de înmormîntare 479 (tocmai prin această împrejurare
îl putem separa de masa autohtonilor daco-geţi). Cum s-ar putea interpreta
această constatare, măcar în mod ipotetic? După părerea noastră, sînt
două posibilităţi de explicare :
473

M. I. Rostowzew, Sliythicn und der Bosporus, p. 409-469.
pp.cit., p. 532; cf. şi A. Bottyan, in RegFiiz, 1, 1955, p. 70; :\I. Panlncz, in
ArchErt, 82j2, 1955, p. 161; idem, Te::clc de di::ertaţie, p. 10-11.
475
F. Tompa, 25 jahre Urgcschichtsjorschung in Ungarn, 1912-1936, în 24/25. HcrHGI<,
1934/1935, p. 108-109.
476
Se pare că nu numai din punct de vedere al materiah:.ui arheologic se poate constata
o diferenţă vădită între deosebite complexe arheologice contemporane (de pi:rlă: Balta Yerde,
Gogoşu) şi cel "scitic" din Transilvania, dar şi din punct de vedere antropologie; cf. M. Cristescu, Contributie la studiul antropologie al unor schelete de la sfîrşitul epocii bron::ului ( cultum
Noa) şi începutul epocii jiel·ului din Moldova, in ArhMold, !, 1964, p. 142.
477
I ..H. Crişan (in Dacia, N. S., IX, 1965, p. 134) crede că cele trei cazuri de incineraţie
descoperite în cimitirul nostru .,scitic" " ... but rather represent the transition toward the
autohtonous incineration rite ... " (aceeaşi ideie este exprimată şi in : Ceramica daco-getă . .. ,
p. 24, 35) ipoteză cu care, cel puţin deocamdată, nu putem fi cu totul de acord.
478
C. Patsch, în SitzBcr, XII, 1925, p. 77 ., ... Die in Siebenbi.irgen so lange gebietende
Schichte zerstob ... " ; V. Pârvan, Getica, p. 286.
79
•
N. Fettich, în ArchHung, XV, 1934, p. 48-50.
474
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a) cu timpul acest grup de populaţie "scitică" s-a stins din cauza numă
rului foarte redus al copiilor; b) după un timp oarecare (eventual terminîndu-şi misiunea aici, fie ca urmare a slăbirii puterii centrale scitice480 ,
fie a pătrunderii primelor grupe celtice în Transilvania) în majoritate
se întorc în ţara lor de "baştină" 481 • Dar nu este cazul să insistăm mai pe
larg asupra acestor ipoteze, mai cu seamă că rezolvarea lor va veni doar
după cercetarea şi studierea amănunţită şi atotcuprinzătoare a unui număr
mult mai mare de cimitire ...
Rămînem deci la cele stabilite cu destulă certitudine, şi anume la faptul,
că în primul sfert al secolului al VI-lea î.e.n. un grup de "sciţi" de pe Niprul
mijlociu pătrunde în Transilvania. Urmează să se vadă cît timp se menţin
ei aici, dacă se mai adaugă şi un al doilea val, ori dacă nu cumva, după un
timp oarecare, se întorc în ţara lor originară.
Despre o distrugere a culturii materiale autohtone de către grupul "scitic" din Transilvania, natural, nu poate fi vorba, tot aşa cum nu credem să
fi existat o dominaţie de lungă durată şi o extensiune apreciabilă, teritorială, a "sciţilor".
ŞT.
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la partea a IV-a, p. 47-49, notele 296-298.
În legătură cu ornamentul cruciform de pe reversul oglineii mai mari, de tip greco-pontic, unde
am avut ocazia să arltăm şi analogiile orientale, ţinem sl adluglm el el se repet! şi pe
unele dintre recipientele grafitate (cu omphalos, deci cu destinaţie sacralll) din cimitirul tumular de la Saghegy (R. P. Ungară, este vorba de tumult cu construcţie de lemn) care dateazl
din Hallstatt C sau inceputul Hallstattului D. (Cf. J. Lâzâr, Hallstatt-kori tumulusok a Saghegy tavolabbi MrnyekeriJI. H allstattzeitliche Tumuli aus der weiteren Umgebung des Sagberges
(Westungarn), in ArchErt, 82f2, 1955, p. 207, fig. 8 şi pl. XXXIV, nr. 3 .

Addeoda

•
DER "SKYTHISCHE" FRIEDHOF VON CIUMBRUD
(5. Teil)
Die deutsche Fassung des vorliegenden Aufsatzes erscheint gleichzeitig in der Zeitschrift
"Dacia" XV, 1971.

08

° Cf.

K. Jettmar, în Saeculum Weltgeschichte, vol. II, p. 79.

ni C. Patsch este de părere că populaţia "scitic!" din Transilvania şi-a păstrat caracterul

d original ("scitic") pînă tirziu prin secolul al II-lea i.e.n.

Cf. Der Kampf um den DonaurtJum
unter Domitian und Trajan. Beitrage zur Volkerkunde van Sadosteuropa, V/2, Wien-Leipzig,
1937, p. 123-126. In legătură cu această problemă vezi inel: 1. Borzsak, Die Kenntnisse
des Altertums tlber das Karpatenbecken, Budapest, 1936, p. 15, 44 şi urm.; M. Roska, A hellak
Erdelyben 1. Les Gaulois en Transylvanie, I, în Kozl, IV/1-2, 1944, p. 73-74; M. Pârducz,
SzkUakori telep a h6dmezovdsdrhelyi Fehert6 partjan. A Settlement of the Scythian Periotl of
Jhe Shores of the Fehert6, H 6dmezovdsarhely, in ArchErt, ser. III, V- VI, 1944-1945, p.
67-73, 75-80; idem, Tezele de dizertaţie, p. 8-12; C. Daicoviciu, TransAnt, ed. a III-a,
p. 38-39; A. Bottyan, în RegFaz, 1, 1955, p. 74-76; A. Bodor, in ActaMN. I, 1964, p.
154; J. Harmatta, în AntTan, XIII/1. 1966, p. 111.
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În toamna anului 1900 (între 24 octombrie şi 21 noembrie) I. Kovacs
a dezvelit, prin săpături sistematice, 21 morminte de incineraţie din necropola celtică de la Apahida. Aceasta se găsea la nord - nord-est de sat, pe
păşunea numită de localnici ,,Rîtul satului". Descoperirile au fost publicate
în 191 P şi astfel au intrat în literatura de specialitate. Săpăturile lui
I. Kovacs erau, şi au rămas pentru multă vreme, unicele cercetări sistematice întreprinse într-un cimitir celtic din Transilvania. De aceea nu
este de mirare că ele au fost citate şi comentate de toţi cercetătorii care
s-au preocupat îndeaproape sau numai tangenţj.al cu problematica celtică
generală ori limitată la spaţiul Transilvaniei 2 • Înainte şi după data săpă
turilor lui I. Kovacs, din aceeaşi necropolă au ieşit la iveală, cu ocazia
diferitelor lucrări efectuate în perimetrul ei, numeroase alte morminte din
ale căror inventare funerare o parte au intrat în colecţia lui Orosz Endre. 3
El era, la începutul secolului nostru, învăţător la Apahida. La acestea
mai trebuiesc adăugate vasele păstrate în Muzeul de istorie din Aiud4 ,
ce provin, după toate probabilităţile, din morminte distruse aparţinătoare
aceleiaşi necropole şi, în sfîrşit, mormîntul găsit întîmplător în toamna
anului 19656.
În lucrarea de faţă ne-am propus să publicăm descoperirile celtice din
colecţia Orosz şi cele cîteva vase păstrate în colecţiile muzeului aiudean.
1

I. Kovacs, Az apahidai /Jskori telep es La- Tene temet/J, în Dolg, II, 1911, p. 1-57.
Vezi, de ex., J. Dechelette, Manuel d'archeologie prehistorique, celtique et gallo-romaine,
II, 3, Paris, 1914, p. 1081, 1082, 1823, fig. 446 şi 518; V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926,
p. 193, 200-201 etc.; L. Mârton, A korai La-Tene-kultura Magyarorszdgon, in ArchHung.
XI, .Budapesta, 1933, p. 12; I. Nestor, in BerRGK, 22, 1933, p. 153, n. 633; Dacia,
VII- VIII, 1937-1940, p. 182; I. Hunyady, A keltdk a Kdrpatmedenceben, în DissPann. ser. II.
nr. 18, 1942, pl. XX/2, XXXI/5 etc; D. Popescu, Celţii tn Transilvania, in revista Transilvania, an. 75, Sibiu, 1944, p. 649-651; M. Roska, A keltdk Erdelyben (Les Gaulois en Transylvanie), în Kozl, IV, 1-2, 1944, p. 25-26; J. Filip, Keltove ve stfedni Evrope, Praha,
1956, pl. 15, 76, 105, 137 etc.
1 Cea mai mare parte a obiectelor celtice din colecţia E. Orosz se găsesc la Muzeul de
istorie din Cluj. Două vase se păstrează în Muzeul de istorie din Turda.
• Vasele de la Aiud au fost donate de Magyari .Agnes. Ele au intrat în patrimoniul muzeului
intre 1895-1912, fll.ră să putem preciza însă cind anume.
1
Publicat de noi în Materiale dacice din necropola şi aşezarea de la Ciumeşti şi problema
raporturilor dintre daci şi celţi tn Transilvania, Baia Mare, 1966, p. 45, fig. 19.
2
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Pe baza acestora şi a rezultatelor cercetării lui I. Kovacs vom încerca
să formulăm cîteva consideraţii tipologice şi cronologice de ansamblu, vom
încerca să fixăm locul şi importanţa necropolei de la Apahida în cadrul
descoperirilor celtice din Transilvania.
Din păcate, datele pe care le posedăm în legătură cu antichităţile celtice
din colecţia Orosz sînt foarte puţine. Dintr-o scurtă notiţă 6 aflăm că în
primăvara anului 1900, Ia Apahida s-a descoperit un cimitir Latene cu
urne. Din descrierea sumară a mormintelor reiese însă că acestea au fost
cu gropi, şi nu cu urne şi că nu poate fi vorba de un cîmp de urne.
În aceeaşi notiţă sînt menţionate numeroase vase fără torţi, străchini,
căni, fibule, săbii, cuţite, umbo, lanţ de sabie, zăbală, toate de fier. Mai
este amintit apoi un coif de bronz şi foiţe de aur. În morminte s-au găsit,
pe lîngă inventarul amintit, oase de cai, părţi din schelete de porc şi de
găină, oase umane incinerate, brăţări de bronz, un brici de fier, pietre de
protejare a mormintelor, cîteva mărgele de sticlă, podoabe de bronz, lănci
de fier şi bănci de piatră. Notiţa se încheie cu menţionarea că obiectele
sînt în proprietatea lui Orosz Endre şi că cimitirul se datează în
sec. IV - I I î.e.n. Este foarte probabil ca notiţa inserată în periodicul
de arheologie de la Budapesta să fi fost întocmită pe baza informaţiilor
date de Orosz Endre, dar acest lucru nu este specificat. În acelaşi periodic
Orosz publică materiale aparţinînd epocii bronzului găsite de el pe teritoriul necropolei, menţionînd că mormintele Latene au ieşit la iveală cu
ocazia exploatării pietrişului, în martie 1900, şi că în primăvara şi toamna
anului 1901 a făcut săpături sistematice, conduse ori supravegheate de eF.
I. Kovacs, cînd îşi publică săpăturile de la Apahida, arată că în primă
vara anului 1900 într-o carieră de pietriş s-a dat peste un cimitir Latene.
Să păturile făcute pentru exploatarea pietrişului au fost nesistematice. şi
cea mai mare parte a obiectelor găsite în acest fel au fost achiziţionate
de învăţătorul Orosz Endre. Locul în care a făcut săpături I. Kovacs ·se
găse!7te în imediata apropiere a carierei de pietriş de unde provin descoperirile achiziţionate de Orosz 8 • Deci, fără îndoială, este vorba de ac~eaşi
necropolă. În afară de menţionările publicate, despre care am vorbit, pen.tru
clarificarea materialelor celtice din colecţia Orosz de un real folos ne sînt
etichetele scrise de el şi lipite în fiecare vas ori ataşate diferitelor materiale.
Pe baza acestora putem face o oarecare grupare a materialelor pe morminte
şi, cu o foarte mare aproximaţie, putem stabili inventarul şi numărul
acestora. Iată gruparea lor :
1. Un vas scund (pl./V 5) 9 a fost găsit intre 14-20 III, fără să se precizeze data
sau să existe şi alte piese ce ar fi putut aparţine aceluiaşi mormint.
2. O zăbală de fier a fost găsită în 19 III 1900, fără alte piese (pl. XIV/8).
3. În 20 III 1900 s-a găsit un vas scund (pl. V /3).

exactă

ArchErt, XXI, 1901, p. 288, semnată de Czirâky Gyula.
E. Orosz, Az apahidai "Reti ostelep" (Kolozs M.), în ArchErt, XX\'III, 1908, p. 172-.179,
în special p. 173.
8 Op.cit., p. 3.
9 Descrierea obiectelor se găseşte la "Anexă". Pentru
fiecare obiect identificat am dat in
paranteză ilustraţia unde l-am reprodus.
6

7

https://biblioteca-digitala.ro

i\ECROPOLA CELTICĂ DE LA APAP.IDA

39

4. Un vas mare (pl. Y/6) s-a descoperit in ziua de 21 III 1900.
5. Patru obiecte de fier şi anume: un cuţit de luptă (pl. XIV fl3) şi trei fi bule, dintre care
două unite intre ele (pl. XVI/4, 8) au fost descoperite iu ziua de 23 III 1900. Este posibil
ca toate piesele să fi aparţinut unui mormînt .
. :6. în ziua de 24 III 1900 s-a găsit un vas mare (pl. V /8) şi unul mic, lucrat cu mîna
(pL V/2).
7. După cît se pare, în ziua de 27 III 1900 s-au găsit două morminte, dintre care unul
aparţinea unei căpetenii. Din inventarul acestui mormint făceau parte: un vas mare (pl. V /4).
0 sabie, un coif (pl. XII-XIII), un cuţit, trei lănci (pl. XIV/12). un ibric, oase arse, oase de
cal şi o verigă de bronz. Din inventam! celui de al doilea mormînt se păstrează un vas
mare (pl. V f7) şi o strachină (pl. V /1).
8. în ziua următoare, 28 III 1900, se pare că s-a găsit un alt mormînt din care se păs
trează: două vase mari (pl. IXfl, 5), un vas scund (pl. IX/3), o stracbinrt (pl. IX/2) şi două '
brăţări de bronz cu semi-ove mari (pl. XVI/1-3, 5-6).
9. Inventarul unui alt mormînt, compus din patru vase de lut (pl. III/1-4). un cuţit
mare de fier (pl. XIV/14) şi oase de animal s-a găsit in ziua de 29 III 1900.
10. Un vas mare (pl. IX/7) şi o str&;:bină (pl. IX/6) s-au găsit în ziua de 31 III 190().
11. Următoarea descoperire este făcută în 27 IV 1900 şi constă dintr-un umbo de scut,
din fier (pl. XIV /2).
12. în ziua de 15 V 1900 pare să se fi descoperit un alt mormînt ce conţinea: oase
unlane arse, oase de porc, de găină şi de peşti, apoi o lance (pl. XIV/13). o sabie (pl. XIV{
7), două fibule, un lanţ de sabie, un brici, două vase mari (pl. I/5, 7), trei farfurii (pl. I/6)
şi un ulcior.
13. După 10 zile, la 25 V 1900, este înregistrat un vas mare (pl. VII/9).
14. O strachină (pl. IX/4) a fost găsită la 7 IX 1900.
15. În ziua de 20 XII 1900 s-a găsit un mormînt din inventarul căruia făceau parte:
două vase mari (pl. III/6-7), un ibric, o farfurie (pl. III/5), un cuţit de fier, oase umane
arse, oase de porc şi de cal. ~Iai este menţionată o piatră de mormint afumată .
. 16. În primăvara anului următor, şi anume la 7 martie 1901 se pare că au fost găsite
două morminte. Din primul mormint făcea parte o strachină neagră nereconstituibilă, iar din
a1·doilea un vas scund (pl. VII/4), un vas mic, o farfurie crăpată, oase de om arse şi oase
de porc.
17. În ziua de 21 V 1900 s-a găsit un alt mormînt, din care făceau parte: un vas mare
(pl. VII/8), o strachină nereconstituibilă, oase umane arse şi oase de animale.
l8. În ziua următoare, 22 V 1901, se pare că a fost descoperit un alt mormînt din inventarul
că mia făceau parte: două vase mari (pl. VII/5) şi o strachină (pl. VII/3).
19. Următoarea achiziţie poartă data de 7 IX 1901 şi constă dintr-o strachină, o fibulă
de 'fier, un umbo de scut, din fier (pl. XIV fl), oase de animal şi de pasăre.
20. În ziua de 30 V 1902 se pare că au fost descoperite din nou două morminte. Din
inventam! primului mormînt făceau parte: un vas mare, oase umane incinerate, oase de
animal şi de pasăre, iar din cel de al doilea, un vas mare, o strachină (pl. I/2). un ibric,
oase de om, oase de porc şi de pasăre. După toate probabilităţile, cel de al doilea mormînt,
gă.sit la 30 mai 1902, a fost de inhumaţie şi nu de incineraţie. Din acest mormînt se mai
prtstrează azi doar farfuria, în care am găsit cîteva fragmente dintr-un craniu de om, nearse.
· 2'1. Mormîntul următor s-a găsit la 18 XI 1902 şi din inventarul lui se mai păstrează un
vas mare (pl VII/6) şi o strachină (pl. VII/1). În aceeaşi zi pare să fi fost descoperit un al
doilea mormînt. din care a fost achiziţionat un vas mare cenuşiu închis, nereconstituibil.
.. 22. Ultimul dintre inventarele funerare intrate în colecţia E. Orosz s-a achiziţionat în ziua
de 25 III 1914 şi se compune dintr-o cană cu o toartă (pl. Ifl), un vas mare (pl. I/3) şi o
fi bulă de fier (pl. XVI f7).
'bin cele arătate reiese că nici măcar toate piesele menţionate pe etichetele scrise de E. Orosz
nu se mai păstrează în prezent. De asemenea lipsesc unele dintre materialele mentionate în
prima notiţă publicată. Mai trebuie adăugat faptul că există cîteva vase care n-an r{ici un fel
de etichetă. Toate acestea întăresc concluzia pe care am formulat-o, că gruparea materialelor
pe morminte, ce am încercat-o, este cu totul şi cu totul ipotetică. Tot ipotetică rămîne şi
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cifra de 26 morminte ce ar reteşt din puţinele date pe care le posedăm.1° Un lucru ni se
pare neindoielnic, şi anume că cele mai numeroase descoperiri s-au făcut in primăvara anului
1900. Despre acestea ştim de la 1. Kovâcs că s-au făcut intimplător, cu ocazia exploatării
pietrişului şi că numai o parte din inventarele funerare au fost achiziţionate de către E. Orosz.
După cit se pare, lucrările in cariera de pietriş au continuat şi după ce 1. Kovâcs işi incheiase
cercetările, pentru că intilnim achiziţii din luna decembrie a anului 1900. Citeva morminte
s-au gAsit in anul 1901 ; despre acestea E. Orosz spune că le-a dezvelit sistematic, fapt ce nu
reiese din materialele pll.strate. Mai verosimil pare că şi in continuare este vorba de descoperiri fortuite, pricinuite de lucrările efectuate in vederea extragerii nisipului şi de inventare funerare achiziţionate doar parţial. Supravegherea fll.cută de E. Orosz a continuat şi pe parcursul
anului 1902. O ultimă achiziţie datează din anul 1914.
Dacii. pentru materialele celtice aparţinătoare colecţiei E. Orosz putem, măcar in linii
- mari, reconstitui condiţiile in care ele au fost descoperite, nu acelaşi lucru il putem spune
despre cele pll.strate in Muzeul de istorie din Aiud. În acest caz este vorba de şapte vase
de lut celtice descoperite la Apahida şi donate muzeului din Aiud, in perioada de timp cind
aici se exploata pietriş in perimetrul necropolei celtice. Faptul că cele mai multe vase sint
pll.strate intregi pledează in favoarea apartenenţei lor la inventare funerare. Deci, foarte
probabil, este vorba de alte morminte distruse, fără să putem preciza numărul lor.

C o n s i d e r a ţ i i g e n e r a l e. Cimitirul celtic de la Apahida se găsea
amplasat pe o terasă nu prea înaltă. Marea majoritate a necropolelor celtice pe care le cunoaştem azi în Transilvania au folosit asemenea locuri
puţin ridicate. Este suficient să amintim în acest sens marile dune de nisip
de la Ciumeşti, Curtuiuşeni şi Aradul Nou ori promontoriu! numit de localnici "Dîmbul Popii" ce a fost ales pentru cimitir de celţii de la Fîntînele.
După cît se pare, necropola de la Apahida a fost relativ mare, dar nu
s-a cercetat sistematic decît o zonă restrînsă a ei, ce măsoară 44 x 8 m11 •
În această zonă dezvelită metodic s-au găsit 21 morminte de incineraţie
cu gropi. La acestea se adaugă aproximativ 30 de morminte distruse de
lucrările de exploatare a pietrişului, din ale căror inventare o parte au
fost salvate de E. Orosz, iar altele sînt fortuite.
Covîrşitoarea majoritate a mormintelor cunoscute sînt de incineraţie
cu gropi de diverse forme, săpate la adîncimi diferite. Există însă indicii
că au fost şi morminte de inhumaţie, deci că necropola ar fi birituală, lucru
cît se poate de firesc, deoarece biritualismul constituie caracteristica generală, proprie tuturor necropolelor celtice din Transilvania care au fost
cît de cît cercetate sistematic. Ar fi fost nefiresc ca necropola celtică de la
Apahida să facă excepţie şi ca în cadrul ei să se fi folosit cu exclusivitate
incineraţia. Este adevărat însă că preponderent pare să fie ritul incineraţiei
în gropi. Un exemplu elocvent în acest sens ni-l oferă necropola celtică de
la Fîntînele, jud. Bistriţa, din care pînă acum s-au dezvelit, pe calea săpă
turilor sistematice, 36 de morminte, dintre care doar patru sînt de inhumaţie, iar restul de incineraţie în gropi. Şi în cadrul necropolei de la Fîntînele
găsim gropi de forme şi dimensiuni diferite, săpate la diverse adîncimi,
ca şi în cazul cimitirului de la Apahida. Pe fundul gropii, direct pe sol,
au fost depuse resturile de oase umane arse (aşezate în una ori mai multe
grămezi) aduse de la rugul funerar şi vasele cu ofrande. Obişnuit, într-un
10 M. Roska, in Kozl, IV, 1-2, 1944, p. 53-54
morminte in colecţia E. Orosz.
u I. Kovăcs, op.cit .• p. 5, pl. I.

vorbeşte
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mormînt se depuneau 3 vase şi în cazuri rare mai multe ori mai puţine. În
compunerea inventarelor funerare mai intră apoi oase de animale,
printre care un loc de frunte îl deţin oasele de porc. Au mai fost găsite
oase de cal şi de zburătoare. Pe lîngă vase şi ofrande de carne, în mormintele necropolei de la Apahida s-au găsit podoabe, piese de harnaşament
şi arme. Atît ritul funerar, cît şi inventarele sînt asemănătoare sau chiar
corespund celorlalte necropole celtice cunoscute în Transilvania. Există
însă o excepţie, şi anume, la Apahida. s-au găsit platforme alcătuite din
pietre de 2,40-2,80 m lungime şi 0,90-1,20 m lăţime, ce par să fi servit
ca bază a rugului funerar12 • Asemenea platforme nu cunoşteam din cadrul
altor necropole celtice transilvănene.
Cea mai dificilă dintre problemele pe care le ridică necropola celtică
de la Apahida este cea a stabilirii limitelor sale cronologice. Dificultatea
rezidă în faptul că s-a cercetat sistematic numai o mică parte, o zonă
restrînsă a necropolei, fără să avem siguranţa că n-au existat şi morminte
mai vechi decît cele pe care le cunoaştem din săpăturile lui I. Kovacs.
Este posibil ca cercetările întreprinse de Kovacs şi, în mare, cariera de
pietriş din care au rezultat materialele colecţionate de Orosz să fi afectat
doar zona de mijloc şi de sfîrşit a necropolei, fără să fi prins partea ei de
început. Ipoteza de mai sus am formulat-o bazîndu-ne pe faptul că toate
celelalte necropole cercetate pînă acum în Transilvania îşi încep existenţa
pe parcursul Latene-ului B şi se continuă apoi în faza mijlocie a Latene-ului
(3} 13, pe cîtă vreme, dacă luăm în considerare doar descoperirile cunoscute
pînă acum de la Apahida, va trebui să conchidem că aceasta aparţine în
exclusivitate Latene-ului C. Date fiind similitudinile existente între necropola de la Apahida şi celelalte cimitire celtice din Transilvania, ni se pare
firesc ca şi ea să se înscrie în limitele cronologice generale, fără să constituie
o excepţie. La fundamentarea ipotezei noastre, pe lîngă argumentele de
ordin logic, vine să se adauge un fapt cert şi anume că unul dintre mormintele recuperate de către E. Orosz, cel al căpeteniei îngropate cu coif,
se datează în Latene B. Despre acesta vom vorbi în continuare.
A n al o g i i şi dat are. Cele mai numeroase dintre materialele pe
care le publicăm sînt, fără îndoială, vasele de lut. Acestea se pot grupa în
două mari categorii şi anume: vase lucrate cu mîna şi vase făcute la roată.
Primei categorii îi aparţin doar cinci exemplare: o cană cu o toartă (pl. I/1),
un vas mare cu gura largă (pl. I/3), un vas mic de aspect globular (pl. V /2),
un vas mare bitronconic (pl. IX/1) şi două străchini (pl. XI/4-5). Socotim
de prisos să insistăm asupra vaselor lucrate cu mîna ori să cităm analogii
pentru fiecare în parte. Vom spune doar că acestea sînt forme binecunoscute
şi larg răspîndite în lumea daco-getică, cu nenumărate analogii şi că ele
12

Idem, p. 21-26.

13

Aşa este cazul necropolei de la Ciumeşti (pentru aceasta a se vedea lucrarea

noastră

In ~egătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumeşti, în Marmaţia, II, în curs de publicare),
a pot cea de .la A.r~dul Nou sau de la Pecica (vezi Descoperiri celtice păstrate în Muzeul judeţean Arad, m Zmdava, III, in curs de publicare) sau cele din cuprinsul judeţului
Bistriţa
~ll.săud (pentru .acestea, 1. H. Crişan - Şt. Dănilă, Celţii pe teritoriul jud. Bistriţa-Năsi1ud,
tn curs de pubhcare).
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aparţin fazei mijlocii (faza a II-a) din evoluţia ceram1c11 daco-getice, ~e
se datează în sec. III-II î.e.n. 14 Este mai presus de orice îndoială că cele
cinci vase lucrate cu mîna, găsite în cimitirul celtic de la Apahida sint
produse autohtone. Datele pe care le posedăm cu privire la descoperirea
lor nu ne permit să stabilim dacă ele au aparţinut unor morminte dacice
sau dacă ele au intrat în alcătuirea unor mobiliere funerare celtice. Putem
doar preciza că un vas mare (pl. I/3) şi cana cu o toartă (pl. I/1) s-au găsit
împreună cu o fibulă mare de fier (pl. XVI/7) de tip celtic, aparţinînd
schemei Latene mijlocie. Vasul mic (pl. V/2) s-a descoperit împreună cp.
un vas mare (pl. V/8) lucrat cu roata, de incontestabilă formă şi factură
celtică, iar vasul mare bitronconic (pl. IX/1) s-a găsit împreună cu alte
trei vase făcute cu roata, de asemenea celtice (pl. IX/2, 3, 5) şi cu două
brăţări mari cu semi-ove, lucrate din placă de bronz, şi ele produse spe..
cific celtice (pl. XVI/1-3, 5-6). Despre cele două străchini păstrate în
muzeul aiudean (pl. XI/5) nu ştim cu ce fel de materiale s-au găsit împreună.
Asocierea unor vase dacice cu altele lucrate cu roata, de tip celtic ori
cu podoabe celtice în cadrul unui mormînt, nu constituie o excepţie. În
acest sens putem cita necropola de la Fîntînele, unde asocierile de felul cel01"
despre care vorbeam sînt foarte frecvente. Amănunte cu privire la • ritul
funerar, în cazul vaselor de la Apahida, ne-ar fi putut, eventual, înlesni
atribuirea etnică a mormintelor cărora le-au aparţinut. Chiar şi fără de
acestea, ni se pare clar că ele probează o convieţuire paşnică daco-celticăl~.
Vasele lucrate cu roata, din pastă fină de culoare cenuşiu-închisă, aproape
neagră ori gălbui-roşiatică, de formă şi tehnică caracteristic celtică, sîn.t
cele mai numeroase, totalizînd 28 de exemplare. Gruparea lor se poate
face după formă şi dimem-iuni. Sînt reprezentate doar trei forme principalţ
şi anume : vasele mari cu corpul mai mult sau mai puţin bombat, apoi
cele scunde cu gura largă ~i străchinile. Curios ni se pare faptul că din
colecţia Orosz lipsesc cu dHăvîrşire cănile cu o toartă, lucrate cu roata.
atît de frccnnte în alte nccrq::ole cel1ice din Transilvania. O singură cană
de acest fel a fost donată muzeului din Aiud.

Vasele 111 ari ori mijlocii FOt fi grupate la rindul lor in două tipuri:
a) Vase în fu mă de carafă ( Linsozflasche). Austca ~e caractuize1'ză prin corp zvelt, cu
pereţii glo bulari .sau unghiulari, de a~pect bitronconic. Ele au gitul strimt şi relativ inalt,
buza tqită şi răsfrintă dn:pt, iar fundul scobit in genul unui omphalos. Omamentele, constind
din briie uşor relit:fate şi din n:otin dcccrath·e lustruite, sint plasate pe gitul vasului (pl.
III/6; \' 18; Vll/5. 7).16
Pentru vasele in formă de carafă există numeroase analogii. Noi ne vom referi doar la citeva
exemple de pe teritoriul Transilvanit:i ori din zonele mai apropiate. Astfel de vase au fost
descoperite in ntcrcFola de la Cit n:qtP 7 . Ele sint peztnte in descoperirile de la Mcdiaş 18
şi Dipşa 18 • Vase in formă de carafă, asemănătoare celor de la Apahida, s-au găsit pe teritoriul
14
Pentru aceasta şi pentru analogii privind fiecare formă in parte, a se vedea monografia noastră Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1968, cap.III, p. 100-151.
16
în acest sens, a se vedea lucrarea noastră Materiale dacice ... , p. 44-51.
16
Unul dintre vase (pl. VII/5) este reprodus şi de I. Hunyady, op. cit., pl. LXXXIX/3.
17
V. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României, Baia Mare, [1967], p. 90, fig. 40.
18 I. Nestor, în Dacia, VII- VIII, 1937-1940, p. 167-169, fig. 2/l.
18 K. Horedt, in Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 196-200, fig. 5.
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Ungariei de azi. de exemplu la Kemend. Gava, Szoreg, Magyarszerdahely, Bakonygyepes
aitele2°. \"ase asemfmfttoare s-au găsit in cimitire celtice de pe teritoriul Cehoslovaciei, ca
de .~x. la Lisen, Komjatice, Velka Mana 21 . Vasul în formă de carafă, ca atare, este caracteristic .pentru Latene B. El cunoaşte însă o evoluţie ce se eşalonează şi pe parcursul Latene-ului
mijlociu22. Nici unul dintre vasele pe care le-am încadrat în această grupă n-a fost descoperit
îmweună cu vreo piesă de metal care să ne slujească la o mai fină precizare cronologică. Un
exemplar (pl. VII/5) ar putea să fie o formă mai timpurie, fără a putea preciza însă dacă
el se încadrează ca şi celelalte, în Latene B sau în Latene C.
b) Vase mari de aspect bitronconic ori oua! (pl. 1/4, 5, 7 ; Illf4, 7 ; V /4, 7 ; \'H/6, 8. 9 ;
1Xf5, 7). Acestea au, în general, gura largă, cu muchia buzei rotunjită şi puţin răsfrîntă în
exterior, iar fundul scobit în genul unui omphalos sau prevăzut cu un inel în relief. La cele
mai, multe dintre vasele de la Apahida gîtul este scurt, iar corpul rotunjit, păstrînd însă
aspectul de bitronconicitate. :\lai puţine sint acele vase la care aspectul bitronconic este înlocuit, cu cel al unui oval tăiat la extremităţi. Ele sînt forme intermediare între vasele în
formă de carafă şi cele globulare. Ca ornamente, şi la această grupă întîlnim brîie în relief
care -de cele mai multe ori delimitează gîtul vasului, apoi linii paralele adînci te şi benzi re.alizate. din linii lustruite. Vasele mari pe care le-am atribuit celei de a doua grupe sînt forme
comune şi larg răspîndite pe parcursul Latene-ului C, deşi unele dintre ele pot să fie datate
şi mai timpuriu. Aşa este cazul vasului (pl. V /4) ce făcea parte din inventarul funerar al unei
căpetenii celtice, ce se datează în Latene B, pe baza coifului de bronz placat cu foiţă de aur.
Şi de data aceasta pentru vasele pe care le publicăm vom cita doar cîteva analogii. C!i!le
mai apropiate dintre ele le întîlnim, fireşte, la Apahida în materialele descoperite de 1. Kovacs 23 .
Vase asemănătoare şi uneori chiar identice ca formă şi decor s-au găsit în necropola
de .la Ciumeşti2 4 • Ele sînt numeroase pe teritoriul de azi al Ungariei2& sau în necropolele din
Slovacia26 .
Vase scunde. Ele sînt reprezentate prin nouă exemplare (pl. lllfl -2; V/3, 5; VII/2, 4;
IX/3;, XI/1-2) ce ar putea fi analitic grupate. Dat fiind însă faptul că nici unul dintre
ele nu ridică probleme tipologice deosebite şi nu este în măsură să nuanţeze sau să fixeze
precizări cronologice, am preferat să le discutăm grupat. Caracteristica principală a acestei
forme o constituie mica lor înălţime, la care se adaugă gura largă şi corpul bombat. Marea
majoritate a exemplarelor sînt prevăzute cu gît, mai lung sau mai scurt. Muchia buzei, la
cele mai multe vase scunde, este rotunjită, fără să se răsfrîngă, iar fundul prevăzut cu omphalos ori inel în relief. Nu lipsesc nici acele vase care au fundul tăiat drept.
Şi de data aceasta analogiile pe care le cunoaştem sînt foarte numeroase, explicindu-se
prin· larga răspindire a acestei forme în faza mijlocie din evoluţia Latene-ului. Vase scunde
de tipul pe care-I discutăm sau găsit la Apahida27 , la Ciumeşti 28 , pe teritoriul Austriei 29 ,
Ungariei3° şi Slovaciei31, datîndu-se pe tot parcursul Latene-ului C.
Străchinile sînt în număr de 10 exemplare (pl. 1/2, 6; III/3, 5; Vjl; Vllfl, 3; IX/2,
4, 6) şi ar putea fi grupate în mai multe variante. Pe considerentele enumerate în legătură
cu vasele scunde vom renunţa şi de data aceasta la subîmpărţiri. Străchinile sînt adînci,
fără.. ~it, cu pintecele arcuit şi turtit. Ele au muchia buzei îngroşată, iar fundul scobit, tăiat

şi

20

1. Hunyady, op.cil., pl. YI/5-6; \'Hjl, 5; XIVJ2; LXI/8-9.
21 ). Filip, op.cit., pl. LXXXIVJ3; XCVIJ15; XCVIIJ12; XCVIII/10.
22 Pentru aceasta vezi R. Pittioni, /.a- T ene in Niedrrosterreich, :Hat. zur Urgesch. Osterr.,
5, 1930, p. 97 şi urm.; L. Marton, ap.cit., p. 54-55.
23 op. cit., fig. 23/2-7.
24 V. Zirra, op.cit., p. 83-90, fig. 37-39.
25 I. Hunyady, op.cit., pl. LXXVII. LXXIX, LXXX.
2& B. Benarlik - E. Vlcek - C. Ambros, Keltische Grăberfelder der Siidwestslowakei, Bratislava, 1957, pl. VIJll; IX/15; XIJ13 şi multe altele.
27 I. Kovacs, ap.cit., p. 25, fig. 25.
28 V. Zirra, op.cit., p. 94-97, fig. 43-44 (autorul le numeşte castroane, denumire ce nu
ni se pare cuprinzătoare, pentru că există şi exemplare mici).
29
R. Pittioni, ap.cit., p. 41, pl. 1/7.
30
I. Hunyady, op. cit., pl. LXVII-LXX.
31 B. Benadik şi colab., op.cit., pl. IV/19; VIII/12; XI/Il etc
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drept ori prevăzut cu un inel in relief. Excepţie de la cele arătate mai sus face un singur
exemplar (pl. III) care are gura curbată spre interior şi muchia neingroşată. Şi pentru
străchinile provenind din colecţia Orosz există foarte numeroase analogii. Asemenea· vase
s-au găsit in mormintele de la Apahida dezvelite de I. Kovacs3 1 şi in cele de la Ciumeşti».
Ele sint numeroase in descoperirile făcute pe teritoriul Cehoslovaciei:w şi al Ungariei31 •
Strachina cu buza curbată spre interior pare să reprezinte transpunerea la roată a unei
forme locale, de tradiţie hallstattiană. Străchinile de această formă sint neobişnuite in mediile
celtice, in schimb sint foarte numeroase in lumea daco-getică. Asemenea străchini, lucrate cu
mina. s-au găsit de ex. la Dezmir, Moreşti, Ciumeşti, Cepari. etc. 81 Fiind o formă de vas
simplă şi comună, străchinile de felul celor de la Apahida se intilnesc pe toată durata Latene-ului C fără să fie specifice ori proprii pentru o perioadă mai restrinsă de timp.
Dintre vasele de lut. ne-a mai rAmas de discutat căniţa cu o toartă (pl. XI/3) păstrată
in Muzeul de istorie Aiud. Aceasta este ornamentată cu o ghirlandă de cercuri concentriCe.
O bună analogie pentru exemplarul nostru. atit in ce priveşte forma. cit şi omamentarea
o constituie cana descoperită in mormintul 6 al necropolei de la Ciumeşti37 •
Clnile de dimensiuni mici cu o toartă. omamentate chiar cu cercuri concentrice se cunosc
şi din alte părţi ale spaţiului carpato-dunărean, in descoperiri celtice ce se datează in Latene
cu. deşi ele constituie o formă preluată de la autohtoni şi nu una proprie celţilor.
Din cele arătate cu privire la ceramica lucrată cu roata, găsitii. la Apahida, pe care o
publicăm, putem incheia că ea reprezintă forme
bine cunoscute şi larg răspîndite in
lumea celticli din spaţiul carpato-dunărean. cu o singurA excepţie, strachina cu buza curbată
spre interior, ce pare să reprezinte transpunerea la roată a unei forme locale. ln linii generale ceramica de care ne ocupăm se datează in faza mijlocie a Latene-ului, in Latene C, deşi
unele exemplare, ca atare. s-ar putea data şi ceva mai timpuriu, însă fiind vitregiţi de condiţiile şi asocierile certe de descoperire (este vorba de vasul in formă de carafă) trebuie sii.
ne limităm la datarea generală şi nediferenţiată.
Pe lingi ceramică, in colecţia Orosz se păstrează şi destul de multe piese de metal, pe
care le vom discuta grupat: arme şi apoi podoabe.
A r m e. Piesa cea mai importantă din această categorie o constituie, fără indoialA,- un
coif de bronz ce a fost placat cu foiţl subţire de aur. Coiful, foarte probabil de paradA,
se păstreazl extrem de slab şi nu poate fi reconstituit (pl. XII-XIII). El a fost publicat
de M. Rusu şi O. Bandula11 şi de aceea nu vom stărui asupra lui. Vom reţine doar faptul
că pe baza analogiilor prezentate de autorii amintiţi coiful se datează in sec. IV i.e.n., deci
ţe parcursul Latene-ului B.
Mormintul căpeteniei celtice de la Apabida, găsit la 27 martie 1900, mai conţinea şi alte
arme: o sabie, un cuţit de luptă, trei virfuri de lance şi douA vase. Dintre acestea, din
păcate, se mai păstrează doar un singur vas şi două virfuri de lance din fier, sudate intre
ele de rugină (pl. XIV/12).
Virfurile de lance sint de formă triunghiular! şi de dimensiuni relativ reduse (30 cm lungime şi 4 cm lăţime). Asemenea virfuri de lance celtice aparţin, după cea mai recentă clasificare făcută de U. Osterhaus, tipului 5- 6, tip ce se datează pe parcursul Latene-ului A şi
B.to Iată deci că şi cele dcuă virfuri de lance ce se mai făstrează din inventarul mormîntului
respectiv vin să ~Frijine datarea lui ţe ţarcursul Latene-ului B, respectiv in sec. IV i.e.n.
Un al treilea virf de lance (pl. XIV fl3) provine tot dintr-un mormint de luptAtor.
descoperit la 15 mai 1900, din care se mai păstrează sabia şi trei vase (pl. I/5-7). Cel de

•• op. cit .• p. 24. fig. 24.
18

V. Zirra, op.cit., p. 90-94, fig. 41-42.
Filip, op.cit., pl. L/15; LXIII/6. 11, 12,; LXV/10; LXXIX/8; LXXXIflO; B.
Benadik şi col., op. cit., pl. 11/8; V/21; Xf10 şi altele.
11 I. Hunyady, op.cit., pl. LVII.
38
I. H. Crişan. Ceramica ...• p. 114, pl. XXXIV -XXV.
37
V. Zirra, op.cit., p. 99, fig. 45. n. 6.
18
J. Filip. op.cit., p. 207, fig. 65/7; I. Hunyady, op.cit., pl. LXXIII/7.
38
M. Rusu - O. Bandula, Mormtntul unei cdpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare,
1970, p. 36-37, pl. XVII.
0
'
U. Osterhaus, Die Bewaffnung der Kelten zur Frahlatenezeit in der Zone nordlich der Alpen,
d.isertaţie la Univ. MarburgfLahn, 1966 (in curs de publicare).
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al treilea virf de lance este mai mare decit cele precedente şi de formă obişnuitA, a unei
frun:ze de salcie. Asemenea virfuri de lance din fier sint piese frecvente in inventarele fune.
rare din 'Transilvania sau din altA parte a lumii celtice. Este suficient să amintim in acest
sens că J. TodoroviC41, in clasificarea pe care a făcut-o, cunoştea din zona nord-balcanică
nu mai puţin de 250 exemplare. Virfurile de lance de forma unei frunze de salcie sint co.
mune Latene-ului mijlociu şi in partea apuseană a lumii celticen. Pe lîngă exemplarul de car~
vorbim, in necropole de la Apahida a mai fost descoperit un virf de lance de acelaşi tip, ln
mormintul 9, dezvelit de I. Kovacs41 •
Din etichetele lui E. Orosz reiese că in colecţia sa se păstrau două săbii de fier, una
găsită in mormintul dpeteniei celtice descoperit la 27 martie 1900 şi a doua în mormintul
unui rbboinic, din 15 mai. Dintre acestea se păstrează doar cea de a doua. Ar fi posibil
ca cele citeva fragmente greu de determinat dJn cauza puternicei lor oxidări să fi aparţinut
primei sAbii (pl. XIV/3, 4, 5, 6, 9-11). Sabia existentă se prezintă într-o stare
de conservare foarte slabă. Se păstrează atît lama cît şi teaca, însă puternic oxidate şi rupte
in mai multe bucăţi (pl. XIV j7 şi XVJ9) . Cu toată starea precară de conservare, sabi~
poate fi incadrati'i din punct de vedere tipologie, deşi ne lipsesc multe amănunte care ne-arfi fost de mare folos la precizarea tipologiei acesteia. Astfel, nu mai există virful minerulu~
şi cea mai mare parte a feţei exterioare a tecii, fără să mai putem spune dacă aceasta er~
sau nu ornamentată. Sabia de care ne ocupăm are virful tecii terminat unghiular şi este de
dimeDsiuni mijlocii (80 cm lungime), elemente ce o încadrează in seria sAbiilor celtice Latene
mijlocii, in Latene C. Numeroase exemplare de acest fel s-au găsit tn necropolele celtice
de pe platoul elveţian". Din Transilvania se cunosc in momentul actual un număr mare de.
săbii celtice ce aparţin Latene-ului C" şi de aceea renunţăm la citarea lor. O sabie de acelaşi
tip s-a găsit la Apahida în mormintul 7, dezvelit de I. Kovăcsce, impreunA cu un umbo de
scut din fier. 'l'mbo-ul din mormintul 7 îşi găseşte o analogie foarte apropiatA intr-un exem"
plar păstrat in colecţia Orosz (pl. XIV/2; XV/1). Nu cunoaştem celelalte piese cu care a fost
asociat in mctmint. El s-a găsit in ziua de 27 aprilie 1900, cind n-au fost iDregistrate alte.
obiecte. l:mlo-ul de scut despre care discutăm este masiv şi relativ bine păstrat. El este.
prevăzut cu creastă mcdiax:ă puternică şi are plăcile de fixare trapezoidale. Se mai păstread.
şi cele două nituri cu care ~;mbo-ul se prindea de lemnul scutului. Asemenea umbo-uri sin~
bine cuncs<.ute şi larg răspiLdite in lumea celtică şi se dateazA in perioada ~ijlocie a Latene-_
uluin.
În legătură cu umbo-urile, amintim o piesă de fier foarte rAu păstrată (pl. XIV /1), care.
ar ţu1ea fi un ~;mbo de felul celui discutat, dar ar putea să reprezinte şi r~furi (plăci de.
fier) pentru armarea butucului unei roţi de car. Lamele (rafuri) au putut fi ~ite de rugină.
în caz că piesa despre care vorbim reprezintă intr-adevăr rafuri de roţi, atunci trebuie să
presupuntm cu Decesitate că ea provine din mormintul unui războinic ingropl,lt cu carul său.
de luptă. Mormintele celtice cu car, in Transilvania, sint destul de numeroase48 şi de aceea
11 P.rilog klasifikaciji i h~onolo~koj dete~minaciji keltiskih kopalja (La classification et la de•_
terminati(•n ch~onologiques des lances celtiques), in Vesnik, 10, p. 195-204 (extras).
~~ Vu.i de ex. R. Wyss, Die Mittle~e- und Spate La T enezeit im Mittelland und ]u~a. in Repe~
tOf'&Uifl ue~ U~- und F~ilhgeschichte de~ Schweiz, Heft 3, Ziirlch, 1957, p. 21-28, pl. 9j3.
aa op. cit., p. 42, fig. 49.
.
"D. Viollier, Les sepultu~es du Second âge du Fe~ su~ le Plateau Suisse, Geneve, 1916,
pl. 38. Pentru săbii Latene mijlocii vezi J. M. de Navarro, Zu einigen Schwe~tscheiden aus
La Tene,
in
Be~RGK, 40, 1959, p. 79-118, pl. 1-23.
16 Vezi, de ex., V. Zirra, op.cit., p. 79, n. 104 .
•• op. cit., p. 38, fig. 43/1. 3.
17
Vezi in acest sens de ex. R. Wyss, op.cit., pl. 9/12; ]. Filip, op.cit., p. 533; I. Hunyady,_
op.cit., p. 121, pl. XLIX/1.
u Aşa sint c~le d~ la: Cristurul Secuiesc (M. Roska, in Dacia, III-IV, 1927-1932, P·.
359-361), CurtuiUşem (M. Roska, in Kozl. IV, 1-2, 1944, p. 57-58, nr. 30) sau Toarcla.
Mormintele cu car sint şi de incineraţie şi de inhumaţie. Pentru mormint((Je cel~ce cu cardin Franţa, vezi R. Joffroy - D. Bretz-Mahler, Les tombes a cha~ de La Tene dans l'Est·
de la F~ance, in Gallia, XVII, 1, Paris, 1959, p. 5-36, unde se arată că monpintele cu car
sint caracteristice pentru perioadele mai vechi ale epocii La Tene, dar se continuă şi in1
I,atene-ul mijlociu.
··
· - · · · ·· ·
·
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n-ar fi Je mirare ca un asemenea mormint să fi existat şi la Apahida. În descoperirile păs
trate in colecţia Orosz figurează şi oase de cal. Ar putea fi vorba de cai îngropaţi împreună
cu stăpînii lor sau numai de ofrande de carne49 • Prezenţa calului în necropola de la Apahida
ne este a testată şi de o zăbală din fier destul de slab conservată (pl. XIV /8 ; XV f5). Aceasta
este de construcţie foarte simplă, alcătuită fiind din două bare torsionate terminate in cite
un l1elciug. Belciugele centrale ale barelor sint introduse unul in altul, asigurind mobilitatea
zăbalei, iar cele laterale sint prevăzute cu cite o mare verigă. Zăbale de fier au mai fost
·descoperite şi in alte morminte celtice din Transilvania60 .
.
Din categoria armelor ne-au mai rămas de discutat două cuţite de luptă. Unul dmtre
acestea (pl. XIV/14) a fost găsit împreună cu fibule de fier de tip Latene mijlociu, iar cel
<le al doilea (pl. XIV fiS) numai in asociere cu ceramică. Cele două cuţite de luptă sint relativ bine păstrate, deşi sint acoperite pe întreaga suprafaţă cu un puternic strat de rugină.
Ele fac parte din seria cuţitelor de luptă celtice cu arcuire slabă şi miner neprofilat. Asei?enea arme sint comune in Latene C. O analogie apropiată pentru cuţitele noastre de la Apahtda
o constituie exemplarul găsit in mormintul 14 al necropolei de la Ciumeşti 51 . Datarea in
Latene C a cuţitelor de luptă din colecţia Orosz ne este asigurată de asocierea unuia dintre
ele cu fibule din fier de schemă Latene mijlocie.
P o d o a b e. Din categoria podoabelor in colecţia E. Orosz se păstrează doar patru fibule
<le fier şi două brăţări cu semi-ove mari.
Fibulele sint in totalitatea lor slab consen•ate şi acoperite cu un puternic strat de rugină
~i de aceea încadrarea lor tipologică exactă prezintă dificultăţi. Cu toate acestea putem afirma cu suficientă siguranţă că toate cele patru fibule sint de schemă Latene C. O fibulă (pl.
XV /2; XVI/4) este de dimensiuni mijlocii şi a avut o sferă pe picior. Virful piciorului se
prindea de corp in apropierea resortului prin intermediul unei a doua sfere.
Celelalte trei fibule se pot incadra tipologie, cu rezervele impuse de starea lor rea de
conservare. Douii dintre ele sint unite prin rugină (pl. XV/3; XVI/8). Cu toate acestea,
putem spune că cele trei fibule de fier despre care vorbim sint de formă simplă cu corpul
.>lungit şi puţin bombat, cu piciorul nu prea mult rotunjit, ridicat deasupra corpului de care
se prinde.
Fibulele de fier de felul celor de la Apahida sint bine cunoscute şi larg răspîndite in toată
lumea celtică. Ele aparţin tipurilor 63 şi 65 stabilite de F. R. Hodson pentru necropola
celtică de la Miinsingen 52 şi sint considerate ca forme tipice pentru Latene-ul mijlociu63, Faptul că asemen~:a podoal>t: sint numeroase, am putea spune comune, atit in descoperirile
<lin Transilvania cit şi din afara ei, ne scuteşte de a mai cita analogii. Tot comune, însă cu
o mare fecvenţă numai in partea de răsărit a vastei zone de locuire a celţilor sint şi brăţările
<le bronz cu patru semi-ove mari. Ele se intilnesc in apusul Europei, de ex. in regiunea
Marne 64 •
Cele două brăţiiri din colecţia Orosz st: încadrează in tipul de brăţară celtică lucrată din
lamă subţire de bronz cu trei semiove mari fixe şi cu una detaşabilă prevăzută cu limbă şi
balama de fixare. În cazul nostru la un exemplar se păstrează cele trei semi-ove fixe (pl.
XVIJS-6; XVIljl), iar din cel de al doilea exemplar există doar două semi-ove (pl. XVII/2).
Cea de a şasea semi-ovă (pl. XVIj3) avind marginile rupte, nu putem şti căreia dintre cele
două l>răţări i-a aparţinut.
48 Oase sau schelete de cai au mai fost descoperite şi in cadrul altor necropole celtice
<lin Transilvania, ca de ex. la Aiud; vezi in acest sens lucrarea noastră, Precizări în legătură
cu descoperirile celtice de la Aiud, în StCom, 16 (in curs de publicare).
60 De ex. la Aiud (M. Roska, în Kozl, IV, 1-2 p. 66, nr. 88) sau Dezmir (I. H. Crişan,
in ActaMN, I, 1964, pl. II, 19). Vezi şi R. Joffroy - D. Bretz-Mahler, op.cit., fig. 17.
s1 V. Zirra, op.cit., p. 81, fig. 36.
62 F. R. Hodson, The La Tene Cemetery at Mansingen-Rein, Bern, 1968, in special tabloul
cu diagnosticul cronologic al mormintelor, pl. 123.
63 R. Wyss, op.cit., pl. 9j60. J. Filip, op.cit .• p. 526 datează fibulele mari de fier, tip căruia
ii aparţin şi trei dintre fibulele noastre, la sfîrşitul secolului II şi la inceputul secolului 1 i.e.n .•
datare care este, evident, mult prea coborîtă.
u Cf. J. Dechelette, op.cit., p. 729.

https://biblioteca-digitala.ro

I"'IFCROPOLA CELTICA DE LA APAHJDA

47

Brăţările
vănene66. O

de bronz cu patru semi-ove sînt bine cunoscute în descoperirile celtice transilpereche de asemenea brăţări a fost descoperită de ex. în mormintul 5 al neqopolei de la Apahida 66 . Ele sint prezente şi in inventarele funerare celtice de pe teritoriul
Slovaciei 67 şi al Ungariei6 8 •
într-un studiu consacrat brăţărilor celtice de bronz cu semi-ove prof. \V. Krămer arată
că cele de dimensiuni mari cu patru semi-ove se situează la sfîrşitul evoluţiei acestei podoabe 69 .
în ce priveşte datarea acestui tip de podoabă W. Krămer este de părere că ele aparţin
sfîrşitului sec. IV î.e.n. şi inceputului nacului următor. El respinge datarea propusă de J. Filip
după care brăţările cu semi-ove ar incepe la sfîrşitul secolului III i.e.n .. dezvoltarea maximă
a lor ar fi eşalonată pe parcursul secolului II î.e.n. şi ar dura chiar pînă în ultimul dintre
veacurile erei vechi 80 • Datarea aşa de coborită a savantului ceh se întemeiază, printre altele,
pe datarea joasă a fibulelor aparţinînd aşa-numitului tip Dux clasic, pe care a mutat-o din
sec. IV î.e.n. in cuprinsul secolului următor şi in acest fel datarea a numeroase podoabe
împreună cu care s-au găsit fibule Dux a fost mult coborită. Aşa se face că brăţările de
bronz cu semi-ove au fost depla~ate din sec. III in sec. II i.e.n. O asemenea datare joasă
eate respinsă chiar de către cercetătorii cehoslovaci 81 •
Dacă brăţările de bronz cu semi-ove multiple se datează la sfîrşitul sec. IV şi la începutul
z;ec. III î.e.n., iar cele cu semi-ove mari reprezintă sfîrşitul evoluţiei acestei podoabe celtice,
atunci datarea pe parcursul secolului III i.e.n. a celor două exemplare de la Apahida de
care ne ocupăm se impune de la sine.

C o n c luz ii. Din cele arătate reiese că la Apahida a existat o necrola punctul numit de localnici "Rîtul satului". Din
aceasta, la începutul secolului nostru o mică parte a fost cercetată prin
săpături sistematice, iar o altă parte distrusă de lucrările efectuate în cadrul
unei cariere pentru extragerea pietrişului. O parte din inventarele funerare
desGoperite fortuit în cadrul carierei de pietriş au fost salvate şi supravegheate de învăţătorul satului de atunci, E. Orosz. Pe acestea le-am
publicat acum.
Cu privire la întinderea necropolei precizările sînt greu de făcut. Putem
spune doar că necropola n-a fost epuizată nici de cariera de pietriş, nici
de săpăturile întreprinse de I. Kovacs, dovadă fiind faptul că şi astăzi.
cu ocazia diferitelor lucrări efectuate în perimetrul necropolei mai ies la
iveală morminte. Un asemenea mormînt s-a găsit în anul 1965. Pînă în
momentul actual se cunosc din necropola celtică de la Apahida peste 50
de morminte, dintre care 21 dezvelite pe calea săpăturilor sistematice.
iar restul găsite întîmplător. Dată fiind importanţa acestui monument.
cercetarea lui în continuare ar fi binevenită. Cu toate că nu putem preciza
cu exactitate numărul mormintelor necropolei de la Apahida, putem spune

polă celtică situată

66 D. Popescu, Le bracelet celtique d'Uroiu, în Dacia, IX-X, 1941-1944, p. 184-185.
La cele cunoscute de autor trebuiesc adăugate cele găsite la Ciumeşti (V. Zirra, op.cit., p. 67}
şi cele descoperite la Fintinele.
68
I. Kovacs, op.cit .• p. 34, fig. 37.
67 B. Benadik şi colab., op.cit., pl. XXXVI/1-2 şi altele.
68 I. Hunyady, op.cit., pl. XXXIJ6. Un exemplar de brăţară cu patru semi-ove de la
Apahida este dat de autoare ca fiind păstrat in Muzeul de la Komarom (pl. XXXI/5).
59
W. Krămer, Keltische Hohlbuckelring vom Isthmus von Korinth, în &ermania, 39, 19'31.
p. 32-42.
60
J. Filip, op.cit., p. 528-529.
61
Pentru menţinerea datării fibulelor de tip Dux pe parcursul sec. IV î.e.n., vezi de ex.
K. Ludikovsky, Akeramischer Horizont reicher Frauengrăber in Măhren, în PA, LV, 1964,
2, p. 346-349 şi J. Meduna, Zur Frage der ersten Bestattungen auf den keltischen FlachgrălJer
feldern in Măhren, în AR, XVII, 1965, 6, p. 823-825.
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totuşi că ea
alăturîndu-se

este una dintre necropolele celtice mari din Transilvania,
celor de la Ciumeşti, Curtuiuşeni, Sanislău sau Fîntînele,
-cercetate pînă acum. În privinţa ritului funerar se poate spune că, deşi
majoritatea absolută a mormintelor cunoscute sînt de incineraţie cu gropi
de diferite forme şi dimensiuni, fără urne, totuşi există şi morminte de
inhumaţie. Deci, este vorba de o necropolă celtică birituală, ca şi restul
-celor cunoscute din Transilvania.
Arderea morţilor se făcea în cadrul necropolei, pe ruguri alcătuite din
platforme pietruite ce măsoară 0,90-1,20 X 2,40-2,80 m. Resturile aduse
de la rugul funerar erau depuse pe fundul gropii, alături de care se aşezau
vasele cu ofrande, ofrande de carne (porc, cal, pasăre), arme şi podoabe.
Precizările de ordin cronologic cu privire la limitarea în timp a necropolei
de la Apahida sînt şi ele greu de făcut, izbindu-ne de aceeaşi dificultate
cauzată de împrejurarea că n-a fost cercetat întregul cimitir. Din cele
cunoscute pînă acum putem spune că în covîrşitoarea lor majoritate mormintele necropolei de la Apahida se datează în faza mijlocie a Latime-ului,
în Latene C. Există însă suficiente argumente care pledează pentru începutul ei mai timpuriu, pe parcursul Latene-ului B. În această perioadă
se datează mormîntul căpeteniei celtice cu coif de bronz placat cu foiţă
de aur. Deci, necropola ar începe cîndva pe parcursul Latene-ului B şi
îşi încheie existenţa în Latene C, poate în acea subfază Latene C2 • Aceasta
este perioada de existenţă şi a celorlalte necropole celtice din Transilvania.
Datarea numai în Latene C, ce se putea face pe baza descoperirilor făcute de
I. Kovacs, ar fi constituit o excepţie a cărei explicaţie era dificil de gă-sit.
Dacă încadrarea în cronologie relativă nu întîmpină prea multe dificultăţi, nu acelaşi lucru îl putem spune despre datarea necropolei în cronologie absolută. Precizarea în timp a culturii Latene a generat şi continuă
să dea naştere la numeroase discuţii, concretizate într-o vastă bibliografie 82 •
În ultimul timp cei mai mulţi dintre cercetătorii culturii celtice admit,
în linii generale, cronologia propusă încă deP. Reinecke 63 ; conform acesteia
necropola de Ia Apahida ar începe în a doua jumătate a sec. IV. î.e.n.
şi ar ţine pînă în sec. II. Deci, perioada ei de existenţă se înscrie, în principal, pe parcursul sec. III î.e.n. Merită spus că această datare s-a propus
încă cu ocazia primei notiţe publicate despre necropola de la Apahida 64 •
I. Kovacs, pe baza cercetărilor sale, pe drept cuvînt, data necropola în
Latene C, sec. III-II î.e.n.os
Ne-a mai rămas de spus că cele şase vase lucrate cu mîna, de evidentă
formă şi factură locală, găsite în cadrul necropolei celtice de Ia Apahida
ne dovedesc, într-o formă oarecare, pe care momentan n-o putem preciza,
prezenţa populaţiei dacice.
l. H.

CRIŞAN

Pentru aceasta vezi Celţii pe teritoriul jud. Bistriţa ...
Zur Kenntnis der La T ~ne-Denkmtiler der Zone nordwarts der A lpen, in Festschrijt aes
Romisch-germanischen Zentralmuseums zu Mainz, 1902, p. 33-109. Reeditare in vol. P.
Reinecke, Mainzer Aufstitze zur Chronologie der Bronze- und Eisenzeit, Bonn, 1965, p. 88-144.
"ArchErl. XXI, 1901.
.. op.cit., p. 53.
11
63
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EXPLICAŢIA PLANŞELOR

PL L 1. - Cană cu o toartă uşor supralnălţată, de formă bitronconică, cu gura tăiată drept, de culoare brun-gâlbuie,
cu pete mai închise, cu suprafaţa lustruită, lucrată cu mina, ingrijit, din pastă de bună calitate. Toarta este masiva,
in secţiune patrulateră. J,a unirea cu corpul vasului toarta este mărginită, de o parte şi de alta, cu o proeminenţă
alungită, in relief.
I. = 17,4; Dg. 9,7; Dm. 14; Df. 8, 2; Gr. 0,6 cm. Lăţimea torţii 2,5; grosimea ei 2,2 cm. Descoperitllla 25 III 1914
=Pl. II !.
2. Strachină de culoare cenuşie-neagră, lucrată cu roata. :\luchia buzei este uşor rotunjit;\, iar fuJHiul scobit.
1. = 9; Dg = 24,2; Df. 9; Gr. 1 cm. Descoperită la 30 V 1902 = PL II 3.
3. Vas mare gălbui-cenuşiu, in formă de sac, cu suprafaţa lustruită, lucrat cu mina din pastă de bună calitate, orua·
mentat cu 4 proeminente conice, aplatizate, situate pe linia de ma:'l:imă dimensiune. Descoperit la 25 III 1914
= PL II 2. I. = 28,2; Dg. 16,5; Dm. 23,5; Df. 11,8; Gr. 1 cm.
4. Vas mare de culoare neagră, lucrat cu roata, ornamentat cu o linie in relief şi două adinci te. Buza vasului este
îngroşată şi răsfrlntă, iar fundul tăiat drept, cu o uşoară ad.lncitură.
1. = 32; Dg. 15,5; Dm. 29,2; Df. 11,7; Gr. 0,5 cm. Fără dată de descoperire = PL II 4.
5. Vas mare piriform, lucrat cu roata din pastă fină, de culoare gălbui-cenuşie. Gura vasului este larg:1, cu muchia
îngroşată şi uşor răsfrintă, ornamentat cu o linie in relief şi două aclincite, fundul este tăiat drept, cu o uşoară scobi·
tură.

1. o;= 40,5; Dg. 21,2; Dm. 34,5; Df. 13,4; Gr. 0,6 cm. Descoperit la 15 V 1900 =Pl. II 7.
6. Strachină mare cenuşiu-gălbuie, lucrată cu roata, cu muchia buzei îngroşată, iar fundul marcat printr-un inel uşor
reliefat.
1. = 11,2; Dg. 25; Df. 8,7; Gr. buzei 1,4 cm. Descoperită la 15 V 1900 =Pl. II 5.
7. Vas mare piriform, cenuşiu-gălbui, lut-rat cu rQata, omamentat pe git cu o linie uşor reliefat:, şi două nd..lncite.
Are gura strîmtă, cu muchia buzei rotunjita, iar fundul tăiat drept, cu o uşoară scobitură. Vasului îi lipseşte o parte
tiin gurf1.
I. = 34,9; Dg. 15,5; Dm. 26,2; Df. 12,2; gr. 0,4 cm. Descoperit la 15 V 1900 =Pl. II 6.
Pl. II. 1 = I 1 ; 2 = PL I 3 ; 3 = 1'\. I 2 ; 4 = PL I 4 ; 5 = Pl. I 6 ; 6 = PL I 7 ; 7 = PL I 5.
Pl. III. !. Vas mic de culoare cenuşiu-lnchisă, lucrat cu roata din pastă fină, cu gura foarte largă şi muchia buzd
uşor rotunjită, iar fundul tăiat drept, cu un foarte mic piedestal.
1. = 7,6; Dg. 11,4; Dm. 13,8; Df. 7; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 29 III 1900 =Pl. IV 2.
2. Vas scund cu gura foarte largă, cenuşiu-negru, lucrat cu roata din pastă fină, cu buza îngroşată şi rotunjită, iar
fundul tăiat drept, cu o uşoară scobitură.
I. = 13,7; Dg. 18,3; Dm. 22; Df. 10; Gr. 1 cm. Descoperit la 29 III 1900 = Pl. IV 3.
3. Strachină mare lucrată cu roata, de culoare gălbule, cu muchia buzei rotunjita şi curbată spre interior, iar fundul
tăiat drept, cu o uşoară scobitură.
I. = 9,4; Dg. 22,8; Dm. 25,7; Df. 10,5; Gr. 0,9 cm. Descoperit la 29 III 1900 = PL IV !.
4. Vas mare de culoare neagră, lucrat cu roata, cu gura largă şi muchia buzei mult îngroşată, iar fundul tăiat drept,
cu o scohiturf1. El este ornamentat cu o linie in relief, urmată de altele două ad..lncite şi o bandă alcătuită din linii
lustruite.
1. = 9,4; D. 22,8; Dm. 25,7; Df. 10,5; Gr. 0,9 cm. Descoperit la 29 III 1900 = Pl. IV !.
1. = 41,2; Dg. 23,3; Dm. 38,5; Df. 13,1; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 29 III 1900 = Pl. IV 4.
5. Strachină mare de culoare gălbuie, lucrată cu roata, cu muchia buzei lngroşată, iar fundul tăiat drept, cu o uşoară
scobitură. 1. = 10; Dg. 25,1; Df. 8,8; Gr. 1,4 cm. Descoperită la 20 XII 1900 = Pl. IV 5.
6 .. Vas in formă de carafă, cu muchia buzei rotunjită şi mult răsfrlntă in exterior, lucrat cu roata din pastă fină,
de culoare gfllbuie, ornamentat cu două linii in relief, fundul tăiat drept, uşor scobit.
1. = 31 ; Dg. 16,5; Dm. 24,5; Df. 11; Gr. 0,8 cm. Descoperit la 20 III 1900 = PL IV 7.
7. Vas mare de culoare gălbui-roşiatică, lucrat cu roata, cu muchia buzei îngroşată şi mult răsfrlntă, fundul tălat
drept şi uşor scobit. Vasul este ornamentat cu două dungi uşor reliefate şi o bandă lustruită alcătuită din două linii
paralele ce mărginesc o linie ondulată.
I. = 36; Dg. 21,5; Dm. 36; Df. 11,5; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 20 XII 1900 = Pl. IV 6.
Pl. IV. 1 = Pl. III 3; 2 = Pl. III 1 ; 3 = Pl. III 2; 4 = Pl. III 4; 5 = PL III 5; 6 = Pl. III 7; 7 = Pl. III 6.
Pl. V. 1. Strachină de culoare cenuşiu-neagră, lucrată cu roata, cu muchia buzei rotunjită şi fundul tălat drept.
1. = 9,8; Dg. 22,5; Df. 9,4; Gr. buzei 1 cm. Descoperită la 27 III 1900 = Pl. VI 1.
2. - Vas mic roşiatic, lucrat cu mîna din pastă impură, ornamentat cu opt butoni, dintre care patru mal mari.
Muchia buzei este rotunjită şi curbată spre interior, iar fundul tăiat drept, cu un mic piedestal.
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I. ~ 8,8; Dg. 9,1; Df. 7,2; Gr. 0,6 cm. Descoperit la 24 III 1900 =Pl. VI 8.
S. vas scund cu gura largă, lucrat cu roata, de culoare cenuşiu-gâlbuie, cu muchia buzei rotunjită, Iar fundul uşor scoblt.
I. ~ 13,8; Dg. 16,2; Dm. 21; Df. 9,2; Gr. buzei 0,6 cm. Descoperit la 20 III 1900 =Pl. VI 5.
4. Vas mare cu gura largă şi rorpul bombat, de culoare cenuşie, lucrat cu roata din pastă finA; muchia buzei este
mult lngroşată şi uşor răsfrlDtă, Iar fundul uşor scobit. Vasul este omamentat cu două Unii In rellef şi o bandă de Unii
lustruite.
I. ~ 36; Dg. 19,7; Dm. 32,6; Df. 13,8; Gr. 0,6 cm. Găsit la 2'/ III 1900 = Pl. VI 3.
5. Vas scund cu gura largă, lucrat cu roata din pastă lină, de culoare cenuşiu-InchisA, cu muchia buzei rotunjită şi
uşor rAsfrlDtă, iar fundul tăiat drept şi uşor scobit. Descoperit la 14-20 III 1900 - Pl. VI 4.
6. Vas In formă de carafă, de culoare cenuşiu-lncbisă, lucrat cu roata, cu muchia buzei rotunjită şi uşor răsfrlDtă, iar
fundul tăiat drept şi puţin scobit. Vasul este ornamentat cu două brlie paralele uşor reliefate.
I. ~ 25; Dg. 14,2 cm; Df. 10; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 21 III 1900 = Pl. VI 7 (Muz. Turda, f.n.).
7. Vas mare, lucrat cu roata, de culoare cenuşiu-neagră, cu muchia buzei lngroşată şi uşor evazată, iar fundul tăiat
drept. Este omamentat cu o linie In relief şi altele două adlncite.
1. = 41,8; Dg. 25,2; Dm. 38,4; Df. 15,3; Gr. 0,8 cm. Descoperit la 27 III 1900 =Pl. VI 2.
8. Vas In formă de carafâ căruia li lipseşte buza. Este lucrat la roată din pa&tă finA, de culoare cenuşlu~esch.lsă.
este omamentat cu două briie In relief şi două benzi de Unii lustruite.
1. ~ 30; Dg. 10,7; Dm. 27; Df. 11,6; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 24 III 1900 =Pl. VI 6.
Pl. VI. 1 = Pl. V 1 ; 2 = Pl. V 7 ; 3 = Pl. V 4 ; 4 = Pl. V
5 ; 5 = Pl. V 3 ; 6 = Pl. V 8; 7 = Pl. V 6; 8 =
~Pl. V 2.
Pl. VII. 1. Stracbinâ de culoare cenuşiu-neagră, lucrată cu roata, cu muchia buzei ingroşată, iar fundul tăiat drept
şi uşor scobit. 1 ~ 11,5; Dg. 25,6; Df. 10,3; Gr. buzei 1 cm. Descoperit la 18 XI 1902 = Pl. VIII 4.
2. Vas mic de culoare neagră, lucrat cu roata, cu gura largă şi muchia buzei lngroşată şi uşor răsfrlDtă, iar fundul
tăiat drept.
I. - 11,2; Dg. 10,3; Dm. 14,4; Df. 7; Gr. 0,5 cm. Fără dată de descoperire = Pl. VIII 6.
3. Strachină mare, de culoare cenuşiu-închisă, lucrată cu roata, cu muchia buzei lngroşată şi fundul tAiat drept, cu
o uşoară scobitură.
1. = 10,6; Dg. 26,2; Df. 8,8; Gr. buzel 1,1 cm. Descoperită la 22 V 1901 =Pl. VIII 1.
4. Vas In formă de carafă, de culoare roşu-cărămizie, lucrat cu roata din pastă fină, cu gura strimtA, iar muchia buzei
rotunjită şi mult răsfrlntă orizontal lnafară. Fundul vasului este marcat printr-un inel de fund in relief. Vasul este
ornamentat cu o linie In relief, o Unic lustruită şi una adlncită.
1. = 26,5; Dg. 10,1; lăţimea buzei 2,7; Dm. 21; Df. 9,7; Gr. 0,5, a inelului de fund 0,7 cm. Descoperi tia 22 V 1901 =
Pl. VIII 2.
5. Vas scund cu gura largă, de culoare cenuşiu-roşiatică, lucrat cu roata, cu muchia buzei rotunjită, iar fundul scobit.
I. = 11,7; Dg. 15,2; Dm. 20,7; Df. 8; Gr. buzei 0,9 cm. Descoperit la 7 III 1901 ~ Pl. VIII 5.
6. Vas mare cu gura largă şi corpul bombat, de culoare cenuşiu·lnchisă, lucrat cu roata din pastă finA. Vasul are mucbia
buzei teşită şi răsfrlntă In exterior, fundul tăiat drept, cu o uşoară adlncitură centrală şi este ornamentat cu o linie In
relief şi două linii adlncite.
I. = 32,5; Dg. 19; Dm. 30,6; Df. 11,5; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 18 XI 1902 = Pl. VIII 8.
7. Vas mare In formă de carafă, păstrat fragmentar. Este de culoare cenuşiu-deschisă, lucrat cu roata din pastă de bună
calitate. Vasul este ornamentat cu trei brluri uşor reliefate şi are fundul tăiat drept, cu o uşoară scobitură centrală.
I. ~ 36 cm; Dg. 12; Dm. 29,7; Df. 15,2; Gr. 0,6 cm. Fără dată de descoperire =Pl. VIII 9.
8. Vas mare cu gura largă şi corpul bombat. Este de culoare cenuşiu-incbisă, lucrat cu roata din pastă de bunA call·
tate, mucbia buzei este uşor rotunjită şi puţin răsfrintă in exterior, iar fundul tăiat drept are o uşoară scobitură
centrală. Vasul este ornamentat cu o linie adlncltă şi una uşor reliefată.
1. = 34,5; Dg. 20; Dm. 34,1; Df. 11,5; Gr. 0,4 cm. Descoperit la 21 V 1901 =Pl. VIII 7.
9. Vas de acelaşi tip cu cel precedent. Este de culoare cenuşiu-descbisă.
1. = 32; Dg. 20,8; Dm. 31,8; Df. 13,2; Gr. 0,7 cm. Descoperit la 25 V 1900 = Pl. VIII 3.
Pl. VIII. 1 = Pl. VII 3 ; 7. = Pl. VII 5; 3 = Pl. VII 9 ; 4 = Pl. VII 1 ; 5 = Pl. VII
Pl. VII 8; 8 = Pl. VII 6; 9 = Pl. VII 7.

4 ; 6 = Pl. VII

2; 7 -

Pl. IX. 1. Vas mare bitronconic de culoare cenuşiu-gălbuie, cu pete de culoare lncbisă, ajungind plnă la negru. Este
JUcrat cu mina din pastă de bună calitate, cu muchia buzei tăiată oblic, iar fundul drept. Vasul estP 1mamentat cu
patru proeminente conlce aplatlzate situate pe linia de maximă dimensiune.
1. - 38; Dg. 18,4; Dm. 30,5; Df. 13,5; Gr. 1,2 cm. Găsit la 28 III 1900 =Pl. X 1.
2. Stracbină mare, de culoare cenuşlu-lnchisă, cu pete roşiatice, lucrată cu roata din pastă de bună calitate. Are
muchia buzei rotunjită şi fundul scoblt.
1. - 11 ; Dg. 24,5; Df. 9; Gr. 0,9 cm. Descoperită la 28 III 1900 = Pl. X 2.
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3. vaa IICWld cu gura largă, de culoare cenuşiu·lnchisă, lucrat cu roata din pastă bUDă, cu muchia buze! robm}itl,
iar fundul tăiat drept ~ cu o uşoară scobitură centralA.
1. = 13,5; Dg. 19,6; Df. 10,5; Om. 12,3; Gr. 0,5 cm. Descoperit la 28 III 1900 = Pl. X 3. (Păstrat In Mus. Tmda.
f.n.).
-t. Strachină de culoare cenuşiu-neagră, lucrată cu roata, cu muchia bu.zei rotunjită ~ fundul acoblt.
1. = 10,4; Dg. 25,2; Of. 9,5; Gr. 1 cm. Descoperită la 7 IX 1900 =Pl. X 4.
5. vas mare cenuşiu-Inchis, lucrat cu roata, păstrat fragmentar. Este ornamentat cu două linii In relief şi una adtncitAe
1. = 3<4,5; Dg. 15,5; Df. 14; Gr. 0,8 cm. Descoperit la 28 III 1900.
6. Strachină mare de culoare cenuşiu·neagră,lucrată cu roata, cu muchia buze! rotunjită şi fundul tăiat drept, prevăzut
cu o abia perceptibilă scobitură.
1. = 10,9; Dg. 26,9; Df. 8,6; Gr. bu.zei 1,2 cm. Descoperită la 31 III 1900 = Pl. X 6.
7. Vas In formă de carafă, de culoare cenuşiu-neagră, lucrat cu roata din pastă fină. Are gura strimtă cu muchia bmel
rotunjită şi răsfrlntă la exterior, iar fundul tăiat drept şi prevăzut cu o scobitură centrală.
1. = 29,7; Dg. 13,8; Dm. 24,8; Df. 11,8; Gr. 0,6 cm. Descoperit la 31 III 1900 = Pl. X 5,
Pl. X. 1 = Pl. IX 1 ; 2 = Pl. IX 2 ; 3 = Pl. IX 3 ; 4 = Pl. IX 4 ; 5 = Pl. IX 7 ; 6 = Pl. IX 6.
1'1. XI. 1. Vas mic cu gura strimtă şi corpul aproape semisferic, lucrat cu roata din pastă de bună calitate. El ete de
culoare neagră, are muchia bu.zei uşor rotunjită, iar fundul tăiat drept.
I. = 6,1 ; Dg. 4,3; Df. 5 cm; Dm. 11,7 cm. (Muz. Ai ud, iov. nr. 4872).
2. Vas mic de culoare roşiatică, lucrat cu roata din pastă fină. Are muchia bu.zei rotunjită şi uşor răsfrintă In exterior,
iar fundul tăiat drept.
I. = 10,7; Dg. 7,9; Dm. 11,7; Df. 5 cm. (Muz. Aiud, iov. nr. 4870).
3. Cană mică ce a avut o toartă, de culoare neagră, lucrată cu roata din pastă fină. Este ornamentată cu grupe
de stampile alcătuite din cercuri concentrice unite Intre ele printr-o linie realizată din aceleaşi stampile. Gura vasului
este rotunjită, iar fundul marcat printr-un mic inel de fund.
1. = 8,3; Dg. 6,2; Dm. 9,3; Df. 4,9 cm. (Muz. Aiud, iov. nr. 4871).
-t. Strachină de dimensiuni mici, de culoare gâlbuie, lucrată cu mina din pastă de bună calitate, cu muchia bu.zei
rotunjită şi fundul tăiat drepl
1. = 6,8; Dg. 14; Df. 9 cm. (Muz. Aiud, iov. nr. 4868).
5. Strachină de culoare gălbuie-neagră, lucrată cu mlna din pastă fină şi acoperită cu slip lustruit. AUt gura, dt
şi fundul străchinii sint tăiate drept.
1. = 10,7; Dg. 15,5; Df. Il cm. (Muz. Aiud, iov. nr. 4866).
6. Vas cu gitul scurt şi ingust şi cu corpul aproape globular. Este de culoare cenuşiu-gâlbuie şi a fost lucrat cu roata
din pastă de bună calitate. Muchia bu.zei este rotunjită şi uşor răsfrlntă, iar fundul tăiat drent.
1. = 29; Dg. 12; Dm. 21 cm. (Muz. Aiud, iov. nr. 4864).
Pl. XII. Fragmente din coiful de bronz placat cu foitA de aur. 1. Fragment dintr-o placă trlunghJulară laterală, cu
un nit şi urmele unui al doilea nit şi a butonului central.
I.ungimea 8,2 cm, lăţimea 6,3 cm, grosimea 0,3 cm.
2. Fragment din calotă.
3. Placa laterală păstrată intreagă. Ea este de formă triunghiulară şi era prinsă de calota coifuiui cu ajutorul a trei
nituri de forma unor butoni sferici. In centrul plăcii, care este lncadrată cu două linii paralele indmte, se găseşte
un mare buton ornamental Impodobit cu trlscel reliefat.
Înălţimea plăcii 10 cm, lăţimea 7 cm.
<4. Porţiune din partea superioară a coifului cu urme de "ferestre" semicirculare. Coiful a fost descoperit la 27 III 1900.
Pl. XIII. 1 = Pl. XII 3 ; 2 = Pl XII 4; 3 = Pl. XII 1 ; 4 = Pl XII 2; 5 foitA subţire de aur cu care era placat
coilul
Pl. XIV. Piese de fier.
1. Umbo de scut ( 1) foarte rău conservat, alcătuit din trei benzi ·sudate Intre ele. J.ăţimea unei benzi este de 3 cm.
Descoperit la 7 IX 1901. AI putea fi şi rafuri de roată.
2. Umbo de scut, mai bine păstrat decit cel precedent. Este prevăzut pe linia mediană cu o puternică nervurA. Nu
ştim care era forma plăcilor terminale, poate patrulatere, se mal păstrează insă cei doi butoni puternici, de formă
semisferică cu care era fixat umbo-ul de lemnul scutului.
I.ungimea 19 cm, lăţimea 7,7 cm. Descoperit la 27 IV 1900.
3, 4, 5, 6, 9, 10. - Fragmente greu de determinat, poate au aparţinut unei arme (sabie?).
7. Sabie de fier foarte slab conservată. Se păstrează aUt lama cit şi cea mai mare parte a tecii, dar In Intregime
acoperite de rugină şi foarte friabile. Pe o parte a tecii se mal păstrează placa de aUrnare. Virful buterolel este
a scuţit, unghiular. I.ungimea cea 80 cm, lăţimea 5,3 cm. Descoperită la 15 V 1900.
8. Zâ ba1ă mare, foarte râu conservată. Este alcătuită din două bare torsionate terminate in cite o verigă.
I.ungimea 28 cm, diametru! verigilor laterale 8 cm. Descoperită la 19 III 1900.
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9. Două virfuri de lance, in formă de frunză de salcie, unile intre ele de rugină. Ele sint slab conservate.
Lungimea 30 cm, lă\imcn 4 cm. Descoperite la 27 III 1900.
13. VIrf de lance, slab conservat. Este de forma unei frunze de salcie şi este prevăzut cu o ;puternică' nervuri!. medianA.
Lungimea 33 cm, lăţimea JIIBXimă 3,7 cm, diametru! tubului de inmăDuşare 2 cm. Descoperit Ia 15 V 190()..
14. Cuţit de luptă, rău păstrat, acoperit in intregime de rugină. A avut lama curbă.
Lungimea 39 cm, lăţimea maximă 5,5 cm. Descoperit la 29 III 1900.
15. Cuţit de luptă de aceln~i tip cu cel precedent şi pOslrat in aceleaşi condiţiuni.
Lungimea 36 cm, lăţimea 5 cm. Descoperit la 231II 1900.
PI.XV.t-PI.XIV2;2=PI.XVI4; 3=PI.X\'18; 4=PI.XIV1; 5=PI. XIV8; 6~PJ.XVI.7;
7= Pl. XIV 14; 8 =Pl. XIV 15; 9 =Pl. XIV 7; 10 =Pl. XIV 12; Il= Pl. XIV I3.
1'1. XVI. Podoabe de bronz şi de fier.
I,2,3. Brăţară de bronz alcătuită din trei S«:miove fixe de mari dimensiuni. Cele trei Hmiove sint astăzi dezmcmbrate.
Dlametrul unei semio,·e 7 cm, grosimea plăcii 0,2 cm. Descoperită la 28 III 1900 =Pl. XVII 2.
4. Fibulă fragmentarii de fier, rău ronsen·ată, din care se păstrează arcul, corpul şi o mică parte din picior. Piciorul
se prinde de corp In apropierea arcului prin intermediul unei nodozităţi.
Lungimea păstrată 7,5 cm, lăţimea 2 cm. DescoperitA la 23 III 1900.
5,6. Brăţară de bronz bine păstrată, cele trei semiove sint Intregi. Ea formează perechea celei de la nr. 1-3 şi a fost
descoperită In acelaşi mormint = Pl. XVII 1.
1. Fibulă mare de fier ·acoperită de rugină in aşa fel lndt nu se poate şti dacă piciorul este sau nu prins de corp.
Lungimea 14 cm, lnălţimeo 3 cm. DescoperitA la 25 III 1914 = Pl. XV 6.
8. Două fi bule de fier unite Intre ele de rugină In aşa fel lndt nu poate fi determinat tipul căruia li aparţin.
Lungimea 13 cm. Descoperite la 23 III 1900 = Pl. XV 3.
Pl. XVII. 1 .. Pl. XVI 5-6; 2 .. Pl. XVI 1-3.

DAS KELTISCHE GRĂBERFELD VON APAHIDA
(Zusammenfassung)
Im Fri.ihjahr 1900 wurde anlăsslich von Arbeiten in einer Kiesgrube ein keltisches Gră
berfeld entdeckt. Ein Teil der auf diese Art ans Licht getretenen Grabbeigaben wurde vom
damaligen Lehrer des Dorfes, E. Orosz, erworben und seiner Privatsammlung einverleibt•.
Im Herbst desselben Jahres untemahm 1. Kovăcs Wer systematische Ausgrabungen, wobei
21 keltische Brandgrii.ber aufgedeckt wurden1 . Auch nach den auf beschrănktem Raum (44 X
8 m) durchgefi.ihrten Grabungen wurden bei Zufallsarbeiten noch einzelne Grii.ber gefunden.
Ein Teil ihrer Beigaben gelangten ebenfalls in die Sammlung Orosz; einige Gefăsse wurden
dem Museum Aiud geschenkt. Die Erwerbung von Beigaben dauerte bis 1914. Hier wird nun
das Material aus der Sammlung Orosz und die Gefăsse aus dem Aiuder Museum verOffentlicht.
Der Verfasser stellt fest, dass die Nekropo1e nicht zur Gii.nze aufgedeckt worden war. Zum
Beweis wird der Zufallsfund eines Grabes im Jahre 1965 erwăhnt, den er bei anderer Gelegenheit verMfentlichte~.
llber die in der Sammlung Orosz aufbewahrten Funde wurden nur einige ganz kurze
Mitteilungen verOffentlicht•- 7 • Aufgrund der von Orosz fi.ir jedes Sti.ick seiner Sammlung
angefertigten Etiketten versucht der Verfasser, das Material auf Grăber aufzuteilen. Die
Zahl der zerstOrten Grabstătten kann nicht genau bestimmt werden, es di.irften aher mehr
als 30 gewesen sein.
In der Sammlung Orosz befinden sich viele scheibengedrehte und einige handgearbeitete
Gefăsse (Taf. I-X); dazu kommen auch die aus dem Museum Aiud (Taf. XI). Neben der
Tonware enthălt die Sammlung Orosz auch Waffen und Schmuck aus Eisen und Bronze
(Taf. XII-XVII). Bemerkenswert ist das Grab eines keltischen Fi.irsten, in dem ein mit Goldfolie plattierter Bronzehelm (Taf. XII-XIII) gefunden wurde, der ins Latene B 2 angesetzt
wird.
Aus dem, was man bis jetzt liber das Grăberfe1d von Apahlda weiss, schliesst d er Verfasser,
ass dieses den grossen keltischen Nekropolen in Siebenbiirgen zuzurechnen ist (bis jetzt sind
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Grăber bekannt). Es scheint birituell gewesen zu sein, doch bat es in der Mehrzahl
Brandgrăber mit Grube, d.h. dass der vom Scheiterhaufen gesammelte Leichenbrand direkt auf
die Erde gelegt wurde. Dazu wurden noch Gefăsse mit Weihegaben, Fleischopfer (vom Schwein,

iiber 50

Pferd, Gefliigel), Waffen und Schmuck beigefiigt.
Es wurden einige Plattformen aus Stein mit den Abmessungen 2,40-2,80 X 0,90-1,20 m
aufgedeckt, die als Unterbau fiir den Scheiterhaufen dienten.
Hinsichtlich der Zeitstellung kommt der Verfasser, aufgrund von Entsprechungen aus Siebenbiirgen, wie auch aus anderen Teilen des keltischen Raumes, die fiir jedes einzelne Inventarstiick gegeben werden, zu dem Schluss, dass die keltische Nekropole von Apahida zu
Ende des Latene B beginnt und im Latene C fortbesteht ; in der absoluten Chronologie
entspricht das dem 4.-2. Jh.v.u.Z.
Die sechs handgearbeiteten Gefăsse sind nach ihrer Form und Technik bodenstăndiger
Herkunft. Sie verraten auf gewisse Weise, die der Verfasser nicht k.larstellen kann, die
Anwesenheit einer dakischen Bev()l.kerung.
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CONSIDERAŢII ASUPRA CIRCULAŢIEI MONEDEI STRĂINE

lN DACIA (SEC. II I.E.N. -

1 E.N .)

Documentarea arheologico-numismatică privind perioada istorică a Daciei
preromane, prelucrată în lucrări de sinteză 1 ori de detaliu, îmbogăţită continuu pe măsura dezvoltării cercetărilor şi a creşterii volumului informaţiilor
existente la îndemîna cercetătorilor, este în măsură fie să releve aspecte
noi, necunoscute, într-unul ori altul din domeniile istoriei daco-geţilor,
fie să aducă un spor de preciziune în considerarea istorică a problemelor
vieţii economice şi social-politice cunoscute dinainte.
Constatările şi observaţiile de mai jos pornesc de la descoperirile monetare din Dacia şi ele privesc monedele străine ajunse în nordul Dunării
de Jos cam în ultimele două secole şi jumătate de dinaintea cuceririi romane
a regatului lui Decebal. Spaţiul grafic nepermiţînd publicarea catalogului
descoperirilor monetare 2 , ne vom limita la unele concluzii generale, fără
a intra în detaliile numismatico-tehnice ale circulaţiei monetare din perioada
menţionată. Monedele avute în vedere cu această ocazie se înşiruie, din
1 V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1926; C. Daicoviciu,
TransAnt,
1945, p. 44 sqq.; R. Vulpe, in IstRom, I, 1960, p. 216 sqq., 237 sqq.; D. Popescu, in Ist
Rom, I, 1960, p. 232 sqq.; C. Daicoviciu, in IstRom, I, 1960, p. 255 sqq.
2 Catalogarea descoperirilor monetare s-a întocmit pe baza publicaţiilor numismaţilor E.
Chirilă, M. Chiţescu, B. Mitrea, Gh. Poenaru-Bordea, C. Preda, 1. Winkler şi ale altora,
precum şi a informaţiilor existente în Repertoriul arheologic al Transilvaniei (manuscris la Institutul de istorie şi arheologie Cluj) ; catalogul va fi publicat în Slovenskd Numizmatika. Nu au
fost incluse descoperirile monetare din zonele dobrogene apropiate oraşelor greceşti, ca unele
ce au şi din punctul de vedere al circulaţiei monetare o situaţie particulară. Numerele de ordine ale localităţilor marcate pe hărţile din fig. 1-4 corespund celor din catalog. Şirul
numerotării apare pe alocuri discontinuu ca urmare a sistemului ce a stat la baza întocmirii
catalogului: pe patru secţiuni şi în cadrul fiecăreia dintre ele două subîmpărţiri: monede originale şi monede imitate după cele originale. Harta I cuprinde descoperirile de monede provenind din Abdera, Amisos, Atena, Bithynia, Byllis, Byzantion, Callatis, Corcyra, Cyzic,
Erythreia, Egipt, Histria, Illyricum, Issa, Maroneia, Mesambria, Mesambria tracică, Nicaea, Odessos, Olbia, Paeonia, Panormus, Panticapaeum, Pharus, Priene, Scodra, Thessalonike, Tomis şi Valentia Hipponium; harta II: monedele emise in Macedonia după a. 158 i.e.n.,
de Thasos şi imitaţii ale acestora; harta III: monedele emise de Dyrrhachium şi Apollonia,
precum şi imitaţii ale lor; harta IV: monedele romane republicane şi imperiale pînă la 106 e.n.,
imitaţii ale lor, stanţe monetare şi monede de tip
KOI:ON. Nu au fost incluse în catalog
monedele emise în Macedonia ante 158 i.e.n. şi nici emisiunile monetare dacice inspirate, cel
puţin la începuturi, de monedele lui Filip al II-lea, ale lui Alexandru cel Mare şi ale
Larisei.
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punct de vedere cronologic, mai ales în secolele II î.e.n. - I.e.n. Unele
dintre ele, puţine la număr, sînt însă şi mai vechi, din secolul III şi chiar
IY î.e.n., emise fiind de diferite oraşe greceşti (harta !) 3 •
In legătură cu monedele greceşti se constată răspîndirea lor pe aproape intreg teritoriul
României. Sint mai numeroase descoperirile de tezaure şi de monede izolate in Muntenia şi
Oltenia, pe de o parte, şi in Transilvania şi Banat, pe de altă parte. În Moldova sint, de
asemenea, cunoscute astfel de descoperiri, dar mai ales piese izolate şi numai în jumătatea
de sud a acestei provincii. Sint rare sau lipsesc cu desăvîrşire monedele greceşti in Crişana,
vestul Olteniei, în cîmpia Biirăganului (pr~a puţin populată, de altfel), in nordul Moldovei şi
in Maramureş. Aglomerări mai importante se constată incepind de pe cursul mijlociu al
Argeşului şi pînă în zona Călăraşilor, in bazinele Siretului inferior şi Birladului, pe Mureşul
mijlociu şi pe Timava Mare. Dintre descoperiri nu lipsesc principalele aşezări dacice : Poiana, Zimnicea, Popeşti, Cetăţeni, Sibiu-Guşteriţa, Costeşti, Moigrad. E de remarcat, totodată,
înşiruirea descoperirilor mai ales pe Dunăre in sus şi pe văile Prutului, Siretului, Dimboviţei,
Argeşului, Oltului, Mureşului, Timavei Mari.
începînd de pe la mijlocul veacului al II-lea i.e.n., în teritoriile nord-dunărene pătrund
masiv mai intii tetradrahmele Macedoniei Prima şi apoi cele thasiene. Monedele Macedoniei
Prima ajunse in Dacia sînt cunoscute acum din 25 de tezaure şi 11 descoperiri izolate (harta
JI), iar cele thasiene din circa 70 de tezaure şi 51 de descoperiri izolate (harta II), totalizind peste 3 300 de piese, din care peste 450 de tetradrahme ale Macedoniei Prima şi aproape
2900 de tetradrahme thasiene. Asupra limitelor cronologice ale circulaţiei monedelor Macedoniei Prima şi a celor thasiene cercetătorii au ajuns la un consens unanim, plasînd utilizarea
lor ca mijloc de schimb pe piaţa Daciei in a doua jumătate a secolului al II-lea i.e.n. şi in
primele două decenii ale celui următor. Perioada de timp aici menţionată a fost stabilită,
in linii mari, mai intii de B. Mitrea 4 şi apoi mai exact conturată, pentru monedele Macedoniei Prima, de O. Floca6 • Chiar dacă marea majoritate a monedelor menţionate circulă
in perioada sus-amintită, unele dintre ele continuă să apară şi în tezaure datate mai tirziu; frecvenţa lor scade însă treptat, pe măsura apropierii de sfîrşitul erei vechi 0 • Tezaurele
monetare în care, alături de tetradrahme ale Macedoniei Prima şi thasiene, s-au aflat şi denari romani sint in numiir de 15. Dintre ele majoritatea celor a căror compoziţie este cunoscută se incheie cu denari romani republicani emişi în prima jumătate a sec. I î.e.n. 7 , urmînd
apoi tezaurele de la Remetea Mare (ultima monedă 16/15 î.e.n.) şi de la Tisa (cu denari imperiali
.. timpurii"); excepţie face tezaurul de la Hunedoara 8, păstrat incomplet, din care se cunoaşte
şi un denar de la Vespasian. Aceeaşi situaţie o prezintă şi monedele izolate thasiene şi ale Macedoniei Prima apărute împreună cu denari romani republicani•. Descoperirile nu contrazic, deci, observaţia potrivit căreia perioada de maximă circulaţie a monedelor thasiene şi ale
Primei 1\Iacedonii cuprinde a doua jumătate a sec. II î.e.n. şi inceputul celui următor; pie3 Includerea lor in catalog şi. implicit, marcarea pe harta I a localităţilor unde s-au descoperit s-a făcut atit din pricina impreciziunii incadrărilor cronologice pentru unele n1onedc
greceşti, cit şi datorită informaţiilor sumare existente în citeva cazuri.
4 B. Mitrea, Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima delta conqttista, in EDR, X, 1945, p. 78, 139-140.
6 O. Floca, Tezaurul monetar de la Cugir (reg. Hunedoara), in SCN, II, 1958, p. 103- 104.
8 B. Mitrea, Legături comerciale ale geto-dacilor din Muntenia ett republica romană, reflectate
f1z descoperiri monetare (Tezaurul de la Strimba, r. Tîrgovişte), in SCN, II, 1958, p. 190.
7 Tezaurele de la Mărtiniş (82/81 i.e,n., Rep., ms.), Butculeşti (77 i.e.n., Gh. Ştefan, Un
pctit tresor de monnaies decouvert en Valachie, in Dacia, IX-X, 1941-44, p. 349 sqq.)
Poroschia (75 i.e.n., I. Winkler, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, in SCŞCluj, VI,
1-2, 1S55, p. 102, nr. 46), Căliiraşi (64 i.e.n., B. Mitrea, in SCIV, IX, 1, 1958, p. 154~
nr. 15; C. Preda, în SCN, II, 1958, p. 466-467, nr. 5) şi SUncuţa (52 i.e.n., C. Preda,
Asupra descoperirii monetare de la Stăncuţa (Reg. Galaţi), in SCN, II, 1958, p. 240 sqq).
8 Din cele 44 monede ale tezaurului s-au păstrat : 1 tetradrahmă a Macedoniei Prima:, '3
denari romani republicani (a. 189-38 i.e.n.) şi 1 denar de la Vespasian (I. Winkler, De'scoperiri de monede antice în Transilvania, in SCN, II, 1958, p. 403-404, nr. V).
u Dărăşti-Ilfov, Deleni, Dobolii de Jos, Nocrich.
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Harla 1
Lista loca:it41iWr
1. Breştea
2. Coşoveni
3. Popeşti
5. Novaci
6.

Vărăşti

7. Cărbuneşti
8. Timişoara
9. Brincoveanu
10. Bucureşti
Il. Moigrad
12. Canlia
13. Ciorani
14. Poiana
15. Racoviţa
16. Radovanu
17. Satu Nou
19. Caşolţ
20. Cisnildie
22. Curcani
23. Dumbrăveni
24. Sibiu
25. Vişea
26. Barboşi
27. Deneşti
28. Dereşti
29. Bistreţu
30. Blrlad
31. Brăila
33. Căbeşti
34. Călăraşi
35. Costeşti
36. Cremen~ri
37. Crivăţ

38. Focşani
39. Giurgiu
40. Luncani
41. 1\lurgeni
44. Spiru Haret
45. Ungureni
46. Vaslui
48. Deva
49. Potoc
51. Boşneagu
52. Celei
54. Furculeşti
55. Jigodin
56. :llierlău
57. Oradea
58. Pianu de Sus
60. Singeorzu Nou
62. Cucerdea
64. Mediaş
65. Orlea
67. Reşca
68. Tirnăvioara
69. Hunedoara
71. Cetăţeni
73. Zimnicea
74. Folteşti
75. Călina
76. Richiţele
80. Tulgheş
85. Roseţi
87. Tirgşorul Vechi
88. Chilioara
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Harta II
Lista localit4ţikr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
38.
39.
41.
47.
48.
49.
50.
52.
53.
54.
55.
57.
60.
61.
62.

Arad
Bicsad
Bogaţi

Boiul Jllare
Brlncoveanu
Bucovâţ

Bucureşti

Câprioru
Chitid
Cluj
Cojasca
Conţeşti

Cugir
Deleni
Hâ.lcbiu
H.lrşova

Hunedoara
Jigodin
Laslău :r.Uc
Merenii de Sus
Merişani

Nucet
Ocniţa

Orbeasca de Sus
Petelea
Răhâu

Roşiorii

de Vede

Seleuş

Sinpetru
Suatu
Ttmavn
Vărmaga
Viişoara

(Teleonnan)

VitAneşti

Mura Mică
Nicolae Dâlcescu
Poiana
AdJnca
Bistreţu
Bocşa

Bogata
BonţeştJ
Boşneagu
Braşov

Brâila
Bucium
Butculeştl

Butlmanu
Caşolţ

63.
64.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
75.
77.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
94.
96.
98.
99.
100.
101.
102.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
111.
112.
114.
115.
116.
11 7.
118.
119.
120.
121.

Câ.lăraşi
Călugâreni

Câtâ.lina
Celei
Cernatu
Cetâţeni

Cetea
Clgmău

Ciuperceni
Cimpuri·Surduc
Coada Malului
Cricicova
Curcani
Dalnic
Dârâşti

Deva
Dobolii de Jos
Dridu
Fârcaşele

Feleac
Furculeşti
Ghelinţa

Giurgiu
Grănicerl

Gura Ocniţcl
Hatcg
HotfLrani
Icdcrilc
Lueta
lllăcin

!llâgbcrani
:llărtiniş
Jllediaş

!llonor
Moreni
Moşteni
Nicoleştl

Nocrlch
Novact
Nuci
Ocna Sibiului
Ostrov
Păcure\i

Petreşti
Petroşani

Pianu de Sus
Pianu de Jos
Piua Pietri!
PloeşU

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
149.
150.
151.
156.
157.
158.
159.
160.
166.
170.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
184.
190.
192.
193.
197.
198.
199.
201.
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Podu Vadului
Poiana Teiului
Popeşti (:\lihăileşti)
Popeşti (Vasilaţil

Poroscltia
Prundu
Remetea Mare
Riu Sadului
Roata
Rozavlea
Săcuieni
Sebeş

Singcorzu Nou
Sinmartin
Stăncuţa

Stocneşti
Şieu
Tărtâşeşti

Teleorman
Tisa
Ttrgovişle

Turda
Turia
Vasilaţi

Viişoara (Bacău)
Vlădeşti

Zimnicea
Afumaţi

Aiud
Băniţa

Berceni
Dobaia
Călineşti

Chiselet
Dobreni
Geoagiu
Grâdiştea Muncelului
Gura Padinii
Luica
Luncani
Măgurenl

Nud
Satu Nou
Sfinţeşti

SincrâienJ
Suhaia
Tămădău
Timişoara

Turmq

Mare
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, sele· rămase in circillaţie şi mai tirziu sînt puţin nunteroase şi, în orice caz, ele nu mai constituie ,;moneda curentă" utilizată în Dacia, cită vreme locul lor fusese luat de drahm:ele oraşelor D:Yrrhachium şi Apollonia şi de denarii romani republicani.
Zonele principale unde sint concentrate tetradrahruele thasiene şi ale Primei Macedonii,
aflate fie in tezaure, fie izolat, sînt partea centrală şi sudică a Munteniei, precum şi Transil"P ania. în prima dintre ele descoperirile sint numeroase in bazin ele inferioare ale Vedei şi
Teleormanillui, pînă la Dunăre, şi in bazinele Neajlovului, Argeşului, Dimboviţei şi pe cursul
superior al Ialomiţei. în Transilvania asemenea concentrări sint pe cursul mijlociu al 1\Iureşu
lui, in marele cot al Oltului transilvan de la confluenţa cu Riul Negru spre nord şi in zona
dintre Someşul Mare şi Someşul Mic. Între localitli.ţile de descoperire se află şi aşezările
dacice de la Poiana, Zimnicea, Popeşti, Cetăţeni, Cematu, Pianu de Sus, Cimpuri~Surduc,
CetealO. Din zonele unde asemenea descoperiri sînt aproape inexistente ar fi de semnalat,
totuşi, tezaurul de la Petroşani şi descoperirea izolată de la Riu Sadului (punctul izvoarele
Sadului). Lipsesc sau sînt extrem de rare tetradrahmele thasiene şi ale' _Macedoniei Prima in
Moldova, nord-vestul şi estul Munteniei, Oltenia, Banat, Crişana şi Maramureş.
Pe teritoriul României descoperirile se. concentrează, aşadar, in două mari zone: prima
dintre ele cuprinde cîmpia Munteniei de la Mostiştea spre vest şi regiunea. de dealuri şi subcarpatică a aceleiaşi provincii, iar a doua regiunea din interiorul arcului carpatic11 • Totalul
tetradrahmelor Macedoniei Prima şi al celor thasiene, luate împreună, se ridică, după cum
s-a ttai spus, la feste 33()0 de pie~e. Harta de răspîndire s-ar părea că indicii un număr mai
mare de astfel de monede în prima dintre zonele menţionate mai sus, dar ele, de fapt, sint
mai numeroase in zona intracarpatică. O statistică mai veche, in care erau incluse, aliituri
de tetradrahmele thasiene şi ale Macedoniei Prima, şi drahmele oraşelor DytThachium şi
Apollonia, trimitea spre o concluzie asemănătoare 12 • Evaluarea, cu un anumit coeficient de aproximaţie - singura fosibilă de altfel -, a montdelor thasiene şi ale Primei Macedonii, descoperite în zcnele amintite, ajunge la cifra de aproape 2()()0 de piese pentru zona intracarpatică18 ,
şi la circa 13()0 de piese pentru zona munteană. Diferenţa, fără a fi prea mare, este totuşi
de reţinut şi se cere a fi explicată la locill cuvenit.
În tot stc. II i.e.n., dacă nu chiar începînd de la sfîrşitul veacului anterior1', in Dacia pă
trund montdele oraştlor Dyrrhachium şi A pollonia de pe coasta estică a Adriaticii. Monedele
celor două oraşe se cunosc acum din 77 de tezaure şi 35 de descoperiri izolate de pe teritoriul Daciei (harta Ill), număJUl total al monedelor ridicîndu-se - tot cu un coeficient inevitabil de aproximaţie - la circa 11.900 de piese.
PErioada de circulaţie a monedelor in discuţie pe teritoriul României a fost delimitată fie
intre dirşitul HC. lll i.e.n. şi încheierea erei vechi, poate chiar şi în sec.I e.n.I6, cu menţiunea
că ele se răresc treptat în sec. I î.e.n.I 6 , fie intre sfîrşitul sec. II î.e.n. şi mijlocul veacului următor 17 • Dintre tezaurele formate din drahmele celor două oraşe adriatice şi din denari
romani, a căror contfoziţie este cunoscută în întregime ori cel puţin in proporţia indispensabilă incadrării lor sigure din punct de vedere cronologic, majoritatea se încheie pe la mij-

10 În zona cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei au apărut, deocamdată, fie în tezaure, fie
izolat, numai imitaţii ale tetradrahmelor thasiene (inf. H. Daicoviciu).
11
Cf. E. Chiri1ă - G. Mihăescu, Der Mîlnzhort von Căprioru. Beitriige zu Chronologie und
Umlauf der Tetradrachmen von Macedonia Prima und der Insel Thasos, 1969 (primele două
hlrţi).

12 I. Winkler, in
13

SCŞCluj,

VI, 1-2, 1955, p. 42.

Fără răspîndirile din Banat, Crişana şi Maramureş (nr. 1, 49, 77, 90, 128, 131, 132).

14

B. Mitrea, în EDR, X, 1945, p. 92, 98-99, 139.
16 Idem, loc.cit. şi p. 124.
u Idem, op.cit., p. 139.
17 M. Macrea şi M. Rusu, Der dakische Friedhof von Porolissum und das Problem der daki.<chen Bestattungsbriiuche in der Sptitlatenezeit, in Dacia, N.S., IV, 1960, p. 222, nota 23.
https://biblioteca-digitala.ro

1. GI.ODAJUU

78

locul sec. I i.e.n. 18 sau in a doua jumătate a sec. I i.e.n.u şi numai doul conţin denari imperiali•0. Admiţind posibilitatea ca drahmele celor doul oraşe să fi pltruns in Dacia Inel de
la sfîrşitul veacului al III-lea i.e.n. (dacă nu cumva este cazul unor monede emise intre
225-200 i.e.n., dar care au ajuns in Dacia abia in sec. II i.e.n.), epoca lor de maximă circulaţie
pare a fi, totuşi, cea cuprinsă intre mijlocul sec. II i.e.n. şi mijlocul ultimului secol al erei
vechi.
Descoperirile, fie izolate, fie in tezaure, se concentreazA in zona intracarpaticli. a Daciei
şi in Crişana, cu aglomerări mai importante pe Mureşul mijlociu şi in regiunea cuprinsă intre
văile Barcăului şi Crişului Repede pinii. la cotul Someşului. Aglomerarea din estul Transilvaniei,
de pe valea Riului Negru, se explică, in mare parte, şi prin faptul că pe aici trecea unul din
drumurile ce uneau ţinuturile intracarpatice cu Moldova şi pe unde drahmele celor două oraşe
au ajuns la est de Carpaţi11 • În sfirşit, ultima dintre zonele cu descoperiri mai numeroase de
acest fel este cea din sud-vestul Banatului, unde prezenţa drah.melor in discuţie apare firească
din moment ce calea lor de pătrundere in Transilvania pornea de la Dunăre, traversind Banatul spre nord-est 21 . Monedele celor două oraşe sint prezente, dar in măsură mai redusă, şi
in descoperirile din Muntenia (pe cursul inferior al Vedei pînă la Dunăre, pe Argeşul inferior,
Dimboviţa inferioară şi Ialomiţa mijlocie) şi din Moldova (in jumătatea sud-vestică a provinciei
~ pe cursul mijlociu al Bistriţei).
Dintre localităţile de descoperire nu lipsesc, desigur, cele pe teritoriul cărora se află aşe
zări dacice binecunoscute: Piatra Neamţ (Bitca Doamnei), Poiana, Barboşi (tezaur cu compoziţie suspectă), Snagov, Bucureşti, Popeşti, Cernatu, Costeşti, Grădiştea Muncelului, CimpuriSurduc, Deva, Moigrad.
Concentrarea monedelor emise de Dyrrhachium ~i Apollonia apare diferenţiată dacă se are
in vedere repartiţia lor in una ori alta dintre zonele menţionate : din totalul de circa 11 900 de
piese aflate pînă acum pe teritoriul României, dacă se exclud descoperirile din sud-vestul
Banatului, Oltenia, Muntenia şi Moldova, pentru zona intracarpatică şi Crişana rămine cifra
de circa 9 500 de piese. Aşadar, in cazul drah.melor din Dyrrhachium şi Apollonia concentrarea
descoperirilor in zona intracarpaticl apare mult mai pregnantă decit cea a tetradrahmelor
thasiene şi ale Macedoniei Prima.
Ultima dintre categoriile de monede avute in vedere cu această ocazie le cuprinde pe
~ele romane republicane şi imperiale ajunse pe teritoriul Daciei (harta IV) pină la cucerirea
romană a teritoriilor din nordul Dunării de Jos.
În stabilirea inceputurilor pătrunderii monedei romane republicane in Dacia părerile cer~etătorllor diferă prea puţin. Încă C. Moisil plasa data apariţiei monedei romane pe piaţa
Daciel la

sfîrşitul

secolului al II-lea i.e.n. 23

Părerea

lui C. Moisil a fost

acceptată

apoi

şi

sus-

18 Vezi cele de la Cornetu: 76/71 i.e.n. (0. Iliescu, Date nJi p.viuitn.re la tn:zurul mmetar
de la CiJpreni (reg. Craiova), in SCN, III, 1960, p. 447 sqq.). H~nedoara: 54/48 i.e.n. (B.Mitrea, in EDR, X, 1945, p. 88, nr. 17, p. 105, nr. 36; I. Winkler, op.cit .. p. 112. nr. 25).
Baziaş (punctul Dealul Lokva, nu Dealul Lunea ori satul Lunea): 54 i.e.n. (R~P. m>.l. S::>m~şu
"Cald: 50 i.e.n. (Rep, ms.).
18 Cernatu (B. Mitrea şi Z. Szekely, Tezaurul monetar de la Fotoş şi pătrunderea comercială
romaniJ tn estul Daciei în sec. I î.e.n., in Materiale, II, 1956, p. 678, nr. 7), Derna (Rep,
ms.), Fiţioneşti (B. Mitrea, in EDR, X, 1945, p. 91. nr. 53; Monedele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia tn Moldova (Tezaurul de la Viişoara, r. Tg. Ocna), in SCN, II, 1958, p. 81),
Sacalasău (Rep, ms.).
10 Tisa, cu 11 denari imperiali .,timpurii" (Rep, ms.) şi Potoc, cu o drahmă a Apollonlei (nesemnificativă ca una ce a rămas in uz multă vreme), 176 denari romani republicani şi un denar
de la Vespasian (Rep, ms.).
u B. Mitrea, in SCN, II, 1958, p. 89.
11 E. Chirilă şi I. Pop, Tezaurul monetar de la Sînpetru (or. Braşov), in Apulum, VII, 1,
1969, p. 168.
• C. Moisil, Cele mai 11echi legiJturi dintre daci şi romani, in ArhOlt, II, 6, 1926, p. 83-85.
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Harta Il/
Lista tocalU41ilor
1. Agtrbiciu
2. Alba Iulia
3. Albeşti
4. Apoldu de Sus
5. Arad
6. Baia de Criş
7. Barboşi
8 Basarabi
9. Baziaş
10. Bejan
Il. Dobaia
12. Braşov
13. Druznic
14. Bucureşti
15. Căprioara
16. Cematu
17. CigmAu
18. Cincu
19. Cimpuri-Surduc
20. Cimpuri de Sus
21. Clrlomăneşti
22. Cluj
23. Conţeşti
24. Cornetu
25. Costeşti
26. Cozmeni
27. Dalnic
28. Decea
29. Dema
30. Deva
31. Dieci
32. Dubova
33. Fetindia
34. Furculeşti

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Fi ţi oneşti
Găeşti
Ghelinţ;>

Gherla
Ghioca
Giurgiu
Grădiştea

Jlluncelului

Grozeşti

Hangu
Hunedoa:-a
Izvoarele
Lemnia
:llilcoveni
!lloiad
Moigrad
llloldova Veche
Nădăşelu

Nocrich
Novaci
Ocna Sibiului
Odorheiu Secu_;csc
Oradea
Ora viţa
Panciu
Pănade

Pescari
Pianu de Sus
Piatra Neamţ
Poiana
Popeşti

Potoc
Răhău

Roşiorii

de Vede

69. Sebeş
70. Sebeşul de Sus
71. Sighişoara
72. Sincrăieni
73. Singeorzu Nou
74. Snagov
75. Sofronea
76. Someşu·Cald
77. Subaia
78. Şimleul Silvaniei
79. Talpe
80. Teliu
81. Tileagd
82. Timişoara
83. Ti sa
84. Topliţa
85. Ţigmandru
86. Valea Călugărească
87. Viişoara (Bacău)
88. Vişea
89. Vîlcele
90. Vilcelcle Bune
91. Vînători
92. Voivodeni
93. Zăbala
105. Troianul
109. Agrişul !\Iare
114. Deiuş
125. Drăuţ
131. Gura Văii
133. Mişca
136. Orşova
154. Vlădeni

Sacalasău
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RarltJ IV
ListtJ loclllit4/ilo r
J. Afumaţi
2. Alba Iulia
3. Albeşli
4.

5
6.
7.
8.
9.
10.
1 J.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Iti.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
85.
38.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Albiş

Al dea
Alexandria
Aluogeoi
Amărâşti

Amărăşlii

de Ju!

Amna.ş

Apoldu de Sus
Amd
~Uleu

Augustin
Aieote Sever
Baocu
Barboşi
Baziaş
BO.Jâncşli
IJ4uţJu

Btt1eau
Beiuş

Bencecu de SIU
Bttghln
Berzovia
Dlcsad
Biled
Bistreţu

Blrsa
Blrzettl
Bobala
Doiu
Boia :Mare
Bonţe;~U

Bonţlda

Bord
Brad
Bradu
Bran
Braşov
Bmteş

Breaza
Brlocoveanu
44. Budumeoi
45. Bucureşti
48. Budiu Mic
47. Dugiuleşti
48. Bujor
49. Bungan.l
50. Butculeşti
51. Buzău
52. Cadea
53. Caracal
54. Caşln

ii.

Călacea

se.

Călanu

5 7.
58.
59.

CAlăraşi

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Mic

Călineşti
CA.Iineşti

(Tcleorman)
(Suceava)

CA.Im.Aţui

CApDna
CApruţa

CApWan
CAtAllna
CAUna

Cdd
Cepari
Ccrbăl

Cematu
CetAţen.l

Cetca
Checea
Chllloana

7 4. Ch.lnarl

75. Ch.!Ud
7 6. Ch.l ţorani
77. Ciwneghlu
78. Cia~ni
79. C!ndeşti
80.Cllt
81. Cluj
82. ComAlAu
83. Conţeşti
84. Comelu
85. Coruod
88. Costeşti (Or~Ue)
87. Costeşti (Tg. Frumos)
88. CovBSDa
89. Craiova
90. Crăsani
91. Cremenari
9 2. Crlsturu Secuiesc
93. Crlş
94. Crtngeni
95. Cuclulata
96. Cugir
97. Curtea de Argeş
98. Curticl
99. Cuşmed
100. Da.ln
101. Dâeştl
102. Dâeşti (Popqti)
103. Dă.iţa
104. Dâr~ti-lllov
105. Dealu Perjului
106. Deleni
107. Densuş
108. Derna
109. Dela
110. Dela

111. Deva
112. Dezna
113. Diaconi
114. Diosig
115. Dobasu
118. Doblrca
117. Dobolli de ]oa
118. DrAgi'uleşti
119. Drâgl'uleşti-Oit
120. DrAgApnl
121. DrAgeşti
122. Duleu
123. Fâ.rcaşelc
124. Fiţloneşti
125. Flrliug
128. FlAminzi
127. Fotoş
128. Frlnceşti
129. Galbeni
130. Gallţa
131. GarvAn
132. Gâeştl
133. Ghcnci
134. Gh. Gheorghiu-Dej
135. Ghcrghlţa
136. GhJdlaiAu
137. Glurtclecu Şim.leului
138. Glodenl
139. Goleţ
140. GovAjdia
141. Govodarva
142. GrAdiştca :Muncclulu
143. Gruiu
144. Gura Padinii
145. Haţeg
148. Hâlchiu
147. Horezu
148. Hotărani
149. Hunedoara
150. Ighlşu Vechi
ISI. nidia
152. Illeni
153. Ineu
154. laur!
155. Islaz
158. Işalnlţa
157. Izvoarclc
158. Jega.J..ia
159. Jcledlnţi
180. U.paşnic
161. I,ă.scu<i
162. I,eşile
163. Licurlciu
164. Lian.O.u
185. Liva
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166. J,ocustmi
167. I.uduş
168. I.uncani
169. Ma.laic:a
170. Măghm!f
17 J. Măgura Toplita
172. Mărcuşa
173. Mărt!niş
174. MătAcina
175. Mediaş
176. Medvcş
177.Merd
178. Mierea
J 79. Mihai Bra vu
180. Moacşa
181. MoOeni
182. Moigrad
183. Moisei
184. Moldova Veche
185. Moroda
186. Movila
187. Movilenl
188. Mozacu
189. Nadişa
190. Nălsâud
191. Nedeia
192. Negreni
193. Neudorf
194. Nicolae Bălcescu
195. Niculiţel
196. Novaci
197. Nuşfalău
198. Ocniţa
199. Odorhei
200. Ohaba Pooor
201. Olteni
202. Olteniţa
203. Oradea
204. Orăştie
205. Orbeasca de Jos
206. Orlea
207. Ormeniş
208. Orşova
209. Ostrov
210. Ozun
211. Palota
212. Pava
213. Pădureoi
214. Părăuşani
215. Păuliş
216. Pecica
217. Peretu
218. Pescari
219. Peteni
220. Piatra Neamţ
221. Pietroasele
222. P:logăraţi
:.t'L'I. P1oeşti
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224. Poiana (Galati)
225. Poiana (Gorj).
226. Poiana Sărat!
227. Polovragi
228. Popeşti
229. Porosch.ia
230. Porumbenii Mid
231. Potoc
232. Prăjeşti
233. Prejmer
234. Priseaca
235. Pruneni
236. Racoviţa
237. Răcătău
238. Răh.Au
239. Răzvad
240. Reci
241. Reghin
242. Remetea Mare
243. Renghet
244. Reşc:a
245. RUov
246. RJpa
247. RJpUe
248. ~ov
249. RJureni
250. Roata
251. Rodu
252. Roeşti
253. Roşla Montană
254. Roşiorii de Vede
255. Rovi.niţa Mare
256. Sacalasău
257. Sadioa
258. Sadova
259. Salonta
260. Sanislău
261. Sascut
262. Sascut Sat
263. Satulung
264. Satu Mare
265. Satu Nou
266. Săcclc
267. Să.l.aşu de Sus
268. Sălaşuri
269. Sălişte (Hunedoara)
270. Săllşte (Sibiu)
271. Sârata
272. Scundu
273. Scurta
274. Seleuş
275. Senereuş
276. Sfinţeşti
277. Sf. Gheorghe
278. Sibişel
279. Sibiu
280. Sighişoara
281. Sinaia

282. SlJiaDdrci
283. Stnc:rA.Imi
284. Stngeorn Nou
265. Slnmihalu Romdn
288. Slnpaul
287. Slnpetru de ctmpie
288. Slnvăsli
289. Slatina Timiş
290. Slimnic
291. Snagov
2112. Soco!
293. Someşu-Cald
294. Spriocenata
295. Stăncnţa
296. Stăneştl
297. Stoeneştl
298. Stuplni
299. Suceagu
300. Suhaia
301. Surduleşt.l
302. Suseni
303. Şaeş
304. Şaptesate
305. Şard
306. Şcheau
307. Şeica Mlc:A
308. Şerbeştl
309. Şimleul Sllvaoiei
310. Şimnlcu de sus
311. Şopotu
312. Talpa
313. TătArAşti
314. Tăuteu
315. Teiu
316. Tibod
3l7.Tibru
318. Timişoara
319. Tinosu
320. Ttsa
321. Timpa
322. Tirgovişte
323. Tirgu Mureş
324. nrgu ocna
325. Ttmava (Sibiu)
326. Ttmava (Teleorman)
327. Ttrnăveni
328. Todirenl
329. Tomeştl
330. Tulcea
331. Turda
332. Turla
333. Turmaş
334. Turou Măgurele
335. Ulmeoi
336. Uogurei
337. Uogureni
338. Valea
339. Valea Crişului
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340. Văcarea
341. Vădaş
342. Vărădia
343. VAnaaga
344. Vinţul de Jos
345. Vl.lşoara (BacAu)
346. Vişe:a
347. Vlştea
348. VizejdJa
3.e. Vllcan (Pasul)
350. Vlaători

351. vtrţu
352. Vlăden.l
353. VoineşU
354. Vllşoara (Neamţ)
355. Zăbala
358. Zălaa
357. Zătrml
358. Zeriadu Mic
359. Zimnicea
375. Baraolt

378.
-385.
·390.398.
422.
434.
435.
436.
439.
440.

Bozienii de Sus
Cătunul

~'

......

.,

:.,.

Ftattaele
Ludeşti
Tillşca

Brezol
Cozma
Firtuşu

Nocrlch
Sarmizegetusa

..

ţinută,

in mai multe rinduri, de B. Mitrea" şi de 1. Winkleru. O asemenea daU pare proba_bi11, dar o coborire a ei pînă in jurul anului 100 i.e.n. ni se pare mai acceptabilă, cu. atit

mai mult, cu cit trebuie ţinut seamă şi de cronologia, cu datări in general mai coborit~ •. a lui
E. A. Sydenham18 • Dar indiferent dacă moneda romană republicană a ajuns in Dada mai
devreme sau numai in preajma anului 100 i.e.n., important este el penetraţia masivă. a Jl:!.Onedei in discuţie are loc incepind cu ultimul veac al erei vechi şi, pare-se, cu deosebire. în prima jumătate a lui17 • Dintr-o statistică, întocmită pe baza anilor de emisiune a monedelor J:Pmane republicane descoperite în Dacia11, reiese el piesele emise in sec. III i.e.n. apar .spoJ;;tdic in descoperiri, cele emise în sec. II i.e.n. sînt mai multe, fără a fi, totuşi, prea numeroa,se.
pinl la emisiunile din ultimele două decenii ale sec. II şi din primul sfert al sec. I_te.n.,
care constituie majoritatea monedelor descoperite. Emisiunile posterioare scad cantitativ _pe
toată durata sec. 1 i.e.n., se menţin scăzute şi in prima jumătate a sec. 1 e.n. şi cresc abia
din a doua jumătate a primului secol din era nouă, mai ales după reforma lui Nero 28 • Perioadele de emisiune a monedelor romane republicane nu coincid totdeauna cu timpul pătrun4erii
lor in Dacia şi fluctuaţiile cantitative de după mijlocul ultimului veac al erei vechi sint de
explicat atit prin situaţia internă din Dacia. ins tabilă, cel puţin din punct de vedere .. pol.itic, după moartea regelui Burebista, cit şi prin alte cauze asupra cărora nu se poate insista

acum.
Numărul total al monedelor romane din perioada de pină la cucerirea romană descoperite
in Dacia este mult mai mare decit al monedelor Macedoniei Prima, thasiene, dyrrhachiene
şi din Apollonia şi. totodată, mai ridicat decit cel al monedelor romane descoperite in alte
ţinuturi din Europa limitrofe Imperiului30 • O evaluare anterioară, din 1955, bazaU pe 112 tezaure monetare înregistrate pînă in acea vreme in Dacia, stabilea numărul monedelor romane
14 EDR, X, 1945, p. 140;
SCN, Il, 1958, p. 180-181, 193; Moneda romană republicantf şi unitatea lumii geto-dace, in Unitate şi continuitate fn istoria poporului român, BucureŞti,
1966 (in continuare: UnitContlstRom), p. 61.
•• 1. Winkler, op.cit.. p. 46.
18 The Coinage of the Roman Republic, London, 1952.
17 B. Mitrea, Le triso,. de Ftl,.caşele (Dep. de Romanaţi). La penetration du commerce romain
dans la Petite Valachie avant la conqutte de la Dacie, în Dacia, IX-X, 1941-44, p. 392;
idem, in SCN, II, 1958, p. 180-181 ; 1. Winkler, op.cit., p. 53; eadem, Schatzfunde romischer
Silberm1lnzen in Dakien bis zum Beginn der Dakerkriege, în ]ahrbuch f1lr Numismatik und
Geldgeschichte, 17, 1967, p. 133 sqq.; C. Preda, Probleme de numismatictl geto-dacă, in SCN.
III, 1960, p. 71.
18 B. Mitrea, in SCN, Il, 1958, p. 179 sqq.; UnitContlstRom, p. 61-62.
" 9 Pentru
···olicaţia rămînerii in circulaţie a monedei vechi republicane şi după reforma
lui Nero, vezi M. Macrea - 1. Berciu, Doutl tezaure de monede republicane romane din Dacia
Superioară, în Apulum, I, 1939-42, p. 192, nota 14; D. Protase, Problema continuităţii
fn Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 93, nota 189.
ao Situaţia descoperirilor de pe teritoriile Bulgariei, Iugoslaviei, Pannoniei şi Galliei inal.ntea cuceririi lor de romani la B. Mitrea, în UnitContlstRom. p. 57 sq.
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la circa 16 50081, cărora li se adăugau descoperirile izolate, ajungindu-se la aproximatjv
17.000 de piese. Monedele romane (împreună cu cele de tip KOI:ON - circa 1 200 de pi.ese)
cunoscute .din descoperirile de pînă in anul 1969 inclusiv, repartizate in circa 228 de t ezaure
şi 210 descoperiri de piese izolate, se ridică la circa 25 000. Calculul care a dus la rez ult~ţul
menţionat a operat cu aproxima ţii mici in cazul tezaurelor împrăştiate total ori parţi~l. şi,
deci, nu este exclus, ci, dimpotrivă, foarte probabil, că numărul total al monedelor romane
depăşeşte cifra de 25 000.
.
Numărul ridicat al descoperirilor, atit din punctul de vedere al localităţilor, cit şi din,_eţl
al cantităţii monedelor romane din Dacia, adevereşte din nou o constatare mai veche, potrivit
căreia moneda romană ajunsese instrumentul de schimb principal - dacă nu aproape singurul ....
pe piaţa Daciei in ultimele două secole premergătoare cuceririi romane81 •
Repartiţia zonală a monedei romane diferă de la o regiune la alta. Ea a fost descoperită,
fie in tezaure, fie ca piese izolate, pe aproape intreg teritoriul Daciei. Concentrări apreciabile
de astfel de descoperiri se constată in zona intracarpatică, incepind din ţinutul Hunedoarei,
continuind pe Mureşul mijlociu in sus, pe cele două Tirnave, in regiunea dintre cursul inferior
al Hirtibaciului şi Sebeş, in Cîmpia Transilvaniei şi in marele cot al Oltului transilvan, mai
exact la sud de el şi in regiunea dintre Olt şi Riul Negru. O altă zonă cu descoperiri numeroase şi repartizate oarecum uniform pe teritoriul ei este cea care incepe in nord de la cot1,1l
Someşului, mergind spre vest pînă in valea Barcăului şi coborind apoi spre sud pînă la Timiş.
Totalul monedelor rcmane din intreaga zonă intracarpatică se ridică la aproape 17 000 de
piese. în zona extracarpatică descoperirile se masează pe cursul mijlociu şi, in parte, inferior
al Siretului, pe Trotuş, pe Bistriţa mijlocie, incepind apoi de pe cursul mijlociu al Buzăului
pînă în regiunea confluenţei Teleajenului, Prahovei şi Ialomiţei, pe cursurile superioare ale
Ialomiţei şi Dimboviţei, in bazinul mijlociu şi, in parte, inferior al Argeşului şi in regiunea
dintre cursul inferior al Teleormanului şi al Oltului. în Oltenia descoperirile sint mai numeroase
in zona dintre Jiu şi Olt. Cantitativ, in zona extracarpatică numărul monedelor romane este
inferior celui din zona intracarpatică, trecind cu puţin peste 8 000 de piese. Nu lipsesc, nici
de astă dată, dintre descoperiri aşezări dacice, cum ar fi cele de la Piatra Neamţ (Bitca
Doamnei şi Cozla), Bradu, Răcătău şi Poiana în Moldova, Călăraşi (Grădiştea), Crăsani,
Popeşti, Bucureşti, Snagov, 1 ino~n ~i CetăţEni în Muntenia, Omiţa şi Polovragi în Oltenia,
Cernatu, Sf. Gheorghe, Cuciulata, Breaza, Sibiu (Guşteriţa), Căpilna - Sebeş, Costeşti,
Grădiştea Muncelului, Pecica, Cetea şi Moigrad in Transilvania. Atrag atenţia, prin particularitatea zonelor in care au fost descoperite, monedele romane semnalate la Suseni şi in
pasul Vîlcan, la Bran, Brezoi, pe valea Riului :Negru şi la Poiana Sărată.
. ..
Sint rare astfel de descoperiri in nordul şi estul Moldovei, Cîmpia Bărăganului, vestul
Olteniei, regiunea nordică şi nord-vestică a României.
O chestiune legată direct de prezenţa monedei romane şi, in general, a produselor străine,
greco-romane, in Dacia este cea a drumurilor comerciale existente in antichitate şi utilizate atit
de negustorii din sudul mediterano-egeean ori din oraşele de pe ţărmul Pontului Euxin, cit
şi de cei locali. Descoperirile, fie monetare, fie de altă natură, au fost in măsură să jaloneze traseul principalelor drumuri comerciale, iar înmulţirea descoperirilor, pe măsura amplificării cercetărilor, nu poate veni decit cu eventuale precizări de detaliu. Atenţia cercetătorilor
s-a oprit in primul rind asupra principalelor cursuri de apă ce străbat teritoriul Daciei şi mai
ales asupra Dunării, cale navigabilă excelentă de legătură, prin Pontul Euxin, cu mările sudice.
Fliră a insista asupra debitului rîurilor din Dacia în antichitate, superior celui de astăzi, şi,
deci, asupra porţiunilor navigabile de pe cursul lor, observaţia ce se cere notată este că indiferent de lungimea porţiunilor navigabile ale unuia ori altuia dintre riuri, drumurile comerciale terestre urmau, în general, firul acestora (numai in zona de cîmpie ele puteau avea,
şi foarte probabil au avut, parţial şi alte trasee).
Pentru a ajunge in Dacia negustorii au utilizat desigur calea maritimă Mediterana - Egeea
- Marea Neagră, intrind apoi cu corăbiile pe Dunăre în sus, şi, in parte, pe afluenţii ei.
Dar calea maritimo-fluvială menţionată nu le-a exclus pe cele terestre. Legătura cu Marea
SCŞCluj, VI, 1-2, 1955, p. 46.
M. Macrea - I. Berciu, op.cit., p. 202; C. Daicoviciu, TransAnt, 1945, p. 59; B.
Mitrea, in EDR, X, 1945, p. 140; SCN, II, 1958, p. 183-190; Unit ContlstRom, p. 62 ;.
C. Preda, in SCN, III, 1960, p. 71; E. Chirilă, in ActaMN, I, 1964, p. 127.
Il
11

I. Winkler, in
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Egee şi mai ales cu ţiirmul nordic al ei s-a făcut pe valea Hebrului. peste Balcani. pînă
la Duniire. Acesta e principalul drum de pAtrundere a monedelor Macedoniei Prima şi a celor
thasieneU. Negustorii de pe ţiirmul adriatic. din Apollonia şi Dyrrhachium - nu neapiirat
numai greci. ci. probabil. inel de timpuriu şi romani - pentru a ajunge in ţinuturile nordduniirene unnau drumul ce începea la Lissus şi continua pe valea riului Margus pinii la Viminacium14. In sfîrşit. un al treilea mare drum comercial ce lega Dacia. de asUdată de nordul Italiei. utilizat de la Augustus inainte. dupii pacificarea iapozilor. pornea de la Aquileia. trecind
prin Emona. peste Alpii Iuliei. prin Nauportus şi. pe Savus. cobora la Dunărel 5 •
Oda tii ajunse la Duniire. miirfurile piitrundeau in interiorul Daciei pe firul principalelor cursuri
de apă. binecunoscute şi asupra clrora orice insistenţii este de prisos. Ar fi de menţionat
însă principalele puncte de trecere peste Carpaţi inspre şi dinspre Transilvania. De la vest spre
est ele ar fi Porţile de Fier ale Transilvaniei. pasul Vilcanului. al Branului. al Oituzului şi.
mai puţin utilizate. pare-se. pasurile Tulgheş şi Ghimeş. Dintre cele enumerate mai sus o importanţă deosebiU au avut pasurile Branului. Oituzului şi Vilcanului.
Intre punctele de trecere ale drumurilor peste Carpaţi nu s-a menţionat defileul Oltului cu
toate că el apare aproape la toţi cei ce au ziibovit asupra traseului drumurilor comerciale din
interiorul Daciei". In ce ne priveşte. nu credem cii defileul Oltului. ingust şi prăpăstios. amenajat pentru a se putea circula pe el abia in vremea Daciei romane. a fost utilizat şi mai inainte. Din contra. pare mult mai probabil cii drumul ce începea de la vărsarea Oltului şi urca
pe firul lui. cotea spre \'est la confluenţa cu Lotrul. urma apoi cursul acestuia şi continua
cu drumul de plai care coboară in Transilvania pe la izvoarele Sadului. In sprijinul acestei
piireri vin descoperirile de tetradrahme thasiene tocmai la izvoarele Sadului. a unei monede
rle tip KO l:ON la Brezoi şi practicarea drumului menţionat pe toatii durata evului mediu pină
in epoca modernii.
Precum s-a vbut. am insistat mai mult asupra celor mai importante drumuri comerciale
externe. de acces spre Dacia. tocmai pentru a indica principalele direcţii de piitrundere In
teritoriile nord-duniirene a marii majoritiiţi a diverselor categorii de monede17 • Ele ar fi, deci,
următoarele : 1. direcţia in general sud-nord pinii in Cimpia Munteană şi de aici in Transilvania pentru monedele Macedoniei Prima şi cele thasiene ; 2. calea monedelor din Dyrrhachium şi Apollonia. orientată sud-vest-nord-est pînă la Duniire, unde se bifurca. o ramificaţie
pornind prin Danat spre TransiJyania şi. mai departe, prin pasul Oituzului. in Moldova şi altl
ramificaţie. pe Duniire in jos. pinii in Muntenia; 3. monedele romane au venit. la inceputul
pătrunderii lor in Dacia. aproximativ pe acelaşi drum ca şi cele din Dyrrhachium şi Apollonia.
i.ar mai tirziu pe calea Aquileia - Emona - Siscia - Sirmium şi dinspre sud şi sud-est.
din ţinuturile alipite treptat Imperiului roman.

Descoperirile monetare nu pot oferi decît o imagine aproximativă asupra
circulaţiei monetare şi a schimburilor comerciale desfăşurate în antichitate;
aşa incompletă, ea este totuşi indispensabilă pentru istoria economică,
socială şi chiar politică a Daciei de dinaintea cuceririi romane. Circulaţia
monetară, coroborată cu descoperirile de produse de origine sudică, greco-romane - asupra cărora vom reveni cu altă ocazie - întregeşte imaginea
~Cu detalii la B. Mitrea, în Dacia, IX-X. 1941-44. p. 395 sq.; EDR. X, 1945, p. 142
aq.. ; SCN. II, 1958. p. 185.
34
B. Mitrea, în Dacia. IX-X. 1941-44. p. 395 sq.; EDR. X. 1945. p. 144 sq.; E.
Chirilă. loc.cit.
3 ' Strabo. IV. 6. 10; VII. 5. 2; V. Pâryan, op.cit .• p. 718; M. P. Charlesworth.
Trt.lde1'outes and commerce of the Roman Empire. Cambridge. 1926. p. 174 sq.; B. Mitrea. în L::DR.
x. 1945. p. 91.
30 V. Pârvan.
op.cit .• p. 608 sq.; B. Mitrea. în Dacia. IX-X. 1941-44. p. 394; l:.'DR.
X. 1945. p. 149; C. Preda. Descoperirea de monede romane republicane de la Locuste11i (,.. Guru
Jiului, reg. c,.aiova). in SCN. III, 1960, p. 167.
~ 7 Sint exceptate descoperirile din harta I, care conţine monede ajunse ln Dacia deseori
insoţindu-le pe altele şi sint. in general. mai puţin semnificative.
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comuţului ţinuturilor Daciei cu lumea clasică dinafara
şi jumătate ce au premers înstăpînirea romanilor

ei în ultimele două
la nord de Dunăre.
Implicaţiile prezenţei şi întrebuinţării monedelor străine, alături de cele
autohtone, în schimburile comerciale din Dacia, sînt dintre cele mai importante. Moneda străină ori locală, fără a exclude cu totul trocul, a facilitat în
mod deosebit desfăşurarea schimburilor comerciale. Prezenţa ei în Dacia denotă existenţa produselor ce urmau a fi vîndute ori cumpărate ca şi interesul
neguţătorilor sudici pentru produsele locale. Alături şi împreună cu produsele agricole, pieile, vitele, lemnul, mierea, ceara şi în general materiile
prime, mare căutare trebuie să fie avut sarea, inexistentă în Peninsula
Balcanică38 •
Schimburile comerciale dezvoltate şi amplificate continuu
arată, totodată, avîntul şi nivelul dezvoltării economico-sociale şi chiar
demografice a ţinuturilor nord-dunărene. De altă parte, avîntul şi contir_uitatea dezvoltării econcmice a Daciei spre sfîrşitul celei de a doua vîrste
a fierului au fc~t înlt:snite de situaţia ţolitică din ţinuturile carpato-dună
nr..e favorabilă, dincolo de Hţdatele incidente militare, schimburilor cu
lumea sudică.
P1u<:nţa mor.edei străine in Dada nu trt:buie legată însă exclusiv de
valoarea ei ca instrument de schimb, cîtă vreme ea era apreciată de localnici
~i pentru conţinutul în argint, metal folosit cu precădere în confecţionarea
obiectelor de podoabă 39 • Dar din punctul de vedere al utilizării monedelor străine, evident, mana lor majoritate au avut şi în Dacia destinaţia
pentru care au fost emise. De acEEa, fără a Exagera importanţa concentrării
sau rarităţii descoperirilor wcm:tare în anumite zo11e gecpafice, ele au,
totuşi, unele semnificaţii de ordin econcmic şi politic în măsură să indice
stadiul de dezvoltare atins de sociEtatea dacică din acele regiuni.
Monedele Macedoniei Prima, cele thasiene, ale oraşelor adriatice Dyrrhachium şi Apollonia, precum şi cele rcmane acoperă în Dacia perioada
cuprinsă între mijlocul sec. II î.e.n. şi începutul sec. II e.n.
Pentru a doua jumătate a sec. II î.e.n. şi ÎnCEputul celui m mător conc~::ntrarea tetradrahmelor Macedoniei Prima şi a celor thasiene în Muntenia
şi Transilvania delimitează, chiar dacă nu îndeajuns de precis, principalele
zone mai dezvoltate din punct de vedere economic şi social. Prima dintre
zone cuprinde partea centrală şi sudică a Munteniei care au jucat, cel puţin
din punctul de vedere al schimbului cu lumea grecească, un rol mult mai
important decît regiunile imediat învecinate, desigur cu excepţia Tansilvaniei. Faptul că zona - s-o numim- munteană era oarecum regiunea
obligatorie de trecere a monedelor în discuţie spre alte ţinuturi ale Daciei,
în speţă spre Transilvania, nu explică în mod satisfăcător numărul mare
de descoperiri de aici, cum s-a lăsat să se înţeleagă 40 • Ea este, de altfel,

secole

as B. Mitrea, in EDR, X, 1945, p. 153.
38
Mai pe larg la C. Preda, Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele getodace, în lumina descoperirii de la Stăncuţa (r. Călmăţui, reg. Galaţi), in SCI V, VIII, 1-4.
1957, p. 113 sqq.
to E. Chirilă şi 1. Pop, op.cit., p. 168; E. Chirilă - G. Mihăescu, op.cit., p. 40.
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zona în care se găsesc aşezări dacice importante şi înfloritoare şi în această
vreme: Călăraşi (Grădiştea), Zimnicea, Popeşti, Bucureşti, Cetăţeni ca şi
multe altele abia semnalate ori mai puţin cercetate. De altă parte, dacă se
are în vedere şi abundenţa mărfurilor sudice în aceeaşi zonă, importanţa
ei ca factor activ, am zice cu un termen modern, de partener comercial al
lumii clasice, creşte simţitor.
Cealaltă zonă de concentrare a tetradrahmelor Macedoniei Prima şi a
celor thasiene este Transilvania unde, cum s-a arătat, cantitatiY, descoperirile sînt mai numeroase decît în zona munteană, de unde rezultă - şi
subliniem în mod expres aceasta - că ponderea zonei intracarpatice în
economia generală a ţinuturilor dacice este mult mai mare decît s-a crezut
şi că viaţa economică-comercială de aici a cunoscut o dezvoltare remarcabilă încă din această vreme.
Conchizînd, harta descoperirilor arată limpede existenţa a două mari
zone, destul de bine delimitate, a căror importanţă economică, socială şi,
implicit, politică în Dacia apare deosebită de a celorlalte, iar dintre ele ponderea mai mare, din punctul de vedere al descoperirilor monetare, o are
ţinutul intracarpatic. Ponderea mai mare a celui din urmă va fi şi mai
evidentă în cazul descoperirilor cu drahme emise de Dyrrhachium şi Apollonia.
Monedele celor două oraşe adriatice pătrund constant spre ţinuturile
intracarpatice. Explicarea prezenţei lor masive în Transilvania şi Crişana
nu poate fi pusă pe seama direcţiei principale urmate de aceste monede
pentru a ajunge în Dacia. Direcţia din care vin nu poate explica nici descoperirea celei mai mari părţi a lor în ţinuturile intracarpatice şi nici raritatea
lor în zona extracarpatică a Daciei. S-a văzut, în cazul tetradrahmelor
Macedoniei Prima şi al celor thasiene, care veneau dinspre sud în Dacia,
că majoritatea lor nu s-a oprit în ţinuturile extracarpatice - cum ar fi
fost firesc dacă direcţia de venire ar fi determinat concentrarea descoperirilor - ,ci a ajuns pînă în Transilvania. Disproporţia cantitativă în ce
priveşte descoperirile de drahme din Dyrrhachium şi Apollonia între zonele
intra- şi extracapatică este atît de mare şi evidentă în favoarea primei
încît orice comentariu în această privinţă este superfluu. Dar pentru a
avea o imagine mai fidelă asupra semnificaţiilor fenomenului semnalat
este de făcut precizarea că, cel puţin o vreme, mai exact în a doua jumătate
a sec. II î.e.n. şi la începutul celui următor, perioadele de circulaţie a monedelor emise de Macedonia Prima şi Thasos, pe de o parte, şi a celor emise
de Dyrrhachium şi Apollonia, pe de altă parte, se suprapun41 • În felul acesta,
concentrarea descoperirilor monetare în zona intracarpatică în perioada
dintre mijlocul sec. II î. e. n. şi începutul veacului următor apare şi mai
pregnantă 42 . Totodată se cere a fi remarcată, în legătură cn aceleaşi mon E. Chirilă şi I. Pop. op.cit., p. 167 sq.
n Se poate adăuga aici că repartiţia monedelor dacice in perioada din a doua jumătate
a sec. II i.e.n. şi pînă in primele două decenii ale veacului următor, deci in ultima fazl!i a
monetăriei "tradiţionale" autohtone, pare a fi tot in favoarea ţinuturilor intracarpatice sau
cel puţin aşa lăsa să se inţeleagă o statistică mai veche (1. Winkler, O mincich Ddcu a Getu.
tu Numismaticky Sbornik, V, Praha, 1958, p. 20, tabelul 1).
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nede din Dyrrhachium şi Apollonia, înmulţirea descoperirilor la est de
Carpaţi, regiune în care se cunoşteau pînă nu demult numai tetradrahme
thasiene, şi ele în număr mic.
Singurele monede a căror prezenţă este semnalată aproape pe tot teritoriul Daciei, în perioada ce ne interesează acum, sînt cele romane republicane şi imperiale din primul secol al erei noi. Răspîndirea lor în ţinuturile
Daciei arată avîntul deosebit al schimbului pe bază de monedă în perioada
statului dac, participarea - e adevărat, în măsură diferită de la o regiune
la alta - a întregii Dacii la comerţul cu lumea romană şi, totodată, faptul
că moneda romană era în această vreme în teritoriile nord-dunărene principalul, dacă nu aproape singurul instrument general admis şi apreciat
în tranzacţiile comerciale. Tocmai atragerea, dar în primul rînd posibilitatea
participării aproape a tuturor ţinuturilor dacice la schimbul de valori materiale cu lumea romană apare cu deosebire importantă. La comerţul cu
lumea romană participă ţinuturile intracarpatice, cea mai mare parte a
Olteniei şi Munteniei şi Moldova vestică. Gradul de intensitate a schimburilor comerciale de pe teritoriul Daciei rezultă atît din produsele sudice
de import descoperite în aşezările şi fortificaţiile de pe cuprinsul ei, cît, mai
ales, din numărul extrem de mare al monedelor romane cunoscute pînă
acum. În privinţa monedelor romane se constată din nou că majoritatea
acestora s-au descoperit în zona intracarpatică, unde se masează peste 2/3
din numărul lor total. Zona intracarpatică continuă deci să-şi păstreze
întîietatea în privinţa circulaţiei monetare faţă de celelalte regiuni ale Daciei.
În comerţul global al Daciei cu lumea greco-romană ţinuturile ei intracarpatice nu deţin însă o importanţă atît de covîrşitoare cum ar arăb, la
prima vedere, descoperirile monetare. Este destul să menţionăm în acest
sens marea cantitate de produse sudice (nu de monedă) nelipsite din a~c
zările extracarpatice, dar mult mai rare în interiorul arcului carpatic. Din
punctul de vedere al produselor sudice aşezările din afara arcului carpatic
sînt superioare celor transilvănene. Este adevărat însă că majoritatea
acestor produse constau din vase cerarnice (achiziţionate de autohtoni
fie ca atare, fie pentru vinurile şi uleiurile aduse în ele) mai greu de transportat, prin pasurile munţilor, spre Transilvania. Oricum însă, în pri,·inţa
circulaţiei monetare şi a schimbului pe bază de monedă ponderea mai mare,
după cum arată descoperirile monetare, trebuie s-o fi avut ţinuturile intracarpatice. Şi, în sfîrşit, o ultimă constatare, pe cît de evidentă, pe atît
de necesară a fi notată: negustorii veniţi din lumea greco-romană în Dacia
cumpărau mult mai multe produse decît s-a crezut şi ofereau contravaloarea
lor în monedă curentă.
Încheind, am sublinia corelaţia existentă între dezvoltarea economică
a Daciei preromane, reflectată în domeniul circulaţiei monetare, şi cea
politică. Concluzia generală desprinsă din prezentarea descoperirilor de
monede străine în ultimele două secole şi jumătate ce au premers cuceririi
romane este şi cea a existenţei unei dezvoltări economice continue şi în
plin avînt a Daciei şi în primul rînd a ţinuturilor ei intracarpatice. Circulaţia
monetară reprezintă numai unul din aspectele dezvoltării economice a ţinuhttps://biblioteca-digitala.ro
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turilor intracarpatice, care, coroborat cu constatările din alte sectoare economice - cum ar fi exploatarea minieră şi dezvoltarea metalurgiei fierului,
a producţiei agricole etc. -, dau o imagine a puternicului suport economic
şi social ce a creat premisele apariţiei şi a constituit totodată baza consolidării puterii politice şi militare a dacilor din interiorul arcului carpatic43 •
Fără a intra acum în discuţia legată de originile statului dac, am sublinia
doar premisele existente în Transilvania, pe plan economic şi social, pentru
apariţia statului şi unificarea lumii dacice pornită tocmai din aceste teritorii. Suportul economic solid existent aici a determinat şi a asigurat baza
materială şi socială a apariţiei statului dac în vremea lui Burebista, cu
antecedente în timpurile - prea puţin cunoscute - ale înaintaşilor imediaţi ai marelui rege, păstrarea, după dispariţia acestuia, a nucleului statului în aceleaşi teritorii şi pornirea, tot de acolo, a consolidării statului şi a
reunificării dacilor în vremea regelui ce avea să se împotrivească, cu toate
resursele materiale şi umane, cuceririi romane a teritoriilor nord-dunărene.
I. GLODARIU

ZUM UMLAUF FREMDER MUNZEN IN DAZIEN
(2. Jh. V. u. Z. - 1. Jh. u. Z.)
(Zusammenfassung)
Gegenstand des Artikels bildet der Umlauf der in verschledenen griechischen Zentren Macedonia Prima, Thasos. Dyrrhachium, Apollonia (siehe Anm. 2) - geprăgten Miinzen,
sowie der rllmisch-republi.kanischen und rllmisch-kaiserzeitlichen (aus dem 1. Jh.) Prăgungen.
Genauer gesagt umfasst der hier interessierende Miinzumlauf die Zeit zwischen der Mitte des
2. Jhs. v.u.Z. bis zur Eroberung Daziens durch die Rllmer.
Die griechischen Miinzen sind fast liber das ganze Gebiet Rumăniens verbreitet (siehe Karte I),
mit grllsserer Dichte in Muntenien und Oltenien, wie auch in Siebenbiirgen und dem Banat.
lJic Macedonia Prima Prăgungen (25 Horte und Il Einzelfunde - Karte II) zusammen mit
dcn thasischen 111iinzen (70 Horte und SI Einzelfunde-Karte II), die alle in der zweiten Hălf
te cles 2. Jhs. v.u.Z. nach Dazien gelangten und bis etwa zu den ersten zwei Jahrzehnten des
·J. Jhs. v.u.Z. im Umlauf blieben, ergeben eine Gesamtzahl von 3.300 Stlick (liber 450 Macedonia Prima Tetradrachmen und fast 2 900 thasische Miinzen). Die Drachmen von Dyrrhachinm und Apollonia mit dem grllssten Umlauf in Dazien zwischen der Mitte des 2. bis
zur Mitte des 1. Jhs. v.u.Z. (Karte III), umfassen etwa Il 900 Miinzen (in 77 Horten und
35 Einzelfunden); sie hăufen sich im innerkarpatischen Raum Daziens (in Siebenblirgen und
der Crişana ungefăhr 9 500 Stlick). Die rllmischen republikanischen und kaiserzeitlichen Miinzen (Karte IV) erreichen die Ziffer von 25 000 Stlick (228 Horte und 210 Einzelfunde) und
verteilen sich liber fast das ganze Gebiet Daziens. Ihre grllsste Dichte ist ebenfalls im innerkarpatischen Raum (liber 2/3 der Gesamtzahl).
Dcr stăndige Zufluss der obengenannten Miinzen in die innerkarpatischen Gebiete wăh
rend der zweieinhalb Jahrhunderte vor der Eroberung durch die Romer widerspiegelt den
Stand der wirtschaftlichen Entwicklung des betreffenden Raumes ; dadurch erklărt sich - neben Feststellungen aus anderen Zweigen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens - die
Grnndlegung des dakischen Staates eben in Siebenblirgen,unter K6nig Burebista und seinen
Vorgăngern, die Erhaltung des Staatskems auch nach dem Verschwinden dieses KOnigs,
sowie der Anstoss zur letzten Vereinigung der Daker unter Decebal, der von den gleichen
Gebieten ausging.
•

3

H. Daicoviciu, Dacii, Ed.

Ştiinţifică, Bucureşti,

1965, p. 100, 104.
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Problema existenţei unui cult al zeiţei Bendis în teritoriile nord-dunărene
prezintă pentru istoria veche a României o dublă importanţă: atît în legă
tură cu pante~mul dacilor, cît şi în privinţa unui fenomen de interpretatio
din timpul stăpînirii romane din Dacia.
Deşi mai mulţi cercetători ai istoriei noastre vechi au luat mai demult
în considerare fenomenul de interpretatio Romana în cazul legăturii BendisDiana1, totuşi, existenţa zeiţei Bendis alături de ceilalţi zei din panteonul
dacic a fost pusă sub semnul întrebării sau chiar negată.z Printre cercetă
rile mai recente se conturează însă şi o a doua extremă, care consideră existenţa cultului Bendidei la daci drept un fapt bine stabilit3 •
Cercetînd existenţa acestei zeiţe printre divinităţile dacilor ne lovim de
lipsa izvoarelor scrise, pe care le întîlnim însă pentru Tracia şi Gr ia.
Pentru a-i studia caracterul trebuie să recurgem deci la mărturiile li~ rare
pri\·itoare la cultul Bendidei în regiunile sud-dunărene.
Bendis•, nume ce înseamnă poate "cea cintau:·~. cu numeroase epitete (lll).orxo:;, 0pl')Lxl7J
altele 8 ), era o mare zeiţă a tracilor, cu multiple atribuţii: zeiţă a naturii, a fertilităţii, a
Lunii etc. J akob Grimm a remarcat asemănarea numelui ei cu epitetul Vanadis (.,frumoasa",
, ,luminoasa", "alba") dat zeiţei Freya in mitologia Nordului?.
lzyoarele greceşti plasează cultul ei mai ales in Tracia. Herodot, numind-o Artemis Regina • AF-:qw; Bc:(aLÂd1J - ne spune: "în ce mă priveşte, ştiu următorul obicei, care seamănă
foarte mult cu aceste ceremonii: femeile din Tracia şi din Paeonia, cînd jertfesc zeiţei Arteşi

V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 163-194; idem. Dacia. Civilizaţiile antic~ ditz
carpoto-danubiene, ed. a IV-a, Bucureşti, 1967, p. 79; Al. Bărcăcilă, in ArhOlt, XIII,
71-73, ianuarie-iunie 1934, p. 73; C. Daicoviciu, in AISC, I, 1928, p. 120;idem, TransAnt, ed. a III-a, Bucureşti, 1945, p. 72.
2
Ben dis nu e trecută in rindurile zeităţilor daco-getice la I.I. Russu, in AI SC, V, 19441948, p. 61-139. Îndoieli cu privire la zeiţa Hestia vezi tot acolo, p. 83. Un răspuns afirmativ
in problema existenţei Bendidei in panteonul daco-getic se află la H. Dacoviciu, in Istoria
României - compendiu, Bucureşti, 1969, p. 48.
8 R. Florescu, Arta dacilor, Bucureşti, 1968, p. 45, 51; M. Gramatopol, in RevMuz, 1, 1969,
p. 23-32.
4
Pentru ortografia numelui ei vezi D. Detschew, Die thrahischen Sprachreste, Wien, 1957,
p. 50-51.
6
Vezi I. I. Russu, Limba traco-dacilor, ed. a II-a, Bucureşti, 1967, p. 93, 132.
6
C. F. H. Bruchmann, Epitheta Deorum quae ~~,pud poetas Graecos legutttMr, Leipzig, 1893,
p. 70.
7
F. Lenormant, s.v. Bendis, în DA, I, p. 686.
1

ţările
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mis-Regina, indeplinesc ritualul folosind totdeauna paie de griu" 8 • Părintele istoriei este
cel care, in altă parte, numeşte clar zeii tracilor: Ares, Dionysos şi Artemis 9 • Dacă luăm in
considerare şi numele Me:v8it; al zeiţei, atunci trebuie să notăm şi spusele lui Herod.ian
(păstrate prin Choiroboskos), care socotea pe Me:v8it;, alături de :MoAit;, ToTit;, •A-ra:pya:-ric;
drept sp irite ale tracilor10 • În Tracia, Bendis a fost asociată lui Sabazius. Pe stincile de la
Philippi, in Macedonia, imaginea lui Dionysos-Sabazius este asociată cu două zeiţe, una cu
aspect de matroană, probabil Cotytto, iar cealaltă asemănătoare Artemidei la vînătoare - Bendis. Uneori B endis e considerată ca fiică a lui Sabaziusn. Şi Strabo vorbeşte de cultul Bend.idei
la traci, asociindu-1 cu cel al zeiţei Cotytto şi ne asigură că prezenta elemente orfice şi obiceiuri
asemănătoare celor din Frigiall.
Bend is. ca Mare Zeiţă a tracilor, este zeiţa fecund.itllţii şi a căsătoriei. Ea este ipostaza feminină a Eroului Trac18 • Dar ea este şi zeiţa vinAtorii pe care tracii vor fi practicat-o mult in
munţii lor. Hesychios consemnează că Cratinos, in comedia 0p~nq:L, numeşte pe Bend.is
81.Aoyxoc;, adică ,.cea cu două lănci"l4. Că in Tracia exista o asemenea zeiţă a vînătorii' rezultă
şi din imnul adresat Artemidei de Callimachos, in care intreabA: "Unde ai pus piciorul pentru
prima dată, pe carul tAu tras de cerbi ? Pe Haemus, in Tracia, de unde vine asaltul lui Boreas,
care îngheaţă cu cruzime pe omul dezbrăcat"16.
• ~~\'oarele literare atestA şi existenţa in Tracia a unor temple ale !iendidei. Vom nota
mtu o constatare generală a lui Lucian din Samosata, care il arată pe Zeus plingindu-se lui
Meni pp : "A fost o vreme in care eram socotit de cltre oameni un proroc şi un tămă
duitor ... De cind, insă, Apollo şi-a intemeiat oracolul slu ... de cind s-a clădit un templu
pentru B endis in Tracia ... intr-acolo aleargA toţi oamenii, acolo se adună şi inalţă hecatombe ... " 18 Mai precis ne vorbeşte de un templu in Tracia, nu departe de Cypsella, Ti tus
Livius : .,Cea dintii coloană romani işi intocmi castrul in afara trecătorii, in imprejurimile templului zeiţei Bendis, intr-un loc deschis ... "17. Aceasta trebuie să se fi intimplat nu mult după
moartea regelui Macedoniei Filip al V-lea, survenită in anul 168 i.e.n.
Dar cultul zeiţei Bend.is a trecut curînd dincolo de hotarele Traciei, in regiunile vecine
şi ap oi chiar in cele mai depărtate. în Grecia, Artemis Taurica de la Amphipolis este urmarea
unui s incretlsm intre cele două zeiţe. Cultul Bendidei a fost adoptat in primul rind de coloniile
greceşti de pe coasta Traciei (Byzantion, oraşele din Chersones), ca apoi să pătrundă in Samothrace şi pe insula Lemnos. unde zeiţei i se aduceau şi sacrificii umane18 • Lemnos era de fapt
insula-jalon, poarta prin care intrau in Grecia toate religiile din Nord 19 • Cultul Bendidei este
ntestat şi in Bithynia, unde zeiţa tracilor e asimilată Proserpineito. Bendis pătrunde apoi
pină i n ininla Greciei, in Attica şi la Atena, inel din sec. V î.e.n., poate în urma alianţei lui
Sitalces cu atenienii din 430 i.e.n. ; aceasta ar fi o îmbrăţişare a cultului ei din motive politice
şi n-ar fi durat n1ult11. De aceea credem că pătrunderea cultului Bendidei s-a făcut treptat, prin t racii şi peregrinii care locuiau la Atena, sau prin sela vii traci ajunşi în Attlca, care
lucrau mai ales in minele de la Laurion12 • Astfel se explică faptul că in piesa lui Cratinos,
0pc'ţna: L, care a fost reprezentatA. in anul 443 i.e.n., se remarcă o asimilare Artemis-Bendis. î n acelaşi secol, o altă partidA, xenofobA, se declara împotriva acestui cult şi probabil
şi impotriva altor culte străine care ocupau loc in inimile atenienilor. Aristofan, prin piesa

Istorii, IV, 94, în Izvoare privind istoria Româ11iei, I, Bucureşti, 1964, p. 30-31.
Istorii, V, 7.
10 W. Tomaschek, Die allcn Thraker, II, p. 48.
11 F. Lenormant, op.cit., p. 686-687.
U.Geo grafia, X, 3, 16.
13 L. Ognenova, in IzvArchlnst, (-BIAB), XXII, 1959, p. 94.
1• A. Meineke, Fragmenta poetarum conzoediae antiquae, I, Berolini, 1839, p. 61, 67.
tL Etc;• ApTe:fLLV, 113-115, ed. E. Cahen, Paris, 1922.
11 Icaromenippus, 24, in Lucian din Samosata, Scrieri alese, trad. R. Hincu, 1959.
17 XXXVIII, 41, ed. F. Demetrescu, Bucureşti, 1959.
18 F. Lenormant. op.cit., p. 686.
te P. Paris, s.v. Diana, în DA, II, l, p. 138.
10 F. Lenormant, op.cit., p. 686.
11 Ch. P icard, în I zvA rchi nst, XVI, 1950, p. 32.
11 Idem. in Revue de l' llislcire des religions, LXXXVI, 1922, p. 170.
8
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,;te;itnrlenele", ·este exponentul celor care se impotriveau pătrunderii cultului Bendidei in
Gi'ecHi.28 ~ Fiindcă, într-adevăr, cultul zeiţei trace are tot mai mulţi adoratori, pe colina Munycbia funcţionind un Bendideion alături de un templu inchinat zeiţei Artemis. Xenofon menţio
nează :· ;; ... s-au adunat cu toţii la Munycbia. Locuitorii cetăţii, ieşind in piaţa lui Hippodamos,
s-au adunat de la început în aşa număr, incit au umplut calea care duce către templul zeiţei Arlemis din Munychia şi către Bendideion"u.
în." acest templu, sărbătoarea Bendidei avea loc la 12 şi 20 ale lunii Tbargelion25 • Ştim
astlizi. de la Platon în ce constau aceste serbări : .,M-am coborit ieri în Pireu ... pe de o parte
ca· să· mă rog zeiţei, pe de altă parte ca să văd cum va decurge sărbătoarea pe care atunci
o prăznuiau pentru întîia oară. Şi la drept vorbind mi s-a părut frumoasă procesiune& locuitorilor băştinaşi, dar nu mai puţin impunil.toare a fost, dupil. părerea mea, şi cea aranjată de
traci. Dar nici nu ştiţi . . . cii. pe searil. intrecerea cu torţe aprinse, în onoarea zeiţei se face
călare ? • • • Şi cum înţelegi că vor face intrecerea aceasta cil.lare, ţinînd in mină torţele,
pe care. le vor da unii altora? - Aşa . . . Şi inel!. mai mult, va fi priveghl, ceea ce încă
merită să vedeţi. După cinll vom merge să vedem priveghlul şi ne vom petrece aici noaptea ... " 2' . Nu avem însă nici un element sigur pentru a crede cll şi Lucreţiu se referă la
aceste ·ceremonii cind spune : ., . . . ca alergătorii /Îşi trec din mină-n minii. facla vieţii " 27 •
Moniinsen crede că sărbătoarea Bendidei la Atena a fost stabilită oficial în urma unei serii
de · ep,idemii din 445, 430, 420 i.e.n. 18 •
Trecind Mediterana, cultul zeiţei Bendis a ajuns în Egipt, la Alexandria el fiind oficiat
de asemenea intr-un Bendideion. 18 • La acesta credem că se referă Synesius, cind mult mai
tîrziu,· scrie într-o epistolă : ., ... Cînd am ieşit din Bendideion, in zori, pe intuneric ... "3°
Arheologia ne-a ajutat pînii. acum puţin în lămurirea cultului Bendidei. Cele citeva temple
semnalate în izvoarele prezentate mai sus nu au fost identificate pe teren. în privinţa reprezentărilor figurate, problemele se complică şi mai mult. Aceastl!. situaţie e provocată in
primul rind de faptul că tracii, pînă la contactul cu lumea grecească, nu şi-au reprezentat divinităţile,
iar după ce acest contact se va produce, reprezentarea Bendidei se realizează prin
împrumutarea trăsăturilor tipului Artemis-Dianasl.
Această puternică contalninare cu înfăţişarea zeţiei Artemis îngreunează desigur stabilirea unei demarcaţii clare între monumentele figurative ale uneia sau alteia dintre cele două
divinitllţi.

Atributele specifice ale zeiţei Bendis - cele două lănci - apar mai ales in afara Traciei.
Cu o lance dublă e reprezentată zeiţa pe un fragment de ceramică pictatll de la Lesbos31, iar pe
o amforă grecească pictată, intr-o scenă cu Oreste şi Ifigenia, zeiţa apare cu două lănci in mîna
stîngă, o făclie cu coada scurtă în mîna dreaptă, dar e imbrăcatil. şi incălţată intocmai ca Artemis-Diana33. Bendis apare pe monedele din Bitbynia ale lui Nicomedes 1, fie stind pe un
tron, cu două lănci în mîna dreaptă, cu un pumnal în cea stingă şi un scut la picioare, fie
stQJ,d pe o stincă, cu aceleaşi atribute în milnP4 • Cu două lănci şi făclii Bendis apare pe
23

F. Lenormant, op.cil., p. 687; M. Collignon, c1lythologie figuree de la Grece, Paris, p. 110.
Helenicele, II, Il, ed. N. 1. Ştefănescu, Bucureşti, 1965.
"F. Lenormant, s.v. Bendideia, in DA, I, p. 686.
21 Republica, I, 1, ed. V. Bichlgean, Bucureşti, 1923.
27
De rerum natura, II, 116-117, ed. Th. Naum, Bucureşti, 1965.
28
F. Lenormant, loc. cit.
20
Idem, s.v. Bendis, in DA, I, p. 687.
30
Epistola IV (Eidem Euoptio fratris), ed. R. Hercher, Epistolographi Graeci, Paris, 1871,
p. 639.
31
G. Kazarov, s.v. Thrake (Religion), in RE, VI, Al' 474-475: .,Wie auf dem Gebiet
d~r Kunst ( ... ) verfiel Thrakien friihzeitig auch in religiOser Beziehung dem belleniscben
Einfluss. · ·" ; " ... die Thraker eigene Formen fiir die Darstellung ihrer Gottheiten nicbt
geschaffen babe~ ; le.tzte!e wurden mit den berkOmmlichen griechlsch-rOmischen Typen dargestellt und m1t gnechtschen Namen bezeichnet ... "
32 Ch. Picard, in .[zvArchlnst, XVI, 1950, p. 25, fig. 1.
33
S. Reinach, Repertoire des vases peintes, I, Paris, 1922, p. 133.
31
T. E. Mionnet, Description des medailles antiques, grecques et romaines, II, Paris, 1807,
p. 503-504.
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monedele emise în oraşele din Tracia şi Macedonia : Amphipolis, Dion, Stageira, Thessalonic,
Abdera, Byzantion, Hadrianopolis, Lysimacheia, Perinthos86 • De observat că majoritatea
acestora se află pe ţărmuri şi
sint colonii.
Acest tip de reprezentare cu două lAnci poate fi cel mai uşor şi mai sigur atribuit :r.:eiţei
l~endis.
Aşa-zisul tip ,.tarentin" de reprezentare a zeiţei Bendis, cu exuviae leonis pe cap,18 a fost
contestat de cei care au remarcat, pe bunA dreptate, cA acesta nu are nimic specific tracicB 7 •
fe pare insA cA unanim recunoscut ca reprezentind pe Bendis este tipul căruia ii sint caractuistice pielea de animal pe care zeiţa o îmbracă peste chiton şi boneta frigiană. lncAlţllmin
tea este cea a tipului Artemis-Diana. Printre cele mai des intilnite atribute pe care zeiţa le
ţine In miini sint arcul. suliţa sau un sceptru inalt, făclia şi patera.
Se cunosc citeva asemenea reprezentări. Interesant este un relief din Tracia, de la Vrania
(in sud-vestul Bulgariei), cu o inscripţie greceascA, care o redă pe zeiţă in picioare, imbră
catli. cu o haină lungA, cu o piele de căprioară deasupra, cu pArul pieptAnat in douA cozi,
cu brăţAri pe miini şi un colier la git. În mina dreaptă zeiţa ţine o făclie cu coada scurtă,
iar in cea stingA. un mic vasl 8 • Un splendid relief grecesc din prima jumătate a sec. IV i.e.n.,
plistrat la British Museum, bună ilustrare a însemnărilor lui Platon despre cultul Bendidei
la Atena, o prezintA pe zeiţă in picioare, uşor întoarsă spre dreapta, îmbrăcată cu un ehiton peste care se obser\'ă bine o piele de animal; pe cap poartă boneta frigiană; cu mina
dreaptA intinde o pateră ( ?), iar cu cea stingă ţine o suliţă sau un sceptru. Pentru a-i prezenta omagiile, se inşirli. spre zeiţă doi bătrîni imbrăcaţi in mantii lungi, probabil organizatorii alergărilor, dintre care prirr.ul ţine o făclie, iar in spatele lor se află opt tineri atleţi,
desigur invingli.torii. 18 În fine, o mică statuetă de marmură albă a fost descoperită in regiunea mindor de la Laurion. Zeiţa are o piele de animal întinsă reste bust, iar pe cap poartă
o bonetA. frigianli.. Statueta, databilă in sec. 1\'. i.e.n., a fost probabil executată pentru tracii care lucrau acolo.to.
Ca dh"initate a naturii şi a f<:rtilităţii, Bendis e înfăţişată cu alte atribute specifice: conul
de pin, şarpele (simbol al caracterului chtonic al divinităţii) sau plante stilizate. Pe un relief
dintr-un sanctuar de epocă romană de pe muntele Babek din Rodopii occidentali, zeiţa e
înconjurată de plante stilizate (un crin şi ramuri de brad?), iar lingă altarul cu conul de pin
!'e distinge un şarţe (pl. IV, 4) 41 • Pe o momdă din Abdera, de la ~firşitul secolului al V-lea î.e.n.,
considerată drept cea mai veche reprezentare a Bendidei traco-frigiene, zeiţa, cu calathos pe
cap şi cu arcul in n1ina stingă, ţine in 11:ina dreaptă o plantă cu ramurile indreptate in jos,
care poate fi o ramură de brad (pl. III, 3)42.
Tiţ.ul cel n1ai apcţiat de nrn:ztnt~rea clasică a Arttmidti-Diana este cel folosit in multe
reliefuri de la Philippi, in Mandcnia. ~anctuarul ruţestru de lîngă oraş este opera locuitorilor-coknişti incepind din a doua jumătate a sec. I e.n.
Pe ~apte reliefuri zeiţa Bendis e înfăţişată acolo cu o ramură in mină (pl. IV, 5) 43, interpretată fie <"HJ1 o rrn 1 ră ce itcoă, atrilutul lui Diony~u.u, fie ramura mistică necesară
coboririi in infern, Bendis fiind asimilată Proserpinei• 6 , fie chiar măslinul hiperboreenilor
oferit de ft'meile din Tracia ~i Patonia Arttmidei Regina 48 •

Wunilke, s.Y. Arltmis, in RE, li, 1408.
C. W. Lunsingh ~chturlnr, in ArchAnz, 1932, col. 314-334.
Ch. Picard, op.cit., p. 33 ; statuetele din Tarent considerate reprezentări ale Artemidei la D. B. Harden, in The Journal of Helltnic Studies, XLVII, 1, 1927, p. 93-101.
38 T. Gherasimov, in IzvArchlnst, VIII, 1934, p. 180, fig. 121.
38
A Guide lo the Deparlrr.tnl of Greek and Rctnan Antiquities in thc British .'IJuuum, Lcndcn,
J9C8, p. 54, pl. VII.
40 P. Lheque, G. Donnay, L'arl grec du mt1sec de Mari<t'llonl (Belgique),
Ecrdt.:;ux, 1967,
1r. f2, F· Jlf-117.
41 L. Cp:o:n a, op.cit., p. 82, fig. 1.
41 Ch. Pi<;;Jd, cp.cit., p. 28, fig. 2.
41 P. Collart, Philippes, viile de Macedoine, Paris, 193 7, pl. LXXIV, 1, 2; LXX\", 1, 2;
p. 443.
44 Idem, op.cit., p. 435.
u Ch. Picard, op.cit., p. 29.
n Idem, in Revue de l'histoire des religions, LXXXVI, p. 160.
ai
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Pe unul din reliefurile de la Philippi, Bendis poartă boneta frigiană. Un relief interesant
este şi cel unde Artemis-Bendis ucide un cerb cu lancea ; alături de zeiţă este schiţat şi
un cap de cerb ( ?), simbol ce aminteşte ofrandele primitive de capete de animale. 47 • Acesta,
împreună cu alte cîteva reliefuri unde zeiţa apare cu lancea, este un tip mai apropiat de
cel tracic. Printre zecile de reliefuri sli.pate în stîncă cu imaginea zeiţei Tinătorii, la Philippi
s-a descoperit un dispozitiv de bazine şi rigole tăiate în rocă, folosite probabil la sacrificii48 •
în legătură cu sanctuarul de la Philippi, merită subliniate cîteva elemente: colonie fundată
de greci la 360 i.e.n., cucerită de Filip al II-lea al Macedoniei la 356 i.e.n. şi transformată
in 42 i.e.n. în colonie romană, Philippi s-a aflat în toatl această epocă inconjurat de o populaţie
de traci, ale căror nume abundă in inscripţii ;n toţi cercetătorii, incepind cu L. Heuzey 60 , continuind cu Ch. Picard, Paul Collart etc., sînt unanimi in afirmaţia că zeiţa vînătorii reprezentată in peste 60 de reliefuri lîngă Philippi este Bendis tracică, deşi ea nu este redată niciodată
cu lancea dublă, ci e reprezentatli. întotdeauna sub aspectul Artemidei-Diana, cu chiton scurt.
cizme, arc şi tolba cu săgeţi sau suliţă, iar numele ei nu apare nicăieri ,.Bendis", ci in trei
dedicaţii este scris în latină - ,.Diana". La Philippi, dar nu din acest sanctuar, se cunoaşte
o singură dedicaţie zeiţei Bendis în limba latină (CIL. III, 14.406c ).

Din prezentarea izvoarelor literare şi arheologice privitoare la cultul
Bend.is în lumea antică, două concluzii se impun a fi extrase înainte
de a ne concentra atenţia asupra Daciei.
În primul rînd se remarcă penuria de izvoare scrise. Cele care există se
referă mai ales la cultul Bend.idei în Grecia, scriitorii eleni văzînd în Bendis
divinitatea corespunzătoare Artemidei. Toţi cei care s-au ocupat de cultul
zeiţei Bendis au fost nevoiţi, urmînd izvoarele, să acorde o pondere mai
mare problemelor legate de introducerea şi formele cultului în Grecia sau
difuzarea lui în alte regiuni ale lumii antice. 61 Pentru Tracia propriu-zisă,
regiune pentru care nimeni nu a negat cultul zeiţei Bendis, este nevoie de
multe ori să se apeleze la deducţii atunci cînd se lucrează cu izvoare scrise.
La Herodot de pildă (considerat de către toţi cercetătorii drept unul din
izvoarele principale pentru cultul zeiţei Bendis în Tracia), nu apare nicăieri
cuvîntul "Bendis", ci se vorbeşte în mai multe rînduri de zeiţa Artemis a
tracilor.
"Tăcerea" din Dacia în privinţa cultului zeiţei Bendis ne apare deci
într-o altă lumină. Lipsa izvoarelor scrise trebuie analizată prin prisma
celor privitoare la Tracia. Cunoştinţele scriitorilor antici scad pe măsura
înaintării ariei preocupărilor lor în lumea barbară. Ţinuturile din nordul
Istrului le erau mai puţin cunoscute decît cel de pe malul drept al fluviului.
Cea de a doua concluzie priveşte reprezentările figurate. Cele mai caracteristice dintre acestea, care ilustrează de pildă epitetul 8LJ..oyxo~ şi celelalte,
cu pielea de căprioară şi boneta frigiană, se plasează în sec. IV- III î.e.n.
Reprezentările de epocă romană, din secolul I e.n. de la Philippi, se află
cu totul sub influenţa tipului clasic Artemis-Diana.
zeiţei

Idem, op.cit., p. 166-167.
Idem, op.cit., p. 166: .. Il y a, entre le relief nr. 118 et l'autel decouvert au voisina:e.
un dispositif taille dans le roc et qui semble prepare pour des sacrifices sanglattts".
49
P. Collart, op.cit., p. 296-301.
bo Acesta notează; .. . . . nous voyons les anciens dieux du pays, se cachaut sous le nom,
et comme sous le masqne des divinites grecques et romaines, perpetuet• leur influet~ce a trauers
tous les changements de gouvernement et de population", apud Ch. Picard, op.cit., p. 198.
n Din păcate lucrarea lui P. Hartwig, Bendis, 1897, singura monografie dedicati zeitei, după
cunoştinţa noastră, editată pînă in prezent, nu ne-a fost accesibilă.
47

48
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Apariţia şi difuzarea reprezentărilor figurate greceşti şi apoi romane ale
Bendidei se leagă desigur de permanenţa tracilor în regiunile de coastă
colonizate de greci şi de prezenţa lor în Grecia propriu-zisă. Deşi nu avem
un tip de reprezentare cu totul special pentru Bendis, produsele figurative
c:are există în regiunile din sudul Dunării se datoresc contactelor pe··care
aceste teritorii le-au avut cu arta clasică grecească şi mai tîrziu romană,
contacte incomparabil mai numeroase decît cele semnalate în perioada
corespunzătoare la nordul Dunării.
Trimiterile la problemele teritoriului nord-dunărean, făcute prin formularea
acestor concluzii, înaintea studierii materialului din Dacia, nu înseamnă
adoptarea unei poziţii apriorice "defensive" în faţa carenţelor izvoarelor
literare şi arheologice din Dacia. Prezentarea izvoarelor scrise şi nescrise
din afara Daciei s-a făcut pe de o parte pentru fixarea cadrului general, pe
de altă parte pentru a dovedi ca neîntemeiată poziţia extremei sceptice în
privinţa atestării cultului zeiţei Bendis în Dacia : nici în Tracia, unde existenţa acestui cult este unanim recunoscută, dovezile literare şi mai ales
cele arheologice nu sînt prea bogate.
Prima problemă care se pune în privinţa teritoriului Daciei vizează
mărturiile literare care să ateste cultul zeiţei Bendis şi în nordul Dunării.
Se pare că singurul izvor scris care ne aduce lămuriri mai directe este
Diodor, dacă el confundă pe Bendis cu Hestia, lucru ce ni se pare firesc,
datorită însuşirilor asemănătoare: "Într-adevăr, se povesteşte că la ariani,
Zathrausthres a făcut să se creadă că o zeiţă bună i-a dat legile întocmite
de el. La aşa-numiţii geţi, care se cred nemuritori, Zamolxis susţinea şi el
că a intrat în legătură cu zeiţa Hestia ... " 52 • Şi dacă interpretăm acest
pasaj în sensul că în panteonul dacic, Hestia-Bendis e o divinitate mai
Yeche decît Zamolxis, cum pare să rezulte, atunci înţelegem şi asimilarea dacă
nu chiar contopirea care a existat probabil în ţinuturile noastre între Bendis
şi acea Mare Zeiţă, atestată arheologic, prin reprezentări, din Epoci străvechi.
Dăm dreptate aşadar lui Pârvan: " ... existenţa marii zeiţe pre-indoeuropene,
a acelei Fecioare crude din Bosforul cimmerian, a acelei Aphrodite Urania,
Artemis "Regala", sau mai tîrziu, chiar sub Imperiul Roman, Diana Regt"na
e perfect asigurată" .53
Mai există cîteva izvoare literare a căror luare în considerare este mai
riscantă, datorită subiectului cvasilegendar - amazoanele, deşi unii cercetători s-au străduit să dovedească arheologic prezenţa femeilor războinice
în nordul Dunării. 64 Într-un poem din ciclul epic hcmeric, Arctinos consideră
pe amazoana Pentesileia, fiica lui Ares, de neam trac. 55 Cînd vorbeşte de
amazoane, Eschil spune: "Fluviul Istru se laudă că pe malurile lui cresc
asemenea fecioare." 66 În fine, Pîndar, vorbind despre Apollo, declară:" ...

u Biblioteca istorică, I, 94, 2, în Izvoare privind ista~·ia României. I. 1964. p. IES- lb9.
63 Dacia, ed. IV, Bucureşti, 1967, p. 126.
w D. V. Resetti, in Magazin istoric, III, 11, 1969, p. 90-94.
66 Etiopia, in Izvoare privind istoria României, I, 1964, p. 5.
68 Niobe, in Izvoare privind istoria României, I, 1964, p. 11.
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(Zeul) se

îndreaptă

spre Xanthos, ducîndu-se la amazoanele cele dibace la
spre Istru"6 7 •
Din aceste mărturii antice rezultă că vechii greci plasau un grup de amazoane pe malurile Istrului, eventual pe malul de nord al fluviului. Poate
continuarea cercetărilor arheologice va aduce noi lămuriri pentru dovedirea
existenţei "amazoanelor", în spiritul în care s-a încercat pînă acum. Elementele reale din povestirile greceşti - persistenţa unor forme matriarl~ale
în unele ţinuturi - coroborate cu cercetările arheologice ne interesează
în măsura în care ele sprijină ipoteza unui cult al Bendidei. În concepţia
grecilor, amazoanele o venerau în mod deosebit pe Artemis. Nu este exclus
ca vagi ştiri despre venerarea de către femei în nordul Dunării a unei zeiţe
asemănătoare Artemidei să fi ajuns la vechii greci, ceea ce i-a făcut să plaseze acolo o legendară ţară a războinicelor amazoane. Aceasta ne face să ne
gîndim, pe de o parte, la femeile gete care o venerau poate, ca şi cele trace,
pe Artemis Regina, iar pe de altă parte la rolul femeilor în practicile cultului
religios la daco-geţi.
· În privinţa reprezentărilor figurate trebuie luat în considerare faptul
că teoria aniconismului religiei dace 68 pare să fie tot mai improbabilă în
urma a noi descoperiri arheologice care aduc la lumină chipuri omeneşti.
Este greu de crezut în acest caz că dacii nu-şi reprezentau divinităţile.
Aceasta nu înseamnă însă ca orice reprezentare feminină să fie considerată
o divinitate, cu atît mai puţin Bendis sau corespondenta acesteia în ţinu
turile daco-gete. Ne referim aici la numele zeiţei, fiindcă dacă Bendis e
numele tracic al zeiţei, el rămîne însă nesigur pentru daco-geţi. Poate că
zeiţa naturii, a fertilităţii şi a vînătorii purta acest nume şi în nordul Dunării, poate altul. Pînă la dovezi certe asupra numelui ei, o vom numi şi
noi Bendis.
Există mai multe reprezentări considerate de dt"verşi autori ca aparţinînd
zeiţei Bendis.

călărie/ Şi

1. Bustul-mască de
cetăţii. 14,7 X 13 cm.

bronz de la Piatra Roşie. A fost descoperit în turnul de pază B al
un bust feminin de bronz, turnat ca o mască (pl. 1, 2),
cu tortiţe de fixare pe un perete sau pe lemn. Poziţia miinilor şi triunghiul desenat deasupra
frunţii, precum şi felul in care a fost lucrată masca amintesc unele reprezentări celtice, de
pildă cele de pe vestitul cazan de la Gundestrup 69 •
2. Capul unei figuri feminine din bronz, reprezentînd ataşul (?) torţii unui vas. Descoperit
la Costeşti. Înălţimea 10,5 cm. Redă o figură tinerească (pl. 1, 1). Are orificii pentru prinderea de vas 80 •
3. Reprezentările de la Popeşti. O placă de bronz (care constituia garnitura unei teci de
pumnal) a fost decorată, prin martelare, cu figuri umane, poate feminine (pl. IV, 1) 61 •
Reprezintă

Olimpicele, VIII, 48 - 49, în Izvoare privind istoria României, I, 196-t, p. 13.
nous ne voyons chez les Getes aucune representation anthropomorphe de la diuinite"
(V. Pârvan, Getica, p. 799).
68 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 117-119, fig. 3738; R. Florescu, op.cit., p; 51, nr. 32.
&(1 1. Glodariu,
în Apulum, VII, 1, 1968, p. 356, 14; R. Florescu, op.cit., p. 51, nr. 33,
fig. 43.
11 R. Vulpe, în Materiale, III, 1957, p. 234, 241 ; C. Daicoviciu, în IstRom, I, Bucureşti.
1960, p. 335.
67

68 . . . . .
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4. Fibul4 din Transilvania. A intrat in anul 1891 in colecţiile Muzeului Naţional din Budapesta. Fibula dacicl de argint reprezintă o masei!. umană, grosolan executată, cu părul incadrind obrajii pină la gît (pl. II, 2) 81 •
5. Fibulele de la Coada Malului (Vălenii de Munte). ln tezaurul descoperit in 1936 se afli.
şi două fibule triunghiulare de argint. Înălţimea: 14,5 cm şi 12,9 cm. Figura redată pe cele
două fibule este asemănătoare cu cea de pe fibula de la Muzeul Naţional din Budapesta;
pArul este cu ceva mai bogat (pl. II, 3)11.
6. Falenle de la Herăstrdu. Au fost descoperite in 1938 şi reprezintă o figură umană in
bust. Au forma aproximativ rotundă (cea intreagă are dimensiunile 9,2 X 8,3 cm.) şi sint
din argint aurit. Personajul e imberb, cu părul tratat asemănător cu cel al figurilor reprezentate pe fibulele descrise mai sus. Îmbrăcămintea, cu un decolteu în forma literei V, face
pliuri ca nişte linii curbe paralele (pl. III, 1) 14 •
7. Fibulele de la Bdldneşti (jud. Olt). în tezaurul dacic de argint descoperit in 1964 se
află şi două fibule, asemăniitoare cu cele de la Coada Malului şi cu cea din Transilvania.
Hgura umană redată pe ele are faţa mai prelungă; pArul este aranjat relativ asemănător
(pl. II, 1, la)".
8. Aplica de la Galice (Bulgaria). Face parte dintr-un tezaur descoperit în 1918, compus
din 14 aplici de argint. Diametru!: 18,3 cm. Reprezintă o figură feminină, în bust, cu părul
aranjat in două cozi lungi. Îmbrăcămintea se aseamlnă cu cea de pe falerele de la Herăstrău,
dar decolteul este mult mai lung. Doul păslri, in dreapta şi stînga capului, completează
cimpul aplidl (pl. III, 2) 80 •
9. A versul monedelor de tip Amphipolis-Larissa ( Apollo-Amphipolis). Reprezintă un cap
uman, cu părul incadrind obrajii 87 •
10. Reversul monedelor de tip Jiblea. Reprezintă un personaj călare, cu o plantă in mina
stingă ridicatău.

Il. Discul de lut de la Grădiştea M uncelului. Descoperit in sanctuarul .. vechi" de pe terasa
a Xl-a, aşezat pe primul disc de piatră al şirului al doilea din aliniament. Diametrul : 10,3 cm.
Reprezinti!. o figură feminină cu o bonetă ca o vizieră de coif (pl. 1, 3). Este o reproducere de pe un denar republican al lui Tiberius Claudius Nero, din anul 80 i.e.n., cu chipul Dianei88 •
12 . .,Cupa deliană" de la Popeşti. În nivelul superior al aşezării de la Popeşti s-a descoperit in anul 1963 un fragment de imitaţie locală a unei .,cupe deliene", care reprezinti
trei figuri feminine, aplicate cu tiparul. Părul este aranjat in cozi. iar in miini par să ţină
nişte ramuri (pl. IV, 3) 70 •
82 ArchErt, XI, 1891, p. 449, fig. p. 438; V. Pân·an. Getica, p. 553; M. Gramatopol, op.
cit., p. 29.
83 D. Popescu, in Studii şi referate privind istoria României, partea 1, 1954, p. 91-95,
fig. 3; K. Horedt, in Dacia, XI-XII, p. 267; D. Berciu, Arta traco-getică, Bucureşti, 1969,
p. 197; M. Gramatopol, loc.cit.
"D. Popescu, in Dacia, XI-XII, p. 35-40; D. Berciu, loc.cit.; idem. Zorile istoriei in
Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1966, pl. XXXIV b; R. Florescu, op.cit., p. 45, 47; M. Gramatopol, loc.cit.
65
R. Florescu, op.cit., p. 45, fig. 27 ; M. Gramatopol, loc. cit., D. Berciu, Arta traco-getică,
p. 198.
66 B. Filov, 1. Velkov, in IzvArchlnst, VII, 1919-1920, p. 147-148; N. Fettich, in Acta
ArchBp, III, 1953, p. 141, fig. 5; M. Gramatopol. loc.cit.
67
S. Dimitriu şi O. Iliescu, in Dacia, III, 1959, p. 259-310; M. Gramatopo1, op.cit ..
p. 23, 29, fig. 1.
18 C. Moisil,
în BSN R. XV, 1920, p. 68; C. Preda, in SCN, IV, 1968, p. 47-68; M.
Gramatopo1, loc.cit., fig. 3; D. V. Rosetti, loc.cit.
88 C. Daicoviciu şi colaboratorii, în Materiale, V, 1959, p. 396-397; 1. H. Crişan, Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 205.
70
Al. Vulpe, in SCIV, XVI, 2, 1965, p. 341-351; 1. Casan-Franga, in ArhMuld, V, p.
29; M. Gramatopol, loc.cit.; D. V. Rosetti, loc.cit. Este semnificativă asemănarea dintre reprezentările umane de pe garnitura tecii de pumnal şi de pe fragmentul ceramic, ambele
descoperiri fiind de la Popeşti. Grupul de trei (pe fragmentul ceramic cert delimitat de rozete).
aceeaşi schematizare a trăsăturilor feţei, a proeminenţelor din frunte, asemănarea dintre poziţia
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Considerăm că

trebuie introdus în discuţie şi:
13. Grupul de bronz de la Năieni. Acesta, descoperit pe la 1900, reprezintă, într-un grup
cu înălţimea de 15 cm, trei personaje, probabil Anaites şi doi acoliţi (dintre care unul lipseşte in prezent). Anaites e călare pe leu şi imbrăcămintea ei prezintă analogii cu cea de
pe unele reliefuri şi cilindri persani (pl. III, 4) 71 •

Toate aceste reprezentări trebuie privite cu circumspecţie. În primul
rînd, nu toate sînt lucrate de daci. Grupul de bronz de la Năieni este neîndoielnic o piesă de import, datorită reprezentării leului; la fel, ataşul torţii
de vas de bronz de la Costeşti este o lucrare elenistică. Masca de bronz
de la Piatra Roşie poate fi o piesă celtică ajunsă aici prin comerţ sau pradă,
aşa cum la Piatra Roşie a ajuns şi o sabie celtică. 72 Nu avem suficiente
elemente pentru a declara cu toată certitudinea că masca de bronz de la
Piatra Roşie reprezintă o divinitate (Bendis). La fel se întîmplă cu cele
trei figuri de pe "cupa deliană" de la Popeşti sau cu cele trei reprezentări
umane de pe teaca de pumnal de la Popeşti. Reprezentarea feminină de
bronz de la Costeşti nu posedă nici ea suficiente elemente care să permită
identificarea sigură cu Artemis - Bendis. Cu multă bunăvoinţă se poate
observa un eventual Krobylos pe cap, acesta nefiind însă suficient de convingător. Este greu de stabilit dacă figurile umane redate pe fibulele dacice
de argint 73 reprezintă bărbaţi sau femei, din cauza tratării grosolane a tră
săturilor feţei, lungimea părului nefiind un argument hotărîtor pentru a
le considera reprezentări feminine. Mai degrabă pledează pentru această
din urmă ipoteză lipsa bărbii. Cei care au publicat pentru prima dată fibula
din Transilvania şi mai apoi Pârvan s-au ferit de a stabili sexul figurii reprezentate. Pe fibulele de la Coada Malului, D. Berciu şi K. Horedt cred că
este reprezentat un bărbat, iar D. Popescu nu precizează sexul. De asemenea, o figură masculină văd redată pe falerele de la Herăstrău D. Berciu
şi D. Popescu. Ni se pare că indiscutabil feminină este numai reprezentarea
de la Galice. Subliniind subiectivitatea criteriului privitor la stabilirea
sexului prin analiza trăsăturilor feţei, amintim totuşi că ni se pare că şi
fibulele de la Bălăneşti în mai mare măsură, dar şi cele de la Coada Malului,
ar putea reprezenta figuri feminine, pe cînd fibula din Transih·ania şi cele
două falere de la Herăstrău reprezintă bărbaţi. Dar chiar în cazul în care
toate figurile umane din argintăria dacică ar fi feminine (fapt ce ni se pare
i_mposibil de dovedit), este greu să se afirme hotărît că acestea ar fi nprezentări ale zeiţei Bendis. În ce priveşte reprezentarea zeiţei Bendis pe monede, 7<l
S. Dimitriu şi O. Iliescu cred că monedele Amphipolis-Larissa au pe avers
figura lui Apollo, iar pe reversul monedelor de tip Jiblea atît C. Moisil, cît
~i C. Preda şi alţi cercetători văd reprezentarea unui călăn:ţ.
miinilor, respectiv a picioarelor, dovedesc că reprezentările nu sînt întîmplătoare, ci constituie un tip iconografie repetat pe diferite obiecte.
?l V. Pârvan, op.cit., p. 11-14; idem, Dacia, ed. a IV-a, pl. 23.
aC. Daicoviciu, Cetatea daciccl de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 90-91.
73
Ideea analizării acestora in prezentul studiu ne-a fost dată de către H. Daicoviciu,
căruia ii exprimăm mulţumirile noastre.
"" Ideea a fost susţinută de M. Gramatopol şi în comunicarea "Les limites de l'influenu
maâdonienne sur le monnayage geto-dace", prezentată la Congresul de studii clasice de la
.lh·oape.~ta, noiembrie 1965 (informaţie din partea cercetătoarei I. Winkler).
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Dar, pe de altă parte, avem argumente care pledează pentru considerarea
unora dintre aceste piese ca reprezentări ale zeiţei Bendis. Este interesant
de remarcat că la Piatra Roşie, la Costeşti, la Grădiştea Muncelului, adică
în locurile de unde provin unele dintre piesele· prezentate mai sus, avem
sanctuare, ba mai mult, discul de lut de la Grădiştea Muncel ului a· fost
descoperit într-un sanctuar. Bendis, ca zeiţă a vînătorii, a putut fi foarte
bine redată şi de o statuetă importată a zeiţei Anaites. Sînii, redaţi proeminent pe bustul de la Piatra Roşie, sînt un simbol potrivit pentru o divinitate a fertilităţii. Bustul-mască de la Piatra Roşie poate fi un produs de-al
băştinaşilor 75 , sau măcar lucrat de meşteri, poate străini, dar conform
gustului dacic. În fine, trebuie subliniat şi faptul că, reproducind o monedă,
dacii au reprodus numai o parte, cea cu chipul Dianei, cealaltă parte a discului de lut de la Grădiştea Muncelului lăsînd-o nelucrată. Nu ar fi exclus,
în cazul în care se va adeveri că pe reversul monedei de tip Jiblea este reprezentată o femeie călare, să se stabilească o legătură între ramura pe care o
ţine în mîna stîngă ridicată, ramurile care se află poate în mîinile figurinelor
feminine de pe "cupa deliană" de la Popeşti şi ramura cu care zeiţa e
reprezentată pe moneda de la Abdera (pl. III,3) sau pe unele reliefuri de la
Philippi (pl. IV,S). Cu anumite rezerve, putem lua în considerare faptul
că dacii au reprezentat-o pe Bendis.
În încheierea prezentării materialului arheologic, amintindu-ne de dispozitivul de bazine şi rigole tăiate în stîncă la Philippi, menţionăm că un rol
asemănător îl puteau juca "lighenaşul" tăiat în piatră, cu jgheab pentru
scurgere, aflat sub "Soarele de andezit" de la Grădiştea Muncelului şi canalul îngust care pornea din dreptul lui. Este posibil ca acolo să se fi practicat sacrificii rituale de animale în cinstea divinităţii protectoare a naturii
şi a vînătorii.
Aşadar, există cîteva elemente, este adevărat, nu suficient de clare,
pentru atestarea unui cult al zeiţei Bendis la daco-geţi: mărturia lui Diodor;
izvoarele antice care plasează o regiune locuită de amazoane pe malurile
Istrului; credinţa generală a grecilor că în ţările "hiperboreene" există un
cult al "Artemidei", aceste "ţări" fiind oricum în nordul Traciei; o divinitate feminină legată de cultul fertilităţii în teritoriile locuite de daci este
atestată în mod sigur din timpurile cele mai vechi; cele cîteva reprezentă.ri
de figuri feminine cărora li se poate atribui un caracter de cult. Nu trebuie
uitat că la vecinii şi oarecum "conaţionalii" lor de peste Dunăre, acest cult
exista. Deşi este greu de vorbit de o religie unică, totuşi elemente asemănă
toare vor fi existat datorită mai degrabă comunităţii etnice din timpurile
mai vechi decît mişcărilor de populaţii de mai tîrziu; chiar după formarea
unor state la diferitele grupe de traci, viaţa religioasă şi-a păstrat anumite
tendinţe ~i caracteristici comune. 76
aC. Daicoviciu, în IstRom, 1, Bucureşti, 1960, p. 326.
" "La vie religieuse des peuples ne s'accommode pas toujours des compartiments a limi<>es precises, que la politique sait et peut decouper dans un vaste territoire" (J. Toutain,
Les cultes paiens dans l'Empire romain, III, Paris, 1920, p. 12).
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. Bat care este situaţia în Dacia romană? Am văzut că în sudul Dunării,
abia' la contactul dintre traci şi greci, mai tîrziu între tracii elenizaţi şi
romani, au apărut reprezentări şi temple ale zeiţei Bendis.
.
: ln: Dacia romană se constată însă că nu avem nici o inscripţie şi nici o
reprezentare figurată care să se încadreze printre cele apărute în sud, cu
cîteva secole mai înainte, cînd tracii de acolo veniseră în legătură cu civilizaţia greacă. Situaţia e generală pentru religia dacilor, tăcerea acoperind
întreg panteonul băştinaş. În acest caz este greu să se procedeze la o cale
inversă, la urmărirea unei divinităţi autohtone dacice pornindu-se de la
situaţia ei, cu transformările respective, din epoca romană, şi urcînd în
timp spre epoca Daciei libere.
Aici este momentul să fie luat în considerare acel fenomen de transpunere
a zeiţei Bendis, prin interpretatio Romana în zeiţa Diana (sau poate în
zeiţa Libera)7 7 • într-adevăr, numărul mare de inscripţii dedicate Dianei
în Dacia romană (peste 50), mulţimea reprezentărilor în piatră sau metal,
ne duc cu gîndul la o divinitate corespunzătoare Dianei romane - în epoca
dacică : Bendis.
Unele epitete ale Dianei, care se întîlnesc numai în Dacia : M ellijica (CIL,
III, 1002), Vera et Bona, 78 cu precădere în Dacia: Augusta 79 sau în spiritul
celor scrise de Herodot despre" Ap-re:(J.t<; B(Xcn'Adl) în Tracia şi Paeonia : Regina 80
converg spre fenomenul unei interpretatio Romana. M ellijica a devenit un
epitet al Dianei poatţ datorită existenţei unei vechi divinităţi dacice, protectoare a albinelor 81 , sau uneia dintre multiplele atribuţii ale Bendidei.
În acest sens este interesant de amintit că în teritoriile locuite de celţi,
unde mai tîrziu vor apare provinciile Belgica şi Germania Superior, este
semnalată divinitatea Nantosuelta, protectoarea recoltei de miere, 82 al
cărei cult se poate pune în legătură cu cel al Abnobei, devenită, prin t"nterpretatio Romana, Diana 83 • Astfel se explică, în bună parte, de ce numai
pînă în 1916 pe teritoriul Germaniei Superior s-au descoperit 32 de inscripţii dedicate Dianei. Acest paralelism între două fenomene de interpretatia Romana asemănătoare, din Dacia (Bendis-Mellifica şi Diana) şi Germania
(Nantosuelta-Abnoba şi Diana), nu este unic. Se mai cunoaşte cazul divinităţii. Placida care, atît în Dacia cît şi în Germania, ar putea deghiza o veche
diviilitate autohtonă. M
Printre reprezentările figurate ale Dianei din Dacia romană există două
reliefuri care prezintă unele elemente aparte, cu ajutorul cărora se poate
77
Cultul perechii Liber - Libera a avut de asemenea o mare rllspindire in Dacia romană.
Atunci cind Libera apare neînsoţită de Liber s-ar putea să ne aflăm in faţa unei tradiţii
băştinaşe, neromane, zeiţa putind fi identificată cu Diana şi Hekate, in spatele cărora se
ascunde Bendis. (Cf. A. Bodor, in Studia, 1, 1960, p. 55).
78 M. Macrea, in A ISC, I, 1, 1928-1932, p. 110.
78
Se întîlneşte in Dacia în Il inscripţii dedicate Dianei.
81
Se întîlneşte în Dacia in 4 inscripţii dedicate in mod sigur Dianei şi în alte 3 inscripţii
ridicate ipotetic în cinstea Dianei.
81
N. Gostar, în Anuarul institutului de istorie şi arheologie Iaşi, II, 1965, p. 241-243.
82
J. Toutain, op.cit., p. 232-233.
83
G. Wissowa, s.v. Diana, în RE, V, 1, 338.
04
N. Gostar, op.cit., p. 239-241.
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face o oarecare apropiere între Diana epocii romane şi o veche zeitate băşti
naşă. Ni se pare că figura de pe relieful de la Ad Mediam, azi din păcate
dispărut (pl IV,2), considerat drept Mithras 85 , apoi Men 88 şi, în fine, o divinitate fluvială locală 87 , constituie în realitate o reprezentare a ArtemideiDiana Taurica, o formă oarecum intermediară între Bendis şi ArtemisDiana clasică. 88 Relieful cu reprezentarea Dianei de la Juc 89 (pl. 1, 4)
prezintă prin ramura de viţă de vie din stînga zeiţei şi planta stilizată din
dreapta picioarelor , unele asemănări cu relieful considerat al Bendidei din
sanctuarul de epocă romană de pe muntele Babek (pl. IV. 4) şi cu unele reliefuri de la Philippi (pl. IV, 5).
Fenomenul de interpretatio Romana în cazul zeiţei Bendis în Dacia nu
trebuie exagerat. Inscripţiile dedicate Dianei sînt ridicate de colonişti.
Printre dedicanţi nu cunoaştem nici unul cu nume traco-dacic. Foarte puţine
din inscripţii sau din reprezentările figurate provin din mediul rural. S-a
văzut mai sus cît de puţine (comparativ cu cifra totală a inscripţiilor şi a
reprezentărilor figurate dedicate Dianei în Dacia romană) sînt epitetele şi
reliefurile unde s-ar putea bănui influenţa unei divinităţi autohtone.
Pe cînd în provinciile romane din nordul Africii d1"i M auri şi Dea M aura,
în Hispania divinitatea Poemana, de exemplu, şi în Gallia vechile zeităţi
autohtone sînt venerate în secolele II-III cu o intensitate neaşteptată 110 ,
nimic asemănător nu se petrece în Dacia. Această situaţie ne îndreaptă
iarăşi spre problema romanizării Daciei: aici romanizarea a fost mai bine
pregătită, în urma experienţei acumulate de Imperiu în alte părţi, a fost mai
sistematică şi mai intensivă decît în alte provincii. Extrem de rapid, dacii
reduşi din punct de vedere social la păturile exploatate au fost reduşi din
punct de vedere spiritual la o tăcere aproape completă. O dată cu cucerirea
Daciei, vechile culte şi-ar fi putut găsi expresia în reprezentări figurate în
condiţii necunoscute pînă atunci, aşa cum s-a întîmplat în sudul tracic.
Caracterul intensiv al romanizării a înăbuşit însă imediat această posibilitate. Astfel are loc sfîrşitul exteriorizării într-un fel sau altul a religiei dacilor, chiar dacă, mocnit, vechile credinţe au mai dăinuit o vreme. Acest
sfîrşit 1-a avut şi cultul enigmaticei zeiţe Bendis.
~
Stadiul actual al cunoştinţelor noastre în privinţa adorării de către dacogeţi a zeiţei Bend1s va fi depăşit prin viitoarele descoperiri arheologice;
acestea vor putea confirma existenţa acestui cult în ţinuturile nord-dunărene
şi vor avea poate puterea de a destrăma suspiciunile şi reticenţele care în
mod inevitabil planează încă asupra afirmării hotărîte a existenţei sale în
Dacia.
MIHAI BĂRBULESCU
81 C. 1. Buracu, Muzeul General Nicolae Cena în Băile Herculane şi Cronica Mehadiei, Tumu
Severin, 1924, p. 15, nr. 2.
88 Al. Bărcăcilll., in Revista Ştiinţelor medicale, 10, 1932, p. 17, fig. Il.
87 ldem, în ArhOlt, XIII, 71-73, 1934, p. 77, după determinarea făcută de M. Abramic.
88 Vezi legătura intre cultul Artemidei Taurica, provenienţa sa nordică şi credinţa grecilor în existenţa unui cult al Artemidei în Tracia, Sciţia şi Chersonesul tracic la DA. Il, 1,
135-136.
11 M. Horhath, 1n RevMur, II. nr. special, 1965, p. 431, nr. 31.
•• ]. Toutain, op.cit., p. 113-119, 184-192, 454-467.
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AU SUJET DU CULTE DE LA DEESSE BENDIS CREZ LES
DACO-GETES
(Resume)
Les conclusions en ce qui concerne le probleme de l'existence de la deesse Bendis dans
le pantheon des Daco-Getes, lie a un phenomene plus tardif d'interpretatio Romana, se sont
groupees autour de deux positions : l'une sceptique, qui met en doute la possibilite de pouvoir prouver m~me l'existence de ce culte chez les Daco-Getes, et l'autre, qui considere
l'existence du culte de la deesse Bendis chez les Daces comme un fait bien etabli.
Cette etude presente d'une maniere sinthetique le stade actuel de nos connaissances sur
ce probleme si controverse.
Apres avoir passe en revue les sources litteraires du culte de la deesse Bendis chez les
Thraces et sa diffusion en Grece et dans le bassin de la Mediterranee et, apres avoir analyse
les representations figurees de ces regions, on peut tirer deux importantes conclusions avec
des i.mplications theoriques sur le probleme de ce culte en Dacie : les sources litteraires qui
attestent le culte de la deesse Bendis en Thrace sont peu nombreuses et pas toujours
bien claires, et les representations figurees apparaissent seulement au contact des Thraces
avec la civilisation grecque, ainsi que Bendis est representee le plus souvent comme Artemis
et plus tard comme Diane, tres rarement avec les attributs specifiques (la lance double,
par exemple).
Quant aux territoires habites par les Daco-Getes, les sources ecrites sont encore plus
deficitaires. Diodore (!, 94, 2) ra):>pelle une divinite feminine, Hestia, ce qui montre, peutetre, une confusion que l'auteur antique fait lui-m~me entre Bendis et Hestia. D'autres sources
ecrites situent un groupe d' Amazones sur les bords d' Istros, ce qui nous fait penser aux
femmes getes et a leur croyance en Bendis, situation projetee par les ecrivains antiques dan!;
un domaine fantastique, celui des Amazones qui veneraient Artemis. On analyse cncore les
representations figurees decouvertes dans les territoires habites par les Daco-Getes, et on
constate que certaines d'entre elles n'ont pas d'elements suffisants pour pouvoir etre cunsiderees certainement comme des representations de la deesse Bendis.
Les ressembla:Q.ces entre les Daco-Getes et les Thraces, les sources litteraires grecques et
quelques representations figurees, l'existence d'une ancienne divinite de la fertilite attestee
archeologiquement dans les contrees au nord du Danube, plaident pour l'existence du culte
de la d~esse Bendis chez les Daco-Getes.
L'intensite du culte de la deesse Diane en Dacie romaine, les inscriptions avec certaines
epithetes specifiques, quelques representations figurees de Diane avec des elements particuliers.
tout cela peut etre considere comme un phenomene d'interpretatio Romana (Bendis-Diane).
Pourtant, apres la conquete romaine, il est encore plus difficile de suivre un culte de la deesse
Bendis : les Daces ont ete reduits, du point de vue spirituel, a un silence presque complet,
a la suite d'une romanisation plus intensive que dans d'autres provinces, ou les anciens cultes autochtones se sont maintenus.
Les prochaines decouvertes archeologiques confirmeront peut-Hre le culte de la deesse
Bendis et feront disparaître les reticences qui planent encore, inevitablement, sur l'affirmation
de l'existence de ce culte en Dacie.
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2

Pl. I : 1. Aplică de bronz de la Cost eş ti. 2. Bust - m ască de bronz de la Piatra Ro şie. 3.
Disc de lut de la Grădiştea Muncelului. 4. R elief r eprezentind ze iţa Diana de la Juc.
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Pl. II: 1. l

~

Fibulă

t· 2
din Transilvania.
1 de la
Bălăneş
a . Fibule
din tezauru
din tezauru
1 de
la Coal.d a . Malului.
3 . F ibule
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Pl. III: 1. Falere din tezaurul de la Herăstrău . 2. Faleră de la Galice.
3. Monedă de la Abdera. 4. Grupul de bronz de la Năieni.
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Pl. IV : 1. Garnitura tecii de pumnal de la Popeşti. 2. Relief reprezentind zeiţa
Diana de la Ad Mediam. 3. Fragment de .,cupă deliană" de la Popeşti. 4. Relief
din sanctuarul de la Babek. 5. Relief din sanctuarul rupestru de la Phllippi.
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NOMENCLATURA DACICA A PLANTELOR LA DIOSCORIDES
ŞI PSEUDO-APULEIUS
(Partea a III-a)*

:

.~

.

III. Reexaminarea

determinărilor

de plante

·:Cu Aristoteles şi Theophrastos începe, iar cu Dioscorides şi Plinius se
încheie "perioada eroică" a fundamentării cercetărilor floristice la nivel ştiin
ţific din antichitate. Evul Mediu înseamnă, timp de peste un mileniu,
pentru întreg continentul european mai mult un regres, dar în cel mai bun
caz .o stagnare a ştiinţelor în general. Totuşi, ca o activitate merituoasă a
acestei îndelungate epoci rămîne tendinţa de salvare pentru posteritate
a comorilor ştiinţifice ale antichităţii prin copierea vechilor manuscrise. În
cursul copierii s-au strecurat în manuscrise numeroase greşeli şi totodată
s-au făcut multe interpolări de date adeseori eronate, denaturante. Din
ac.eastă cauză, la sfîrşitul Evului Mediu numeroase plante dioscorideene
şi, cu atît mai mult, cele din lucrarea lui PA, nu mai puteau fi identificate
cu cele din natură.
Pentru a remedia situaţia, îndată după inventarea tiparului, autorii primelor ediţii dioscorideene au căutat să comenteze şi să interpreteze mai mult sau mai puţin critic diferitele capitole ale acestor lucrări sub aspect floristic şi medico-farmaceutic, adăugindu-le comentariile
lor (Interpres). Astfel ei s-au ocupat şi cu problema identificării indeosebi a plantelor descrise
de Dioscorides. Dintre primele ediţii dioscorideene mai importante sînt următoarele : Hermolaus Barbarus (1516), J. Ruellius (1516, 1543), Marcellus Vergilius (1529), P.A. Matthiolus
(1543), Janus Cornarius (1557), A. Laguna (1570) şi J. A. Saracenus (1598). Dintre primele
ediţii ale lucrării lui PA amintim: C. Wechel (1528), Torinus (1528), Schott (1533), G.
Humelberg (1537) şi J. C. Ackermann (1788).
Alţi autori, în lucrări originale, folosind ca ptincipal izvor opera lui Dioscorides, s-au străduit să identifice plantele dioscorideene, ca de exemplu
H. Bock (1539), J. T. Tabernaemontanus (1588), C. Bauhin (1596), iar mai
tîrziu C. Linne (1753) şi alţii.
Mulţi au întreprins obositoare călătorii de studii pentru identificarea
plantelor dioscorideene chiar în regiunile pe unde a botanizat la timpul
său - după toată probabilitatea - însuşi Dioscorides. Între aceşti botanişti s-au remarcat L. Anguillaria (1561). I. P. Tournefort (1717), J. Sibthorp (1806), K. Sprengel (1817), C. Fraas (1845), K. Koch (1848); ori au
făcut identificări confruntînd diagnozele dioscorideene cu material herbaristic actual (W. F. Kosteletzky 1831). Toate aceste lucrări sînt de mare
valoare pentru cunoaşterea operei lui Dioscorides.

• Partea 1-a in ActaMN, V, p. 59-74, partea II in ActaMN, VI, p. 115-129.
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în cazul diagnozelor dioscorideene mai ample, mai precise, prevăzute cu
iconografii mai bune, dar mai ales în cazul genurilor monotipice sau cu
puţine specii, identificarea unui mare număr al acestor plante trebuie considerată bună şi definitivă. Dar îndeosebi floriştii veacurilor XYIII-XIX,
aflaţi sub vraja concepţiei taxonomice, prin excelenţă dominantă în acele
timpuri, au căutat să încadreze cu orice preţ plantele dioscorideene in una
din categoriile sistematice la rang de specie, tinzînd să stabilească întotdeauna corespondentul lor exact cu una dintre speciile din nomenclatura ştiin
ţifică actuală. Din această formalizare nomenclaturală exagerată s-au
născut opinii deosebite, identificări contradictorii sau chiar evident greşite.
În acest fel problema identificării plantelor dioscorideene nici astăzi nu poate
fi considerată definitiv rezolvată, planînd în multe cazuri asupra lor nesiguranţa identităţii, ceea ce cu atît mai mult se poate afirma despre plantele tratate în lucrarea lui PA. Din această cauză cercetările lingvistice şi
etimologice, bazate uneori pe identificări floristice nesigure sau contradictorii, au dus adesea la rezultate greşite. Astfel, ne-am propus să reexaminăm cît mai temeinic identificările din literatură privind plantele dioscorideene şi ale lui PA, limitîndu-ne numai la cele prevăzute cu numiri dacice.
La reexaminări am căutat să avem în vedere întreg complexul de date din
opera lui D. şi PA, confruntîndu-le şi examinîndu-le critic, şi anume :
examinarea caracterelor morfologice din diagnozele lui D,
confruntarea caracterelor diagnostice cu iconografia dtoscorideană,
care uneori sînt în contradicţie,
analiza nomenclaturii greceşti, latine şi în alte limbi cunoscute, sub
aspectul înţelesului acestora, mijloc ce ajută adesea identificarea,
examinarea şi controlul arealului lor de răspîndire, precum şi a datelor de staţiune,
- examinarea multiplei lor utilizări medicinale.
Constatăm că în cîteva cazuri plantele dioscorideene, şi cu atît mai mult
cele ale lui PA, nu au diagnoză (de ex. Batos, Bliton) dar posedă iconografie,
sau invers. Atunci cînd iconografia redă unele caractere ce sînt în contradicţie cu diagnoza, am luat de bune caracterele din diagnoză. În cazul
plantelor ce fac parte dintr-un gen cu o singură specie sau numai cu puţine
specii, dar cu caractere morfologice destul de evidente, problema identifică
ni este relativ uşoară şi aproape sigură. Dăm cîteva exemple :
Chelidonion to megalon (dacii kroustane), deşi in codicele C nu are iconografie, are insii
dlagnozi!. cu urmlltoarele caractere evidente şi clare : .. InaltA de cea 42 cm. cu multe frunze
pe ramurile secundare, asemănlltoare cu cele de Ranunculus ( ?), mai subţiri insă. cu oarecare
nunnţll cerulee. Floare asemânlltoare cu cea de Viola, cu suc pişcător şi galben şofraniu
de culoarea Crocusului. Fruct cornut, cu seminţe mărunte, mai mari decit cele de Papaver".
Identificati!. cu specia Chelidonium majus. Genul Chelidonium are o singură specie pe intreg
teritoriul fostului Imperiu roman, fiind o veche plantă mediclnală, care şi-a menţinut numele
el fi!.rll nici o schimbare. Identificarea el ca specie e sigură.
Ahte, plantă la care Dioscorides deosebeşte 2 specii:
a) unn numiti!. de romani Sambucus (dacii seba). ,.Arbust cu ramuri tubuloase, aproape
goale la Interior. Flori albe, dispuse umbeliform, puternic mirositoare, cu fructe suculente
negre purpuril". Are Iconografia 72v destul de bună (Pl. I fig. 4).
b) alta, numiti!. Chamaiakte, adiel!. Akte cel scund, cu sinonimul Eleios aktes (A.ktes de locuri umede, mocirloase), la romani Ebulus, dacii olma. ,.PlantA mal scundă, mal m.Jcăt
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cu tulpina ierboasă, cu mai multe muchii, cu frunze penate, serate, flori albe, puternic mirositoare, dispuse umbeliform şi fructe asemănătoare cu ale precedentei". Are iconografia 382r
bună (Pl. III. fig. 4). Acest gen în literatura botanică de astăzi are doar 3 specii: Sambucus ebulus, S. nigra şi S. racemosa (aceasta din urmă mai rară, cu fructe roşii şi flori
albe gălbui). După caracterele morfologice din diagnoză, după staţiune, utilizare medicalA,
nomenclatură latină şi iconografie duce la identificarea sigură a specillor de azi Sambucus
ebulus şi S. nigra, bine cunoscute şi la noi.
în cazul altor plante insă situaţia este mai nesigură ; trebuie să ne mulţumim numai cu
determinarea genului, specia neputînd fi precizată :
Batos, la romani Roubous (Rubus = murele şi zmeura, cu denumirea ştiinţificli valabilă
şi astăzi), dacii mantia. Dioscorides nu-i dă nici o diagnoză, probabil pentru că planta era prea
cunoscută. Avem la dispoziţie iconografia 83r bună (Pl.~ III. fig. 7) care permite recunoaşterea
uşoară a unei plante din genul Rubus, avînd şi numele latinesc Rubus; identificată cu Rubus
tomentosus Willd. Genul Rubus însă numără nu mai puţin de 3000 de specii cunoscute pe
glob, care în marea lor majoritate cresc în Lumea Veche, îndeosebi pe teritoriul fostului imperiu roman. Toate sînt plante medicinale, cele mai multe cu tulpini ghimpoase, frunze digitat sau penat compuse, cu aceeaşi constituţie florală şi a fructului. În aceastA. situaţie,
identificarea plantei dioscorideene cu una din cele 3000 de specii cunoscute azi, in mod
precis chiar cu Rubus tomentosus, este cu totul inacceptabilă în lipsa datelor de detalii,
dat fiind că speciile de Rubus au caractere distinctive atît de subtile, încît determinarea lor
chiar şi pe baza unor plante vii constituie un adevărat ,.crux botanicorum". În asemenea cazuri
deci trebuie să ne mulţumim numai cu determinarea genului.
Thymos (dacii mizela), gen care pe teritoriul fostului imperiu roman numAra cea 35 de
specii, în diagnoza lui Dioscorides are caractere puţine şi slabe, deşi iconografia C 138r este
bună (Pl. VII fig. 2), dar sigură numai pentru identificarea genului. Determinarea specillor
acestui gen, chiar pe baza unor plante vii, este foarte anevoioasă şi astAzi, deoarece caracterele diferenţiale dintre specii sînt foarte subtile: unii au identificat planta lui Dioscorides
drept Satureja capitata (azi Thymus capitatus), alţii Thymus vulgaris, Thymus creticus etc.,
identificări

şubrede.

Leimonion (dacii dakina) a fost identificată drept Veratrum nigrum, Anemone sp .. Beta
vulgaris, Statice limonium, Beta trigyna, Beta silvestris etc., plante din 4 familii şi 4 genuri diferite ! desigur, fără dovezi destul de serioase la bază. Ţinînd seamă, pe de o parte, de greutăţile de identificare mai sus arătate, de altă parte, folosind tot complexul de date ce poate
oferi opera lui Dioscorides, la reexaminarea identificărilor in multe cazuri am ajuns la alte
concluzii decît cele din literatură, adeseori trebuind să ne mulţumim numai cu identificarea
familiei, iar în cîteva cazuri să constatăm chiar imposibilitatea identificării.
În cazul lucrării lui Pseudo-Apuleius - mai adesea lipsită de diagnoze de plante sau
avînd doar cîteva caractere diagnostice, iar iconografiile adeseori foarte denaturate - la identificarea plantelor ne-am bazat mai ales pe sinonimele comune cu cele din opera lui Dioscorides, incadrindu-le intre acestea şi omologîndu-le cu ele, iar sursa lor am indicat-o prin literele
PA (Pseudo-Apuleius).
Lîngă fiecare cuvînt sau versiune dacică am precizat provenienţa lor, folosindu-ne de următoarele abreviaţii :
C
= codicele constantinopolitan
N
= codicele neapolitan
MV
= ediţia dioscorideană a lui Marcellus Vergilius
Sar.
Saracenus
Spr.
Sprengel
G
Goodyer
B
..
.. Berendes
W
= ediţia critică a codicelor interpolate a lui M. Wellmann
PA
= lucrarea lui Pseudo-Apuleius, ediţia lui Howald şi Sigerist
PA + = versiunile mult interpolate ale lucrării lui Pseudo-Apuleius
Pl. fig .... = indică planşa şi figura din prezenta lucrare, luate din (D) Dioscorides ediţia
lui Goodyer şi (PA) Pseudo-Apuleius ediţia lui Howald şi Sigerist.
Pe baza literaturii am reprodus uneori şi etimologia dată unora dintre numirile de plante
dacice, indicind numele prescurtat al autorilor: D = Decev, R = I. I. Russu, WT = Wilhelm 1 .. maschek, L = Lattyâk.
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Diagnozele plantelor au fost redate după codicele C fie cuvint de cuvint, fie uneori numai caracterele mai importante şi in citeva cazuri am introdus citeva caractere morfologice mai frapante, staţiunea şi utilizarea terapeutică ce ar fi putut genera denumirea plantei,
pentru a uşura cercetiirile lingvistice.
Verificarea comparativă floristică şi arealogică e făcută după volumele !-XII Flora
R. S. R. (1952-1971), Boissier: Flora orientalis I-V (1867 -1884) şi Hayek: Flora penili.su1ae balcanicae !-III (1927 -1933); tratarea după ordinea alfabetică a denumirilor principale greceşti, adăugînd la sfîrşit indicele alfabetic al cuvintelor dacice, precum şi indicele
acestora după nomenclatura in vigoare.
1. ADIANTON (care nu se umezeşte), po1ytrichon (părozitate abundentă), trichomanes
(păr subţire), ebenotrichon (părul lemnului ebenos), argion (lucitor), korion enydron (coriandru de apă), romanii kinkinalis (zbirlit), terrai kapillous (părul pămintului), souperkilloum
(sprinceana pămintului). Numele principal in C este scris cu litere cursive, deci eroarea este
posibilă. în C 41 v are iconografie bună, dar nu corespunde întocmai cu diagnoza: foliole
asemănătoare cu ale coriandrului, la virf incizate, cu ramuri (rahis ?) mici, negre, delicate,
lungi de o palmă (cea 23 cm). Nu are nici tulpină, nici flori, nici fructe. Iconografia (Pl.
1 fig. 7) permite identificarea plantei Asplenium trichomanes (fereguţă, straşnic), comună şi
in RomAnia pe locuri umbrite, ziduri umede şi Ungă izvoare, staţiuni indicate la fel şl de C.
Diagnoza însă corespunde mai bine cu iconografia (Pl. 1 fig. 2) ce figurează sub numele de
Adianton heteron, care se identifică cu Asplenium adiantum-nigrum (părul maicii domnului).
Dacii: (j)Llloql&e:&&A<i phithopthethela C, N, G, MV, Sar., probabil cuvint dacic poate puţin
denaturat prin transcrierea greacă. D. deduce etimologia din cuvi.Dtele greceşti phyto-(plantă) şi ptelos (mistreţ ? ?), dar cu motivare neconvingătoare.
Observăm aici, că sub numele de Kallitrichon (v. poz. 30 din prezenta enumerare) în C
158r mai este descrisă o altă plantă, cu aproape aceleaşi sinonime, inclusiv cel de Adianton.
Aceasta din urmă are tuberculul disciform turtit ca la Cyclamen, ramuri şi frunze cu totul neobişnuite, care nu permit identificarea ei. Iconografia ei în C 157v are aH\turi menţiunea scrisă
cu litere cursive (deci scriere ulterioară): ,.Vide et impressio Adianton", semnalindu-se prin
aceaşta probabilitatea confuziei. Cu toate că cele două plante sînt tratate separat, sub
nume principale deosebite, totuşi din cauza sinonimelor comune, intre care şi cel dacic, credem că ambele se referă la una şi aceeaşi plant!i. Adianton, textul şi iconografia plantei a doua
(Kallitrichon) datorindu-se unei erori.
2. AGROSTIS HE HEPAMELOTOS, in C 38v iconografia şi 39r diagnoza: tulpini geniculate, repente pc sol. ramurile inrădăcinindu-se, cu rădăcini dulci, geniculate. Frunze acuminate, dure, late ca la Calamagrostis ( ?), cu care se nutresc boii şi alte animale de tracţiune. Iconografia (Pl. 1. fig. 7) in parte contrară diagnozei, ea reprezentind tulpini a~cen
dente, negeniculate şi neradicante. Spr. o identifică cu Agropyron repens (care însă are spicul
mare, spiculeţe numeroase, inşirate şi alipite de-a lungul axei), iar FraB şi G. CJ. C_y-;uj.Ju dactylon (plantă perenă, cu stoloni aerieni evidenţi), Mai degrabă este Digitaria sanguinalis (meişor
roşu). cu tulpina geniculată la noduri, formind cotituri, ascendentă sau repentă, ramificatii. de
la bază, cu mai multe spice liniare în panicul digitat, uneori bi- sau multiseriat verticilate (/.
decomposita), plantă furajeră răspîndită pe tot globul în regiunile calde şi temperate, comună
şi la noi. Între sinonimele latine figurează Sanguinalis.
><OTLCITcx kotiata C, G, MV, kotikta MV.
Prin asemănare cu toponimele dacice Taliat:J.,
Lederata, apoi cu numirile de plante gonoleta, riborasta etc. după desinenţă şi sonoritate indică originea dacică a cuvintului. D. bazindu-se pe greşita identificare cu specia Agropyron
repens, deduce etimologia din cehul ,.kote" = ament, miţişor, ca o ,.homonimie fonetică",
nepotrivit şi neconvingător. L. il aseamănă cu goralul ,.konteata" = noduros, angulos, ceea
ce corespunde caracterelor frapante ale plantei noastre. După caractere se pare că seamănă
cu românescul (plantă) cotită, cu cotituri, formă adjectivală in accepţiune substantivală,
obişnuită şi în nomenclatura fitologică românească, de ex. creaţa, spălăcioasa etc. ca nume
de plante.
anuspe PA sub Gramen, anoupsi W. Din cauza sinonimelor egiptene anuspe, anusphae,
anusfe, este cuvînt egiptean, strecurat între cele dacice prin inversarea ordinei de copiere.
parthia PA sub Gramen, (cu icon. LXXVIII = Cynodon dactylon-Pir gros) parithia W,
paritia W, percia W. După D ar deriva din cuvintele greceşti para = lîngă, aproape, şi
itheia = drept, linie dreaptă. Această compoziţie de cuvinte credem că este forţată, neverosimili, neîntilnită în limba greacă, iar explicaţia este evident contrară cu înfăţişarea plantei,
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care este repentă, cu tulpini geniculate, cu cotituri pronunţate la noduri. După L. seamănli.
cu goralul parjtia, parstia = digitat, aluzie la forma digitată a inflorescenţei. Cuvintul este
probabil dacic prin asemftnare cu toponimele Ratiaria, Akmonia şi cu numele de plante dacice
mantia, salia, etc.
3. AKTE, dendron arkton (lemnul ursului), romanii samboukoum etc. descrisă în C sub
73 r, iar iconografia sub 72v. Prin tulpina lemnoasă, ramurile cilindrice, adesea goale înă
untru, inflorescenţa umbelifonnă, florile albe, puternic mirositoare, fructele bace negre, suculente, iconografia (Pl. I fig. 4) destul de bună, descrisă împreună cu planta Chamaiakte (Sambucus ebulus) ea poate fi identificată (B, G) cu specia Sambucus nigra (soc), care ambele
sînt vechi plante medicinale ce cresc atît în Grecia, cît şi pe teritoriul României (v. pag.
110 jos).
cr€~cr: seba C, N, :i\IV, fără variante grafice, cuvint probabil dacic. După L. seamănă cu
goralul ceva = tubulos; seamănă şi cu românescul .. ţeavă", ramurile după îndepărtarea
măduvei fiind tubuloase.
4. ALIKAKABOS, strychnon manikon (strychnon inuebuuitor), in C iconografia sub 35v,
iar textul sub 36r. Fruct baciform, de culoarea roşie a Crocusului, cuprins în folicul rotund,
nziciform, cu tulpina culcată. Această scurtă diagnoză permite identificarea speciei (G, Spr).
Physalis alkekengi (păpălău, cireaşa ovreului), plantă destul de comună şi în ţara noastr1!.,
fructele sale nefiind otrăvitoare. Desenul plantei din C 35v nu arată fructul şi nu corespunde
diagnozei. Faţă de aceasta, sub 360r este tratată planta Physalis, avind în sinonimie pe
Alikakabos şi Strychnon, iconografia sub 359 v foarte bună pentru Physalis (Pl. I fig. 3).
Din cauza sinonimiei comune şi a celor două numere de iconografie asemănătoare (35v şi
359v) credem că este una şi aceeaşi plantă, prima iconografie - neasemănătoare plantei noastre - fiind greşită, dată pentru o altă plantă. Fraas identifică planta cu Physalis somnifera,
dar greşit căci Physalis al.kekengi creşte în intreaga Peninsulă Balcanică ; Yeche plantă
medicinală, bine cunoscută şi la noi.
xoLxo8(ÂIX koikodila C, koikolida N, PA sub Apollinaris, (icon. LXI PA neasemănătoare
plantei Physalis)kykolida :i\IV, kokalida Spr. Sar., kukolida G, kykolis B, kolida W, probabil cuvint dacic, prin asemănare cu dordila, kinouboila, duodela, mozula, etc.
vacina, PA, este cuvînt latinesc, mutat din eroare cu ocazia copierii de la ... "itali ...
herba vaticina".
5. AMARAKON (groapă, şanţ), parthenion (fecioară), anthemis (cu multe flori), leukanthemon (cu flori albe), chamaimelon (măr mic) chrysokallias (auriu galben frumos), malabathron, anthos pediuon (floare de cîmpie), romanii solis oculum, millefolium, etc. In C 31 v iconografia (Pl. I fig. 6) şi la 32 r scurta diagnoză : frunzele asemănătoare cu ale coriandrului,
flori marginale candid albe, cele mediane galbene, iarbă cu miros subviros şi cu gust amar.
Din cauza formei şi culorii florilor, a frunzelor sectate, distanţat laciniate, asemănătoare
cu cele de Coriandrum, a receptaculului bombat, a petalelor răsfrinte, a mirosului intens,
a gustului amar, cu staţiuni îndeosebi in regiunea de cîmpie, pe locuri cultivate, lîngă drumuri şi in şanţuri, nu mai puţin din cauza areal ului european, inclusiv Grecia, precum şi
a vastei sale utilizări medicinale încă din antichitate, e mai potrivită identificarea ei cu
Matricaria chamomilla (muşeţelul), plantă foarte răspîndită şi la noi.
8oucb87)ÂIX duodela C, N, diodela, ziodela PA, probabil cuvint dacic prin asemănare cu
chodela, mizela, tulbela, usazila etc. D. considerindu-o Achillea (Schafgarbe), avind in vedere
şi sinonimul Leukanthemon, deduce etimologia dacică din i.- e. dhu = lucitor şi - dela =
floare : deducţie pe care o considerăm greşită, deoarece Achillea nu are petale lucioase. L. o
as~mănă cu goralul dvod-zela = planta afferens, planta care provoacă (menstruaţia) sau din
dztotzela = planta copiilor.
6. ANAGALLIS HE PHOINIKE (afrodisiacul? purpuriu), aeritis (azuriu), sauritis (şo
pirla), chelidonion (rindunica), korchoron, romanii makia, antoura, toura, touradoupago, mekiatoura. In C 39v iconografia (Pl. 1 I fig. 3) şi 40r descrierea, tratindu-se 3 specii. După
înfăţişarea generală a plantei, ramificaţia, forma şi dispoziţia frunzelor, forma florilor şi a fructelor, culoarea florilor, arealul geografic şi iconografia din C bună, poate fi identificată (B, G)
cu Anagallis arvensis (scînteuţă) probabil ssp. phoenicea (syn. Anagallis phoenicea), veche
plantă medicinală folosită în bolile de ficat, împotriva muşcăturilor de şerpi etc. (v. Dioscorides 40r şi Flora R.S.R. VII p. 56), comună şi în ţara noastră.
xepxep kerker C, N, kerkeraphron W in nota, B, kerkeraphrum. MV. Încă la Theophrastos (Hist.pl. VII, 7) era cunoscută planta korchoros, identificată cu Anagallis coerulea.
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ca legumă. Acest nume. folosit de Plinius (Nat. hist. XXV, 13), Aristophanes
(Vesp. 289), figurează ca sinonim grecesc şi la Dioscorides. Se observă de altfel in C şi N
că la enumerarea sinonimelor după popoare s-a omis un sinonim şi astfel s-a perturbat intreaga ordine a sinonimelor următoare. Aceeaşi eroare de copiere este şi in cazul variantei kerkeraphron, deoarece in loc de ordinea normală : dakoi kerker, aphroi atirsisoei . . . contopindu-se cele două cuvinte. s-a scris: kerkeraphroi. Astfel, cuvintul kerker şi variantele sale grafice redau grafia stîlcită a gYecescului korchoros. Cuvintul ar mai putea avea şi origină egipteană: kerkera, numele plantei Asarum (v. MV p. 21). Explicaţia etimologică prin zoomorfie a lui D. din latinescul cerceris = pasăre terestră şi de apă, e complet greşită .
-.oupc:t tout'a C. După D. ar proveni din latinescul turra = turn, .,din cauza formei fructului plantei" asemănătoare tămîiei. Or. fructele scinteuţei sint globuloase, mici de 4-5 mm
şi curbate spre pămînt. Cuvintul este latinesc, figurează intre sinonimele romane ale plantei
(thoura. anthoura, mekiatoura, touradoupago) şi a fost atribuit dacilor numai din eroare in
urma inversării ordinei de copiere, după cum constată şi M. \Vellmann (perturbavit ordinem).
7. ANDRACHNE AGRIA (suculenta de cimp). romanii elekebram, portulacam. În C 37v
iconografia (Pl. I fig. 5) şi 38r textul, cu diagnoza scurtă: frunze mai late şi groase, mici.
creşte pe locuri pietroase; poate fi identificată (B, G) cu specia PoYtulaca oleracea (iarbă grasă),
veche plantă medicinală, cosmopolită pe tot globul, foarte comună şi la noi. În PA icon. CIV
seamănă cu P. oleracea.
Act~ lax C, PA sub Portulaca. D. deduce etimologia din latinescul lax = înşelător, în acelaşi
sens cu illecebram (elekebram) = atrăgător, ademenitor, greşit răstălmăcit însă de D prin cuvîntul .,înşelător", străin de altfel de însuşirile plantei. Cuvîntul fără îndoială este grecesc,
lax = cu piciorul, cu călciiul deoarece planta creşte pe drumurile şi cărările pietroase, pe locuri călcate de om.
8. ANETHON TO ESTHIOMENON (anethon bun de mincat), polyeidos (cu mai multe
forme), aniketon (invincibil), romanii anethoum etc., în C 28r textul şi 27v iconografia (Pl.
11 fig. 7) numele fiind scris cursiv; se indică numai utilizarea medicală. Iconografia din C
şi G (p. 301) sînt bune. Identificarea lui Fraas cu A nethum graveolens e corectă ; este medicinală şi condimentară, cultivată pe tot globul din cele mai vechi timpuri.
7l'OA7l'OUf1. polpoum MV, W, poltoum G. Sar., polpum B, polpoloum L. - D il deduce
din grecescul polypus, polypodion, polpodion, în forma latinei vulgare la acuzativ : pulpum.
mai argumentînd că între sinonime există şi cuvîntul .,polyeidos" şi ajunge la concluzia latinităţii cuvîntului. Aceste argumente însă nu sînt convingătoare. planta neavînd nici o asemiLnare cu polypodion = cu mai multe picioare, deoarece in realitate are rădăcina simplă, iar
sinonimul polyeidos = cu mai multe forme, cu mai multe specii, înseamnă că este o plantă
polimorfă. De altfel Polypodion, cu sinonimele Pteris, Polyrrhizon, Filicula, era bine cunoscută de autorii din antichitate şi bine descrisă de Dioscorides in altă parte a lucrării sale, cu
care deci această umbeliferă nu putea fi confundată. L. aseamănă numele dacic cu goralul
polpol - (la acuzativ) = ardens, sapore ardente-mordente, cu referire la gustul pişcător al
plantei, ceea ce însă nu constituie un caracter frapant, generator de nume de plantă. Desinenţa în -um duce la concluzia greşită a latinităţii cuvîntului. Acest cuvînt nu există nici în limba
latină, nici în cea greacă şi astfel este probabil cuvînt dacic.
9. ANTHEMON (cu multe flori), leukanthemon (cu flori albe), eranthemon (floarea de primăvară), chamaimelon (mărul pitic), chrysokome (cu coama aurie), beneolentem (cu miros
plăcut). În C nu are iconografie, dar are diagnoză: tulpina înaltă de cea 25 cm, tufoasă,
bogat ramificată, petale mici, delicate, numeroase, capitule rotunde, la mijloc galbene aurii.
pe margine dispuse în cerc, de culoare albă, galbenă sau purpurie. Creşte pe locuri aspre, pe
marginea drumurilor, se colectează primăvara. Sînt date 3 specii, care se deosebesc intre
ele prin culoarea florilor, în literatură identificate cu: Matricaria chamomilla (cea cu florile
marginale albe), Anthemis tinctoria (cu florile marginale galbene) şi Anthemis rosea (cea cu
florile marginale purpurii). Diagnoza sumară, staţiunea, sinonimele şi utilizarea medicinală
denotă mai mult specia Anthemis tinctoria (romaniţă, floare de perină), cu segmentele frunzelor pectinat dinţate, ramuri cu cite un antodiu, plantă comună şi la noi. La PA sub Camemelon nr. XXIII citeva sinonime comune cu cele din C, dar iconografia greşită, reprezentînd
un Dipsacus, iar desenul de sub nr. XXV (Pl. II fig. 2) Camellea (syn, Dipsacon) seamănă
cu A. tinctoria, desenele fiind schimbate din eroare. Sub Camemelon apar ca nume .,dacice"
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amolusla PA, amalusta, amulusta PA (thusci ambolocia, amolusta, amolacia, campani amolocia), dupA WT cu etimologia din albanezul amelje, amele = cu gust dulce, planta neavind
însă acest caracter.
apiana PA, abiano (thusci abiana). derivat probabil din latinescul apes = albinA, apiana
= de albină, ambele cuvinte latineşti atribuite dacilor numai din cauza unor erori de copiere.
40. APSINTHION, romanii absinthium rousticum, in C 22v diagnoza şi 23r iconografia
bunr1, ce permit identificarea plantei cu Artemisia absinthium (pelinul).
absentium rusticum PA, G. ("itali terrae malum, daci absentium rusticum"), intercalare&
cuvintului "daci" fiind o eroare de copiere. Acest cuvint este latinesc, greşit intercalat Intre
paranteze la Aristolocheia clematitis, in loc de Apsinthion (MV p. 345).
apsenthion in cod. Aldina figurează tot _ca nume dacic ŞI ca intercalare p-eşită la planta
Aristolocheia (v. W. III p. 8, G. p. 238 Şl B. p. 264). Nume grecesc folosit de Xenophon,
Hippokrates şi Dioscorides ca nume principal.
11. ARKEION (de urs), arkion (care îndepărtează, asigură), prosopida, prosopion, romanii
lappa, personakia. ln C nu are diagnoză, dar are iconografie sub nr. 43r (Pl. II fig. 9) potrivită mai ales pentru planta Arctium, descrisă inaintea plantei noastre. Este foarte probabil
că la acest desen cele două nume au fost confundate intre ele printr-o interpolare greşită sau
că formează două specii ale aceluiaşi gen. ln ediţiile dioscorideene nealfabetice planta are
0 scurtă diagnoză: frunze asemănătoare cu cele de Cucumis colocynthis ( ?), dar mai mari, mai
tari, mai închise la culoare, hirsut păroase, plantă acaulă, cu rădăcina mare, albă. Pe ba:r;a
diagnozei şi indeosebi a desenului 43r această plantă bisanuală, care in primul an produce
numai frunze bazale, fără tulpină floriferă, poate fi identificată cu Arctium lappa (brusturul),
veche plantă medicinală, comună şi in ţara noastră.
riborasta PA sub Personacia, ribobasta W, icon. XXXVI nu seamănă cu Arctium, fiind
necunoscută (Pl. II fig. 8).
peribobasta PA, periborasta W, peripomasta PA. Prin asemănare cu cuvintele dacice
troutrastra (nume de plantă), Rubobostes (rege dac), tarabostes (nobil dac) şi toponimiile
Basteira, Periboridava, Tasibasta, Zerobasta etc. (1. 1. Russu op. cit.) numirile de plante
de mai sus sint probabil dacice. D. Brandza a remarcat asemănarea lor cu brusturul, brustulanul, numele românesc al plantei. După R. ar deriva din i. - e. • rebh. - = a acoperi, planta
intr-adevăr are frunze bazale mari şi late care "acoperă" pămîntul de sub ea. D. pe baza sinonimului grecesc prosopida şi a celui latinesc personata (mască de teatru) deduce că frunzele
florale, respectiv antodiul globulos, capituliform, acoperite de foliolele involucrale dese, imbricate şi uncinate, se aseamănă intrucitva cu o mască pusă pe capul omului, mai avind
in vedere şi grecescul "peripomazo" (a fi acoperit). L. găseşte asemănare etimologică cu goralul p(e) riporasta = agglutinans, adclaudens, care se lipeşte, care se prinde, cu referire la antodiile cu foliolele involucrale care se prind de hainele omului şi de părul animalelor.
12. ARNOGLOSSON (limba mielului), ameion (oaie), heptapleuron (cu şapte coaste),
polyneuron (cu multe nervuri), romani plantago minor, itali plantago lata, romani plantago
major, septemnervia, etc. ln C 29v iconografia şi sub 30r textul, fără nume dacic. Sint tratate
două plante, una mică, cu frunze mai inguste, seminţe in virful tulpinii, şi alta mijlocie, cu
frunzele mai late, cu seminţe mărunte dispuse de la mijlocul tulpinii pînă in virful ei. Ambele cresc pe locuri umede. Pe baza descrierii, a sinonimelor şi a staţiunii au putut fi identificate 2 specii de Plantago (pătlagină), dintre care una probabil este Plantago maior, iar cealaltă
Plantago lagopus (sau Plantago media), ambele cu veche utilizare medicinală, frecvente aproape
pe tot globul, comune şi in ţara noastră.
sipoax PA, scinpoax PA, simplax şi simpotax W, - prin asemănare cu dacicul sikoupnoux - redat probabil stîlcit - este verosimil să fie cuvint dacic. Icon. 1 din PA (Pl. II fig. 4)
reprezintă un Plantago maior.
13. ARTEMISIA MONOKLONOS (planta zeiţei Artemis, cu o singură tulpină), in C 20v
textul şi sub 20r iconografia (Pl. II fig. 6) destul de bună. Sint descrise mai multe specii
cu flori mici, scurt pedicelate, frunzele penat sectate, segmentele adinc incize, rizom puternic,
ramificat, plantă cu miros puternic; identificarea mai verosimilă este Artemisia vulgaris (pelinariţă), veche plantă medicinală, comună atit la noi, cît şi in Grecia.
~ououa·t"7J zououste C, zouoste MV, Sar., zououster W, zuste B, probabil cuvint dacic.
zyred PA, avind sinonimele : "itali zireo, zyreo", deci probabil eroare in ordinea copierii,
cuvintul fiind latinesc.
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titumc11 PA+. bitumen "\\', nitumen W, bricumuw W, avind sinoni.mele: .. galli ·ti4:umen,
Ostbanes ... ", apoi .. galli ( ?) Osthanes, daci titumen" ... este deci o evidentă er.oere de
copiere. Cuvîntul bitumen (smoală) este latinesc. Icon. X din PA este denaturată.·.
14. ASTER ATTICOS (steaua atică), asteriskos (steluţă), asterion (steluţă), romanii inguinalis etc. In C 32v iconografia (Pl. 11 fig. 5) şi 33r diagnoza: Tulpina lemnoasă, la .vîrf cu
o floare purpurie şi galbenă (flori centrale şi flori marginale, n.tr.) şi un capitul incizat de
jur-imprejur ca la Antbemis, foliolele dispuse stelat, frunze tulpinale alungite şi păroaşe. După
IJumele principal, sinonimele greceşti şi după descriere planta a fost identificată aprqape de
toţi comentatorii cu Aster amellus (steluţă). Observăm însă eli. diagnoza de mai sus nu_._corespur:de cu iconografia C 32v, care nu reprezintă o plantă din familia Compositae, ci. mai de
grabă din familia Caryopbyllaceae (probabil o specie de Silene), cu numeroase flori tipice pentru acc:astă din urmă familie. Numele plantei de pe iconografie este scris cu litere curs~ye, iar
pe foaia de text numele plantei mai este scris separat şi cu litere nnciale mai mici, pr:ovenind
de la un interpolator nepriceput şi astfel este de presupus că s-a făcut o confuzie.
FIX-r~h)~L81X: rathibida C, ratbibis G, cmint pobabil dacic prin asemănare cu koikolida etc.
După D. ar deriva din i.-e. rct = prăjină, tru~chi de arbore, şi •ttidh- = lemn, deducţie etimologică greşită, bazată pe identificarea eronată a plantei drept Cardamine (Scbaminkraut).
15. BATOS, romanii rouboum, în C 82v textul şi 83r iconografia (Pl. III fig 1) qe~tul de
bună. Nu are diagnoză probabil pentru că planta era foarte comună (v. pag. 111). După iconografie forma frunzelor, a fructdor, ramurilor, spinilor, forma şi numărul petalelor, "frunzele
cu 5 foliole, precum şi intreaga înfăţişare a plantei se ajunge la identificarea sigură â genului
Rubus (rug, mure), dar din cauza numărului prea mare al speciilor acestui gen, cu caractere
diferenţiale foarte subtile, precizarea speciei nu este posibilă.
n literatură a fost identificată fără temeiuri suficiente - cu Rubus tomentosus, R. fruticosus, R. caesius, R. aruoenus, etc.
1-l.IXV'l"(IX mantia C, N, ruanteia Sar., mantua PA sub Rubus, cu icon. LXXXVIII destul
de bună, - manthia MV, mantoia W, este un cuvint verosimil dacic. După D. ar fi forma
nazală ,.ruantos", a cuvintului grecesc ,.batos", deducţie neverosimilă, iar după L~ seamănă
cu goralul mant. ja = turbat, cu aluzie la spinii numeroşi şi punginţi ai plantei.
16. BLITON, romanii blitum. In C 77v are iconografie destul de bună (Pl. II fig. 7),
dar este lipsită de orice diagnoză, menţionindu-se doar că .,este o legumă de fiert, bună de
mincat, dar nu are nici o putere de vind ecart>". Este una din excepţiile rare cînd Dioscorides
enumeră o plantă fără nici o utilizare medicală. După iconografie: rădăcina groasă, tulpina
erectă, frunzele ovate, lung peţiolate, lamina de 2 ori mai lungă decit lată, acută, marginea
fin crispată şi inflorcscenţa spiciformă. Planta iconografiată se potriveşte destul de bine cu
Amaranthus angustifolius, syn. A. blitum (ştir), identificată aşa de cei mai mulţi autori. In
Grecia antică era folosită ca plantă alimentară, ea fiind frecventă şi in ţara noastră.
~).(~ blis C, N, MV, bles Sar., G. B. Numele grecesc Bliton (Hippokrates şi Theopbrastos). imprumutat de romani sub forma .. blitum", deci de origină greacă, redat probabil in
forma dacizată.
'
17. BOUGLOSSON (limba boului). romanii lingua boum, in C 76v iconografia (Pl. III
fig. 2) şi 76r diagnoza: .. Asemănătoare cu Verbascum, cu frunze spinoase de culoare mai
închisă (melanteron fiind greşit tradus de mulţi autori ca insenmind .. negru" n.tr.), mai mică,
asemănătoare cu limba boului. Pusă in vin produce bună dispoziţie". In versiunea folosită
de Sambucus mai găsim precizarea staţiunii: .,creşte pe terenuri netede şi moderat aspre".
Identificarea plantei este dificilă din cauza caracterelor puţine şi a iconografiei sale evident
greşite, contrară textului, ea reprezentind o specie de Carduus (crispus? C. acanthoides ?)
sau de Cirsium (lanceolatum ?). Observăm că pe foaia cu diagnoza (76r) numele Bouglosson
este scris cu litere unciale mici, deci scrierea este ulterioară, făcută de altă mină, iar pe
foaia cu iconografia (76v) lingă numele cu scriere uncială a plantei o altă mină a menţionat
cu scriere cursivă: .. Carduus ?" Pînă in Evul Mediu planta a fost considerată drept o specie
de Borago, iar de la Brunfelsius incoace drept Anchusa italica syn. A. paniculata (limba boului),
aceasta din urmă fiind adoptată aproape unanim de identificatorii mai recenţi. Anchusa
italica se deosebeşte net de iconografia 76v prin corola scurt tubuloasă, cele 5 petale
desfăcute, frunzele erect patente, înşirate altem de-a lungul tulpinii, marginea nelobată, intreagă, toată planta fiind rigid setos păroasă. La PA sub Bovis lingua nr. XLI desenul seamănă după aspect cu A. italica.
~ou8ci~AIX boudathla C, budama PA+. budalla B, buclama W, cuvint probabil dacic.
Rădăcina cuvintului dacic bou-, bu- ne tentează să presupunem că inseamnă .. bou", iar
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-dathla, -dalla, -dama sau -clama ar insemna limbă, planta avind acest nume semnificativ
nu numai la greci şi romani, ci şi la cele mai multe popoare de azi.
18. BRYONJA LEUKE, ampelos leuke, psillootron, meloothron, kedrostin, romanii herba
coriaria, cucurbita erratica. Sub C 79r iconografia (Pl. III. fig. 3), şi sub 79v diagnoza,
nt"mele plantei fiind scris in ambele cazuri cu litere cursive, fără indicarea numelui dncic.
Di:::gnoza: viticuli, frunze şi cîrcei ca la viţa cultivată, dar toate mai păroase, se caţără
pe arborii apropiaţi cu ajutorul circeilor. Fruct galben roşcat, lipsit de peri. Bazaţi pe iconografie, avind în vedere ferma şi părozitatea frunzelor, a tulpinii, forma bacelor şi utiliZarea
mcdicinală, precum şi sinonimul roman, planta ar fi o Cucurbitacee, identificată de ll drept
Bryonia celtica, iar de Spr. şi Kosteletzky Bryonia dioica (mutătoare), soluţia din urmil fiind
mai verosimilă, plantă ce creşte şi la noi. Numeroasele sinonime greceşti toate înseamnă ., viţ[t
albă", caracterele plantei intrucitva fiind asemănătoare cu ale viţei cultivate sau sălbatice,
astfel planta ar putea fi şi o Vitacee.
kinouboila W în RV IV cap. 182, după desinenţă probabil cuvint dacic. Explicaţia etimologică hibridă a lui D, că ar deriva din grecescul kineo = a se mişca i.-e. "'boila = umblare,
apare forţată, greşită.
aurumetti PA (v. şi W vol. II p. 329), iar D sub poz. 6 la tratarea plantei Batrachion
(v. Selinon agrion în lucrarea de faţă) eronat enumuă aici planta Bryonia cu sinonimele sale,
intre care şi ţe aurumetti. Ambele se datoresc unor erori evidente ce s-au strecurat in citeva
,·ersuri dioscorideene, deoarece cuvîntul aurumetti aparţine de fapt plantei Selinon agrion,
u:de ~ m constatat că este un cuvînt latinesc.
19. BRYONJA MELAINA, ampelos melaina, romanii vitis alba etc., tratată în C 81v
textul şi S2r iconografia (Pl. III fig. 5). Frunze asemănătoare cu ale ied erei, asemănătoare
şi cu cele de Smilax, la fel şi tulpina, dar toate mai mari. Se caţără pe arborii apropiaţi.
Fruct la inceput verde, la maturitate de culoare închisă. Rădăcina la exterior de culoare
îmhisă, iar înăuntru ca la Bu:xus. După Fraas, B şi după noi este Bryonia alba (împărăteasa,
cucurbăţea), rădăcina şi frunzeie ei bazale corespund cu caracterele speciei amintite şi cu
iconografia dată. După G şi D ar fi '!~mus ccnmunis cu slrnnul ?, care însă are frunze
nelobate, lat corodat ovat triunghiulare şi rădăcina neramificată.
7tptcUh),IX priadila C, N, priadcla G, MV, ~pr, priadina Spr. Duţă D, ar deriva din
i.-e. *prai-, pri- = a iubi şi *djal- = a înflori, "astfel rezultă semnificaţia plntru o plantă luxuriantă cu circei (Rankengewăcbse), a~a cum este 'Ia mus, cu care se potriveşte bine". Identificarea plantei cu Tamus este însă ccmplet eronată, de altfel aceasta nici nu are cîrcei, ci
tulpini volubile, etimologia lui D nu este deci ccnvingătoare; cu,·întul probabil dacic prin asemănare cu koikodila, teudila, dordila, popcdilo, tavidila, adila, usazila etc.
7t1X't"pLVIX patrina C, pegrina ll, G, W. După D. ar d€riva din cuvîntul grecesc petra = stîncă, piatră, în sensul de "plantă de pădure, deoarece această plantă creşte pe locuri
pietroase". De fapt nici Tamus communis, nici Bryonia alba nu sînt plante de stîncării sau
locuri pietroase, ea creşte în păduri umbroase, din:ologia dcdusă este deci greşită. După L.
tt~mănă cu goralul prjand + zila = circumYolans lltrba, ce core~punde cu caractuul plant.d.
Prin asemănare cu cuYintele dakina, prodiarna, dielleina etc. se pare că cuYintul este dacic.
20. CHAMAEPI'IYS (molid pitic), egiptenii rntmmepsa. Planta nu are iconografie în C,
iar diagnoza tste: plantă iubacee şerpuitoare, culcată la pămînt, curbată, cu frunze asemănă
toare celor de Sedum, dar mai îr;guste şi hirsute, înghesuite în jurul tulpinii, 'cu miros puternic,
cu flori mici, galbene şi rădăcina ca la Cicborium. Bine idmtificată de Spr., G. şi alţii cu Ajuga
chamaepitys (tămîiţă de cîmp), cu arealul corespunzător, larg răspîndită şi în ţara noastră. După
B ar fi Ajuga iva, care însă are florile purpuriu rozee. La PA icon. XXVI planta este neidentificabilă.

x6SEA1X chodela, N, PA +, doltcba cod. Palat., dochela MV, Sar., PA, Ps.Oribasius, dordila Ps.Orib., docdila şi doctila W. Etimologia o derivă D din latinescul chcrdellfl = coardă,
deoarece ramurile plantei "se întind pe pămînt ca o coardă". Posibil cuvint dacic prin asemă
nare cu duodela, koikcdila, mizela tucdila, toulbela.
nemenepsa PA+, emenepsa PA+ sînt cuvintele egiptene din sinonimia plantei, inversîndu-se
din greşeală ordinea de copiere.
21. CHAMAIAKTE (bozul scund), heleios aktes (bozul de locuri umede), agria aktes (bozul
de cîmp), romani eboulum. În C 381 v textul şi 382r iconografia (v. şi pag. 110). Prin tulpina
noduroasă, frunzele penate, statura mai mică decît la Sambucus nigra, frunzele serate, florile
dispuse umbeliform, plantă puternic mirositoare ce creşte pe locuri umede, pe cîmpuri, avînd
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In vedere şi numele latin al plantei (ebulus), precum şi iconografia bună(\'. şi PA icon. XCII),
ea poate fi uşor identificată cu Sambucus ebulus (bozul), cu veche utilizare medicinală, comună
şi in ţara noastră (Pl. III fig. 4).
6i..!J.tt olma C, PA, :MV, G etc. - scris uneori .. holma". După D. ar deriva din •uel-·,
uol- = a se răsuci, a se curba, explicaţia etimologică este prea puţin convingătoare, iar L.
o aseamănă cu goralul ol-ma (zielina) = plantă îmbătătoare, in trecut preparindu-se din ea o
băutură alcoolică. Verosimil este cuvint dacic prin asemănare cu koadama, diesema etc.
22. CHELIDONION TO MEGALON (rindunica cea mare), in C 373v textul. fără iconografie, cu sinonimele egiptene mopop, mothoth ; identificarea sigură : Chelidonium majus (rostopasca), vechi remediu popular impotriva negilor, buruiană comună şi in România. In PA iconografia LXXIV destul de bună. (Pl. III fig. 6).
XFoua-rciv"l) kroustane C, N, PA+. krousane Sar., kustane B. D. deduce cuvintul din
latinescul crusta = crustă, neg, cu terminaţia adjectivală -aneus, planta fiind folosită contra
negilor, deci cu\intul probabil este de origină latină.
ebustrone PA+prohabil de origină dacică.
euripillenae PA+derivă probabil din cuvintele greceşti euris = depărtat şi pilos = păr,
planta fiind spars păroasă.
mopop PA+este sinonimul egiptean mopop. mothoth, prin inversarea ordinei de copiere.
23. DIPSAKON (potoleşte setea), krokodeilion (crocodil). chamaileon (leu mic). onokardion
(spinul măgarului), romanii labroum veneris, kardoum veneris etc. in C lOOr iconografia
(Pl. II 1 fig. 7) bună şi 99,. diagnoza: Aparţine plantelor aculeate. Tulpina înaltă, spinoasă,
frunze amplexicaule asemănătoare celor de Lactuca, cîte 2 la fiecare nod. alungite, spinoase,
concave, la noduri formind un sinus ce reţine roua şi apa de ploaie, de unde şi numele plantei.
Ramuri singuratice la virful tulpinii, cu capitule spinoase, alungite, uscate apar albe. Capitulul despicat are la mijloc nişte viermişori. Din cauza frunzelor bazate dispuse in rozetă, a
frunzelor setaceu păroase. concrescute şi cele superioare, planta a fost greşit identificată in
literatură cu Dipsacus silvestris, in realitate ea corespunzind speciei Dipsacus laciniatus
(scai, scăiete, scăiuş). În PA tratată sub nr. XXV, dar iconografia corespunzătoare la
XXIII (Pl. n: fi~. 2).
axLIXP"IJ skiare C. :!:'\,
PA, skithe :\1\', prob~bil cuvînt dacic. In albaneză sker = a
smulge, a scărmăna. După sonoritate seamănă cu românescul .. scăiete".
24. DRAKONTIA :\liKRA (dragonul mic), romanii aron, in C 98r iconografia (Pl. IV
fig. 1) şi la 97v descrierea: tubercul ovoidal. frunze sagitat hastate, adesea negru maculate,
spat cu zonă purpurie în git şi pe margine, creşte în fruticete şi în păduri. După B şi alţii
ar fi Arum italicum, care însă are tubercul oblong. frunze hastat ovate şi spat nemaculat. Mai
probabil este Arum maculatum (rodu pămîntului) comună şi în ţara noastră.
xupLovv"Yj~OUIJ. kyrionnekou
C, kourinnekoum
W, kurionnekoum
,V, verosimil este
cuvint dacic, iar desinenţa in -um poate fi coincidenţă sau o latinizare. După D. ar deriva
din latinescul .,curio", plantă care s-ar fi folosit la serviciile divine. Romanii însă nu aveau
plantă cu acest nume, iar planta Arum nu era folosită de romani la serviciile divine (Plinius,
Nat. hist. XXIV cap. 16); nu e verosimil ca dacii să fi îmbogăţit nomenclatura romană cu
acest cuvînt. De altfel noţiunea de .,curio" nu are nici o legătură cu însuşirile plantei.
adi/a PA+. probabil cuvînt dacic prin asemănare cu duodela, priadila, teudila etc. La PA
XIV desenul reprezintă o plantă din familia Araceae.
azirafot PA+ este cuvint libian (.,libii adzirafroth, adrizafot"), ca eroare de copiere.
25. ERYNGION, karyon(nuca), hermion(spinoasa) myrakanthos (o mie de spini), romanii
capitulum cardus, kardus terrai, hirundinina cardus, kardus albus, etc. In C 126r iconografia
(Pl. 1 V, fig 3), iar la 125 v diagnoza. Sint descrise 3 specii. Frunze late, spinoase. ramuri cu
capitule rotunde, înconjurate de spini ascuţiţi, tari, dispuşi stelat, de culoare verde, palidă,
albă sau albastră. Iconografia destul de denaturată contribuie totuşi la identificarea unor specii
ale genului Eryngium (Fraas, B, G etc.), ele fiind probabil Eryngium maritimum, E. campestre
şi E. planum (scaiul dracului, scaiul vînăt), vechi plante medicinale, comune şi în România.
aLxourrvou~ sikoupnoux C, sikoupnex MV, sikoupnoex Sar., probabil cuvînt dacic. D.
fncearcă etimologia din sinonimul grecesc karyon, respectiv din cel latinesc carduus; dar concluziile sînt neverosimile, chiar greşite.
26. HELLEBOROS MELAS (helleborus negru), melampodion (rădăcina neagră), melanorrhizon (rădăcina neagră), polyrrhizon (rădăcini mai multe), romanii veratroum nigroum etc.
în C 115r diagnoza: frunze verzi, plataniforme (palmat lobate, n.tr.), dar mai mici, asemănă
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toare cu cele de Spondylium ( ?), mai adînc incizate, mai negre, slab păroase, cu tulpina scurti!.
şi floarea albă purpurascentă, în care se găsesc fructe asemănătoare cu cele de Cnicus (Carthamus tinctorius? cu fructe achene, n.tr.), cărora locuitorii din Anticyra le spun sesamoid,
folosite ca purgativ. Rădăcini negre, subţiri, bulbiform capitate, care de asemenea sint
utilizate. Creşte pe locuri deluroase, aspre şi uscate. În C 114r iconografia (Pl. IV fig. 4)
care însă nu corespunde cu unele caractere din diagnoza dată (forma frunzelor, florile etc.).
Nu poate fi identificată cu Veratrum album (strigoaie). care are tulpina înaltă, arahnoideu
păroasă, frunze lat ovate sau eliptice, flori în raceme; a fost identificată cu Helleborus orientalis,
syn. H. officinalis (cu flori bruniu galben verzui), cu H. viridis (cu flori mici, verzi), de către
Boissier cu H. cyclophyllus (cu flori foarte mari, verzi). Desenul reprezintă o plantă cu flori
mici, de tip boraginaceu, cu frunze lobate, - ori speciile de Helleborus au flori în general
mari, uneori chiar foarte mari, lung pedicelate, fruct foliculă, frunze palmat pedat sectate; decl
nu este un Helleborus ; nu poate fi identificată.
rrpo8Lcipvoc prodiarna C, prodiorna MV, W, B, G, Sar., probabil cuvînt dacic. D.
îl deduce din i.-e. *per-, pr- = prin şi *dhuer-, dhur- = a învîrti. a ataca, apoi
desiuenţa tracă -diarna, fără însă a-i putea da o explicaţie convingătoare. I. Morariu (Botanica
ed. II, 1965, p. 291) găseşte apropiere ca sonoritate cu "zîrna", numele românesc al plantei
Solanum nigrum, dar acesteia nu-i corespund caracterele din diagnoza dioscorideană şi nici
conografia ei.
27. HORMINON HEMERON (iritătoarea cultivată), romanii geminalis. ln C 255r iconografia (Pl. IV fig. 6) şi 254v diagnoza: asemănătoare cu frunzele de Ballota (Melissa ?), tulpina
4 - mucldată, înaltă de cea 22cm, în jurul căreia ies excrescenţe silicviforme şi aplecate spre
rădăcină, cu seminţe difuite, la planta sălbatică rotunde, brune, la altele alungite şi negre,
acestea din urmă fiind în uz. G. constată că iconografia din C este "fictivă". În C 254v colţul
paginii unde era scris numele dacic este rupt, cuvîntul fiind reconstituit probabil după N;
identificată cu Sah·ia horminum (fam. Labiatae), dar după Boissier (Fl. or. IV p. 631) descrierea
se potriveşte numai în privinţa frunzelor. Cu toate că textul descrierii din C se potriveşte
in oarecare măsură cu iconografia, este cert că planta nu este o labiată, ci mai degrabă o specie cultivată din fam. Leguminoa<c (Astragalus ?)
op(.Le:oc ormca C, ormia M\', honnia Sar., B, honuea W. Este forma coruptă (cu desinenţă dacică ?) a numelui princip:Jl grecesc al plantei, poate derivă din grecescul hormenos =
t llpină tînără, mlădiţă, lăstar, - sau din hormos = ce serveşte la legat. La Theophrastos
este numele unei plante bine mirositoare (Salvia ?).
28. HYOSKIAMON (fasole porcească), pythonion (planta prezicătoarei Pythia, hypnotikon
(care te adoarme), emmanes (care te face furios), romanii insana, simfonica. În C nu are iconografie, dar descrierea dată este bună, putîndu-se deosebi 3 specii, dintre care una este Hyoscyamus
niger (măsălariţa), veche plantă medicinală fo<Jrte toxică, ruderală, frecventrt şi la noi.
La PA IV sub Simfonica desenul destul de bun {Pl. IV fig. 5).
dielleina W, dieleian, dielian PA + ; dielia MV, Sar., dieleia B, cuvînt probabil dacic. Explicaţia etimologică a lui D. din *dhel- = a luci, a lumina, cu aluzie la frunzele suriu verzi aleplantei, este neconvingătoare.
29. KALAMINTHE (ismă frumoasă), osmitis (odorantă), glechnon agria (isma de cîmp),
romanii mentastrum etc. În C 154r diagnoza şi 153v iconografia (Pl. IV jig. 8) - probabil
figura din stînga -. Sînt descrise 3 plante puţin deosebite între ele, ale căror diagnoze,
sinonime, mirosul puternic, staţiunea umedă, iconografia şi utilizarea medicinală permit identificarea numai a genului Mentha, din care în ţara noastră cresc numeroase specii, cunoscute
ca plante medicinale. După Fraas, G. şi alţii cele 3 plante de mai sus au fost identificate
diferit (Mentha tomentosa, M. silvestris, M. pulegium, M. rotundifolia, M. piperita, M. gentilis, M. spic ata etc.).
nu8LAoc teudila C, teudeila N, tanidila PA + W, tavidila W, taudila W, probabil cuvint
dacic după desinenţa asemănătoare cu dordila, koikodila, priadila etc.
30. KALLITRICHON, polytrichon, trichomanes, adianton, ebenotrichon, pterion, eupterion,
konion to enydasin, romanii kinkinnalis, pinnoula, terrai kapillous, superkilioum terrai, dacii
phithophthaithela. În C. 158r textul şi 157v iconc grafia, cu observaţia scrisă cursiv "ic. maia".
Numele plantei scris de asemenea cursiv şi de altă mînă, precum şi observaţia: "Vide et impressio Adianton". Este aceeaşi plantă cu cea tratată sub numele de Adianton sub nr. 1 din prezenta lucrare (v. şi sinonimele comune).
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31. KATANAGKE (mijloc de constringere la iubire), dionysias, romanii herba philikla
in C 173v figura din stinga (Pl. IV. fig. 7) şi diagnoza: frunze mari ca la l,otus,
fructe ca la Vicia ervillia, care la uscare se curbează spre pămînt ca ghiarele de gaie ; plantă
afrodisiacă folosită ca mijloc vrăjitoresc pentru constringere la iubire. După G ar fi un Plantago
- determinare evident greşită, iar după Spr şi B ar fi Ornithopus compressus, care însă are
frunzele compus penate, a doua figură ar fi Astragalus magniformis, iar după Kosteletzky
Astragalus oleaifolius, menţionînd însă că nu-i corespund frunzele. D o consideră .. Engelsiiss"
(Solanum dulcamara ?), care insă are fruct bacă, sau Polypodium vulgare, o criptogamă cu sori,
determinări cu care nu putem fi de acord; se identifică cu Hypecoum procunzbens, ce creşte
atit in Peninsula Balcanică, cit şi in ţara noastră.
xcxFw;rUn,cx karopitllla C, MV, ar putea deriva din cuvintele greceşti karos = somn
profund şi Pythia, preoteasa prezicătoare de la Delphi, adică "somnul adinc al Pythiei", in
concordanţă cu nomenclatura plantei .,mijloc vrăjitoresc", verosimil cu\int dacic.
crepula MV in versiunea latină (dar in versiunea greacă tot karopithla). Cuvintul este
lalinesc, din crepulus = zgomotos, zăngănitor, cu alu7ie la zgomotul produs la scuturare de
seminţele păstăilor uscate.
32. KENTAUREION TO MIKRON (centaurul mtc), limnesion (planta din mlaştină), romanii phebrifougia, herba multiradix etc. In C 163 diagnoza: creşte lingă izvoare şi locuri
umede, iarbă asemănătoare cu Hypericum şi Origanum, tulpina înaltă de cea 30 cm, anguloa~ă. floarea puniceu purpurascentă asemănătoare cu cea ele Lychnis. Frunze mici, alungite,
asemănătoare cu cele de Peganum, seminţele ca la Triticum. Rădăcina mică, fără folos,
netedă, cu gust amar. După iconografia buni (Pl. V. fig. 1) din G planta poate fi identificată (B, G) cu Centarium umbellatum (fierea pămîntului), care creşte şi in România pe locuri
umede.
-ro•j).~Tj ACI toulbela C, Sar.. tulbela MV, n, toulbila, tulbala şi tou ... la W, cuvint probabil dacic prin asemănare ·cu chodela, doudela, discopela etc.
stirsozila PA sub Centauria minor, stirsotila, stirzozila, tircozila PA +. W, cu iconografia
XXXV destul de bună. Prin asemănare cu azila, dordila, koikodila, propodila, usazila etc., probabil cuvînt dacic.
stc"-snria Ackermann. torsoria \V, probabil cuvînt lati11.
33. KISSOS, chrysokarpos (fructe galbene aurii), romanii silvai mater, hedera. In C 174v
iconografia (Pl. V fig. 2) şi 175 r textul, sînt tratate 3 specii deosebite după culoarea fructelor, dintre care cea cu fructele negre este Hedera helix (iedera), comună şi la noi. La PA XCIX
sub Hedera nigra desenul plantei denaturat.
arpopria PA, arborria PA+. W, greşit atribuit dacilor, fiind o eroare de copiere. Cuviat
de origină latină, (planta) arborea, deoarece se urcă pe arbori.
hcdera este menţionat drept cuvînt dacic dioscoridean de către Calimah şi T. Săvulescu,
Cuvintul este latin şi ca dacic nu figurează in versiunile dioscorideene.
34. KNEPHE HE KNIDE (urzică ce cauzează mîncărime), akaliphe, romanii ourtika moilis. În C 171v iconografia cu 2 desene de plante şi la 172r diagnoza: are 2 specii, una de
cîmp, cu fnmzele hirsut păroase, mai late, de culoare mai inchisă, sămînţa asemănătoare cu
cea de Linum, totuşi mai mică: alta cu sămînţă mai mică, dar nu atît de aspră. Iconografia
destul de bună, dar nu se indică la care se referă numele dacic. Autorii G şi B au identificat
prima cu Urtica pilulifera, iar a doua cu U. urens; după Spr. însă ar fi Urtica urens şi U. dioica.
Indeosebi figura din stinga, (Pl. V fig. 3) prin frunzele ovate, dur dinţate, scurt peţiolate,
dintele terminal mai lung decît cei laterali, plantă păroasă, seamănă mai mult cu Urtica
dioica (urzica mare), foarte comună şi la noi.
M11 dyn C, MV, B, Sar., diky W in nota, probabil, cuvint dacic.
35. KOLOKYNTHIS (care pune in mişcare intestinele), romanii koukourbita silvatica
etc. în C 190v iconografia destul de bună (Pl. V fig. 4) şi la 19lr diagnoza: ramuri şi frunze
ce se intind pe pămînt, divizate în incizuri ca şi frunzele castravetelui cultivat. Fruct
orbicular, mediocru, cu gust pronunţat amar, care trebuie cules cînd incepe să devină palid
galben. Miezul fructului are acţiune purgativă. Indeosebi forma frunzelor, a fructelor, gustul
lor amar, tulpina procumbentă şi utilizarea medicală permit identificarea (B, G) cu Citrullus
colocyntJ.is, plantă cultivată şi la noi din timpuri străvechi.
Tpou-rp lia-rpcx troutrastra C, N, toutrastra MV, toutrasra, tuttrastra Sar., tutastra G, B,
este probabil un cuvint dacic.
(iarbă vrăjită),
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36. KONEION, apologeusa (perfidul), dolia (scăderea puterii), paralysis (paralizia), aphron
(nebunia), abioton (care ia viaţa), ageomoron (care prosteşte), polyanodynos (alinător de multe
dureri), aitbousa (arzătoarea), romanii cicuta inphema. Enumerarea sinonimelor are loc în
mod continuativ în corpul textului, iar nu în coloane suprapuse, sinonimul dacic greşit scris
"dokoi". în C 187v iconografia destul de bună (Pl. V, fig. 5), iar diagnoza la 188r. Cu toate
că există multe asemănări (B, G) cu Aethusa cynapium, indeosebi cu Conium maculatum _ care ambele figurează intre sinonime -. totuşi din cauza frunzelor mai puţin înghesuite,
a segmentelor lanccolat serate, a mirosului ei penetrant şi nepllicut, dar mai ales din
cauza rădăcinii sale scurte, fistuloase, compartimentate, a toxicităţil sale mari (cu otrava
acestei plante s-a sinucis Socrates), a efectelor sale paralizante şi a arealului de răspîndire
socotim că planta se identifică mai bine cu Cicuta virosa (cucutli de apli), veche plantă medicinală ce creşte şi în ţara noastră.
~ijvet zena C, dzena N, MV, B, probabil cuvînt dacic.
37. KYNOGLOSSON (limba ciinelui), romanii lingua canina, în C 166v cu diagnoza sumară:
frunze ca la Plantago, dar mai înguste, mai mici, păroase, fără tulpini!., din staţiuni nisipoase.
Numele plantei este scris cu litere mici, autenticitatea iconografiei fiind dubioasă. Un important
element de identificare este însăşi numele grecesc şi latinesc al plantei. Forma şi părozitatea
frunzelor, lipsa tulpinii (planta fiind bianuală, în primul an are numai rozeta de frunze
bazate, iar tulpina floriferă îi creşte numai în anul al doilea) ne duce cu oarecare probabilitate la o specie rle Cynoglossum, veche plantă medicinală, în ţara noastră foarte comun~i
fiind Cynoglossum officinale (limba ciinelui), determinată astfel in literatură de B, D, G
cu care seamănli destul de bine desenul din PA XCVII sub Lingua canis (Pl. VI, fig. l).
usazila PA+. usagila PA+. udacila W, probabil cnvîntdacicdincauza desinenţei sale. D.
deduce etimologia din •uaka-, uka = vacă şi zila = plantă, adică planta favorizată de
yaci, deducţie greşită deoarece vacile evită să pască această plantă.
a:ila PA sub Lingua canis, atitia PA +este probabil forma coruptă a numelui dacic prectdent, omiţîndu-se la copiere iniţiala us-.
38. LEIMONION (pajişte, loc umed), neuroides (asemănătoare cu nervurile), loughitis
(asemănătoare lancei), napeion onou (muştarul măgarului), lykos empbyllon (frunza lupului),
elleboros emata (ucigătoarea de totdeauna), romanii veratrum nigrum, tintinabouloum terrai,
etc., în C 215v iconografia (Pl. V fig. 7) şi 216r textul, cu următoarea diagnoză: frunze ca
la Beta, dar mai gradle, mai înguste, zece sau mai multe. Tulpina erectă, dreaptă, de lnillţi
mea celei de Lilium, cu gust astringent, plin de seminţe roşii. Creşte pe păşuni umede şi
locuri mlăştinoase. După Plinius se pare că ar fi Beta silvestris, după Spr. şi botaniştii mai
vechi ar fi Statice limonium, Fraas şi B. o consideră Beta vulgaris, iar după D. ar fi o specie
de Anemone. Nu poate fi Veratrum nigrum; identificarea plantei n-a fost posibilă.
81ixLviX dakina C, MV, B, Sar., dakeina N, cuvint verosimil dacic prin asemănare cu
cuvîntul daka = cuţit dacic.
39. LIBANOTIS, kachrys, romanii rosmarinum, icteritis. Deoarece numele dacic al plantei
este amintit numai în lucrarea lui PA sub Herba rosmarini, cu sinonimullibanotis, iar la Dioscorides sub Kacbrys şi sinonimele libanotis şi rosmarinum sub C 176r textul şi 176v iconografia,
neputindu-se stabili la care dintre cele două plante se referă sinonimul dacic, le vom trata
pe ambele. Planta Kachrys este o umbeliferă cu rizom gros, cu frunze penat sectate ingust
laciniate, odorantă; poate fi identificată (G) cu Scseli tortuosum (smeoaie), plantă medicinală
ce creşte şi in sudul ţării noastre.
Cealaltă plantă, libanotis, numit de romani rosmarinus, în C 69v iconografia (Pl. V fig. 8)
şi 204r textul : rădăcina subţire, frunze înguste şi aciculare, plantă bine mirositoare, se poate
identifica (B. G) cu Rosmarinus officinalis, veche plantă medicinală, la noi numai cultivată, ce creşte in regiunea mediteraneană. Faţli de aceasta, iconografia LXXX sub Rosmarinus din PA (Pl. VI fig. 2) din cauza inflorescenţei, a frunzelor, ramificaţia tulpinii,
mirosul plantei duce la Santolina chamaecyparissias, arbust mediteranean, aflată la noi numai
în cultură.
drakcmtos PA este nume grecesc (v. Drakonton to mikron in C 97v).
40. LITHOSPERMON (săminţă de piatră), în C 201r la diagnoză numele greşit ~cris
Linthospermon, dar la iconografia 200v (Pl. V fig. 6) numele e indicat corect, - r"manii
columbinum. Diagnoza plantei: unii din cauza durităţii seminţelor îi spun Herculea. avind
seminţe pietroase, frunze ca la Olea, mai lungi şi mai late, dispuse la capătul rădăcinii. Ramuri
drepte, gracile, de grosimea celor de Juncus, solide, lemnoase, în virful cărora sint frunze
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divaricate, cuprinzind seminţe pietroase, rotunde, mici, ca cele de Ervum. Creşte pe staţiuni
mai ridicate şi pe locuri aspre. Iconografia nu corespunde cu descrierea. După iconografie frunzele sint opuse, cu bazele lor aproape concrescute, ramurile şi tulpina curbat ascendente şi
flexuoase, frunzele bazale dispuse la capătul rădăcinii, decrescente in sus, frunzele nu sint divaneate la virful ramurilor, cu cite două păstăi falcate, multisperme; nu poate fi identificată.
youo:l.ijnt gouoleta C, gonoleta B, G, W, MV, Sar. Seamănă intrucitva cu cuvintele greceşti gone + lithos = săminţă de piatră, mai probabil însă este cuvînt dacic prin asemănare cu
kotiata şi toponimele Drobeta, Lederata, Tabiata etc.
41. ONOBRYCHIS (consumat de măgari), romanii opaca, juncinalis. In C 256r iconografia
(Pl. VI fig. 3) şi 255v diagnoza : frunze asemănătoare cu cele de Lens, dar mai lungi, tulpina
lnaltă de 40 cm, flori punicee, rădăcina mică, creşte pe locuri umede. Iconografia este foarte
denaturată, motiv pentru care G menţionează: ,.figure doubtful". Planta nu poate fi identificată. B. şi L. greşit o consideră Onobrychis caput-galli, dindu-i explicaţia etimologică
prin galinomorfie pe baza acestui epitet specific aparent bun, din polonezul goral anjarksekce = asemănător cu creasta cocoşului. Această plantă este un element floristic balcano-mediteranean, arealul ei nordic fiind limitat la cursul inferior al Dunării, deci la N de Dunăre
planta nu putea fi cunoscută nici de dacii de odinioară nici de polonezii gorali. De altfel
,.caput (crista) galli" a fost creaţia botanistului Bauhin (1620), nemaifiind intilnit in nomenclatura anterioară : etimologia şi identificarea plantei sint greşite.
avlapae:E;e: aniarsexe C, aniassexe B, G, MV, este probabil cuvint dacic deşi lipsesc
demente de comparaţie. D. încearcă să-i deducă etimologia din sinonimul roman juncinalis,
amar = groapă cu apă, muor = băltoacă, presupunind că este o specie de Juncus. Explicaţia este greşită, Juncus avind frunze lung şi ingust filiform cilindrice, iar nu penat compuse.
Eroarea lui D. se datoreşte şi traducerii greşite a cuvintelor greceşti privind staţiunea plantei
~\n:TaL E:v xafhjypoL<; xat <iypoi:c; T67totc; creşte in locuri mlăştinoase sau palustre", corect
fiind : creşte pe locuri umede şi campestre.
42. PENTAPHYLLON (cu cinci frunze), pentapetes (cu cinci feţe), pentatomon (cu cinci
diviziuni), pentadaktylon (cu cinci degete) kallipetalon (cu frunze frumoase), pentakoinon (cinci
hnpreună), romanii quinquefolium, galii pompedoula etc. În C 272v diagnoza şi 273r iconog-rafia (Pl. VI fig. 4) ambele bune, la PA iconografia II sub Quinquefolium de asemenea
hună. Rădăcina, forma frunzelor lung peţiolate, 5-sectate, culoarea florilor, petale 5, staţiu
nea de locuri umede etc. permit identificarea aproape sigură a speciei Potentilla reptans (cinci
degete), veche plantă medicinală, comună şi in România.
7tpor.:68LAC): propodila C, PA+. propedila N, propedoula, propoudoula, prepoudoula, procila PA+. procedila PA, propedula MV, Sar., probedula B, pompedula PA+. pempedula, pongaidula \V, probabil cuvint dacic prin asemănare cu adila, chodela, dordila,. duodela, koikodila,
priadila, teudila, tirsozila, usazila etc. Versiunile pompedula, pompaidoula, pempedula, pongaidoula sint variantele galicului pompedula, copiate in ordine greşită. După L. ar deriva din
cuvintele pro, prae = inainte şi pondu, padzac = a mina, a răsări,
kallipetalon IV in cod. \Vossianus lat. saec. VII, greşit, atribuit dacilor, ca urmare a
copierii greşite, fiind un cuvint grecesc care figurează intre sinonimele plantei.
43. PHLOMOS HETEROS (flacără, utilizată ln antichitate ca fitil), lychnitis (folosit pentru
luminat), thryallis (fitil) romanii verbaskloum, lanata etc. in C 361 v textul şi 360v iconografia (Pl. VI fig. 5) sint descrise 2 specii: una ,.femelă" albă şi alta .. masculă" neagră
cu încă 4 variante, fiind tratate deci total 6 .. specii". Spr. consideră pe cea .. femelă" drept
Verbascnm thapsus, iar pe cea .. masculă" drept V. plicatum, faţă de care B. opinează chiar
invers; planta nu poate fi identificată ca specie, numele dacic se referă la una dintre
numeroasele specii de Verbascum (lumănare, lumănărică, coada mielului), veche plantă
medicinală, dintre care numeroase specii cresc şi la noi.
8Le:ae:(l.o: diesema C, diessachel PA, diesathel PA, diesapter W, cuvint probabil dacic prin
asemănare cu koadama, olma etc. D. explică cuvintul din diuos- = cer şi -ema = foc, cu referire la numirile greceşti ale plantei, aducindu-1 in acest fel în perfectă asemănare cu numele
german al plantei ,.Himmelsbrand". După L. cuvîntul este dedus din goralul tzjese, ma(zieline)
iarbă foarte păroasă, ceea ce constituie un caracter frapant al plantei.
44. POTAMOGEITON HETEROS (vecină cu apa), leimoninion (pajişte, loc umed), halimoktonon (ucigătoarea de pe litoral), neuroiedes (asemănătoare cu nervurile), heptapleuron (cu şapte
laturi), kynoglosson (limba ciinelui), polyneuron (cu numeroase nervuri), thyrsion (mănunchi),
oreion (plantă montană), romanii betaifolium, arundinalis minor, gladiatoria, eminula, flumina-
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lis, fontinalis, herbago, plantago. prospectiva, terminalis etc. ln C 281 v descrierea, fără iconografie, iar epitetul ,.heteros" este scris ulterior şi abia poate fi descifrat.
tn literatură planta a fost identificată cu Potamogeton zosterifolium. P. natans,
P.
fluitans, P. crispus. iar D o consideră drept o specie de papură (,.eine Art Rohr"). Rămlne
cert doar că este vorba de o plantă acvatică sau de locuri umede, probabil din familia Potamogetonaceae, dintre care mai multe specii cresc şi la noi.
xocx8cx!Lcx koadama C, koalama N, kardama W in nota, probabil cuvint dacic prin
asemănare cu budama, buclama etc.
45. SELINON AGRION (ţelină de cimp). batrachion (broscuţa), in C 306v textul şi
(Pl. VII fig. 1) 307r iconografia (v. şi G. p. 217). Sint tratate 4 specii. care după flori,
frunze, tulpină şi rădăcină pot fi identificate ca aparţinînd genului Ranunculus (gălbenele)
cea cu florile galbene aurii, cu foliolă terminată (v. icon.) fiind probabil. R. sardous descrisă
din Sardinia, de unde o citează şi Dioscorides cu arealul in Europa şi Asia de V, comună şi

în

ţara noastră.

aurimetellum PA+ cf. W Il. pag. 242 in nota, aurimetti PA, este un cuvînt latinesc, derivat din aurimetallum (ban de aur). cu aluzie la petalele sale mai mult sau mai puţin rotunde,
galb~n auriu lucioase, ca nişte bănişori de aur. Mai observăm că acest nume, greşit indicat
ca ,.dacic" este întîlnit ca sinonim latin la Dioscorides v. RV poz. 175 ap. W.I. pag. 242.
dicottela PA-!-. diskotela W, apoi: bessi diskopella PA sub Bryonia. În loc de copiere in
ordine greşită, acest cuvint dacic este identic cu numele bessic al plantei, popor invecinat
şi indeaproape inrudit cu dacii, asemănindu-se cu chodela, diodela, mizela, toulbela etc.
46. THYMOS, cephalotus (in formă de cap). În C 137v textul şi 138r iconografia (Pl.
VII fig. 2) Plantă scundă, tufoasă, cu numeroase rămurele înconjurate de frunze mici, inguste
şi numeroase, la vîrf cu capitule de flori purpurascente, odorante. Mai adesea creşte pe locuri
pietroase şi necultivate. Autorii de la sfîrşitul Evului Mediu au considerat-o drept Thymus
vulgaris, iar de la Matthiolus incoace drept Th. creticus, după B şi autorii mai recenţi
drept Th. capitatus. Diagnoza şi iconografia plantei sint bune. Ţinînd seamă de numeroasele
specii de Thymus, care cresc pe teritoriul Greciei şi al ţării noastre, specii care chiar şi astăzi
greu pot fi deosebite intre ele din cauza caracterelor diferenţiale subtile (de ex. părozitatea
de pe muchiile tulpinii). ignorate in antichitate, planta putind fi identificată numai ca Thymus
sp. (cimbrişor, lămiioară), oficinală, meliferă, comună şi la noi (v. pag. 111).
!LL~"lÂcx mizela C, N, mozula Sar., mozoula MV, mizola, mizoula W, probabil cuvint dacic
prin asemănare cu chodela, teudila, usazila, ziodela etc. Unii găsesc asemănare intre cuvîntul
dacic şi românescul mazăre ... madzăre" (Pisum din familia Leguminoase), ceea ce însă este
greşit, deoarece planta dioscorideană aparţine familiei Labiatae, cu caractere net deosebite.
47. TRAGOS HOMOIOS (asemănător cu ţapul), tragion, tragokeros (coarnele ţapulut),
skorpion (scorpionul), romanii comulaca, bituminea, hirculum, dentaria etc., in C 339r iconografia şi 338v diagnoza : frunze asemănătoare cu cele de Scolopendrium, dar cu rădăcina gracilă
candid albă, asemănătoare cu cea a ridichei de cimp ; frunzele au pînă toamna un miros de
ţap, t 1 in care cauză i se spune Tragium.
Fa1 i de această diagnoză, iconografia reprezintă o plantă cu rădăcina viguroasă, frunze scurt
lancec late, mici, flori solitare mari la extremitatea ramurilor, asemănătoare cu antodiul compositeloi, cu numeroase petale late - caractere care nu sînt confirmate prin diagnoza din C
338v. Kosteletzky a identificat-o cu Pimpinella tragium din familia Umbelliferae - cu care
însă nu seamănă de loc -, G. o consideră Tragium columnae (azi Pimpinella tragium), dar
desenul acestuia nu seamănă cu iconografia din C 339r, iar D. a determinat-o Scorpiurus
sulcata (Skorpionkraut) in mod cu totul eronat. Planta rămîne neidentificabilă, după desen ar
fi o composită (Tragopogon ? Hipochoeris ?) .
aClALCl salia C. N, probabil cuvint dacic prin asemănare cu dielleina, mantia, partia etc.
48. XIRIS (curcubeu), kakos (miros urît), iris agria, romanii gladioloum, iris agrestis,
În C 242r iconografia (Pl. VII fig. 3) şi la 24lv diagnoza: frunze asemănătoare cu cele
de Iris, dar mai late şi la vîrf ascuţite ; din mijlocul frunzelor se ridică tulpina înaltă de cea
30 cm, destul de groasă, pe care sînt silicvele trimuchiate, deasupra acestora florile purpurii,
la mijloc inchis roşii. Seminţe in folicule ca la Phaseolus, rotunde, roşii, ascuţite. Rădăcina
divizată in genicule dese, lungă, de culoare roşie ca focul. În literatură a fost consideratrt
de unii drept Gladiolus - care însă are bulbotuber şi flori numeroase în racem unilateral
-, iar de alţii drept Iris foetida sau I. foetidissima. Deşi Dioscorides in diferite capitole
şi sub diferite numiri tratează mai multe specii de Iris, credem că planta se identifică tot
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cu o specie de bis (stinjini, rliţişoare, drobuşor), dintre care multe cresc şi la noi, plante" cu
rizom repent, flori puţine, terminale, caractere care rez~tltă destul de bine atît din diagnoză,
cit şi din iconografia destul de bună.
·
&7tpouc; aprous C, N, aprus B, probabil cU\int dacic. D. este de părere că derivă din
latinescul aper = mistreţ, cu aluzie la forma frunzelor asemănătoare cu colţii mistreţului,
explicaţie pe care o găsim forţată, planta avind frunze ensiforme, care nu produc impresia
colţilor incirligaţi ai mistreţului.
N11me de plante în limba dardanilor şi besilor (popoare înrudite cu dacii)
.
49. ARISTOLOCHIA MAKRA (cel mai bun remediu pentru uşurarea naşterii, aristolochia
cea mare), klematitis (circel), in C 17v iconografia, destul de bună. Sînt tratate 3 specii cu
rădăcini lungi, subţiri, mirositoare, tulpina la noduri îndoită în zig-zag şi frunze triunghiular ovat cordate. Cr~te pe locuri deluroase.
.
sopitis PA (in limba dardanilor), iontitis B, cuvinte de origină probabil greacă. Planta se
identifică cu Aristolochia clematitis (remf, mărul Jupului), plantă medicinală frecventă şi la
noJ. Sibthorp şi B susţin că ar fi A. parviflora, motivînd că A. clematitis n-ar creşte în Grecia,
susţinere eronată, deoarece cr~te fn Peninsula Balcanică de N, indeosebi pe fostul teritoriu
al dardanilor (v. Hayek, 1, 292 şi Velenovsky Fl. Bulg. 507).
50. BECHION (remediu contra tusei), chamaeleuke (albă şi scundl, cu aluzie la frunzele
alb păroase şi culcate pe pămînt), romanii tussilago (remediu contra tusei). ln C nu are iconografie, numai descriere: frunze mari, pe faţă verzi, pe dos alb arahnoideu păroase, dur dinţate,
cn tulpina scundă, din care cauză unii cred că nu are tulpină, cu flori galbene, se dezvoltă
primăvara de timpuriu, iar frunzele apar după inflorire. Creşte pe locuri umede.
acra asa C (in limba besilor). cuvint grecesc, de la aao = a fnşela. Descrierea plantei fiind
bun!l., permite identificarea (B, G) sigură cu Tussilago farfara (podbeal), veche plantă medicioală folosită impotriva tusei, ce creşte indeosebi in nordul Peninsulei Balcanice, foarte comună
şi la noi.
51. GENTIANE (după numele regelui Gentius al Illriei), in C 95r iconografia şi 94r diagnoza: frunzele bazale asemănlitoare cu cele de Plantago, roşcate, cele mijlocii 'şi superioare
slab incizate ( ?), tulpina fistuloasă, de grosimea degetului, înaltă de 2 coţi (cea 60 cm),
fruct capsulă cu seminţe comprlmate. Râdâcina groasă, amară. Creşte pe locuri muntoase,
urubrite, umede. Folosită împotri,·a bolilor de stomac şi de ficat.
aÂ!A"rtc; a/oitis C, numele dardan al plantei, de origină probabil greacd (aloes, aloitis =
Athene, răzbunătoarea crimelor). Cu excepţia frunzelor incizate, planta poate fi identificată cu
Gentia11a lutea (ghinţură galbenă), plantă medicinală ce creşte şi la noi.
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propedoula
pempedula
pompedula
pongaidoula
ralhibilla 116
rathibis
riborasta 115
ribobasta
salia 123
seha II:J

sciopoax
skioopax
simpla.x
simpotax
skiare 118
skithe
sopitis 124
iootitis
stirsozila 120
stirsotila
stirzozila
tirkozila
storsoria 1211
torsoria
t<-n<lila 119
tcuclcila
lanidila
tau<lila
lavi<liln
titumen ll·i
bilUMCII

https://biblioteca-digitala.ro

ni lumen
briMimum
loulbela 120
toulbila
tulbala
tulbela
toura 114
troutrastra 1:.!0
toutrastra
toutrasra
lutastra
lutrastra
usazila 121
u!'agila
uclacila
vatina JJ:i

zena 121
<!zena
zououste 115
zouoste
wusler
zuslc
zyn·d

115

Planşa I. 1. Adianton D (Asplenium trichomanes) . 2. Adianton heteron D (Asplenium adiantum-nigrum).
3. Alikakabos-Physalis D (Physalis alkekengi). 4. Akte D (Sambucus nigra). 5. Andrachne agria D (Por. tulaca oleracea). 6.Amarakon D (Matricaria chamomilla). 7. Agrostis he hepametotos D (Digitaria sanguinalis f. decomposita).
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Planşa

Il. 1. Anethon ta esthiomenon D (Anethnm graveolens). 2. Carnellea PA (Anthemis tinctoria), v. ·Anthc moll'
D . S. Anagallis he phoinike D (Anagallis arvensis ssp . phoenicea). 4. Pla ntago PA (Plantago ma ior ) v . Arnoglossoro D.
5. Aster attikos D (icon prava, Sllene ?). 6. Artemisia monoklonos D (Artemisia vulgaris). 7. Bliton D (Amarn nthus
aneustlfolius). 8. Personacla PA (icon prava) v. Arkeion D . 9. Arkeion D (Arctium Ja ppa).
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Planşa III. !. Batos D (Rubus sp . ). 2. Bouglosson D (icon prava, Carduus ?). 3. Bryouia Jeuke D (Brionia dioica). -1 . Chamaiakte D (Sambucus ebu!us) . 5. Bryonia m elaiua D (Bryonia alba) . 6. Celidonia PA
(Chelidonium majus), v. Chelidonion to mcgalon D. 7. Dipsakou D (Dipsacus laciniatus·,.
https://biblioteca-digitala.ro
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7

Planşa IV. 1. Drakontia mikra D {Arum maculatum). 2. Camemelon? PA (Dipsacus
v. Dipsakon D. 3. Eryngion D (Eryngium sp ., icon maia). 4. H elleboros melas D
5. Simfoniaca PA (Hyoscyamus niger), v . Hyoskiamon D . 6. H orminon hemeron D
7. Katanagke D (Hypecoum procumbens). 8. Kalaminthe D (Mentha
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laciniatus, icon mala),
(icon prava vei error).
(icon prava vei error).
sp.).

Planşa V. 1. Kentaureion t o mikron D (Centaurium umbellatum). 2. Kissos D (Hedera helix) . 3. Knephe
he knide D (Urtica dioica). 4. Kolokynthis D (Citrullus colocynthis). 5. Koneion D (Cicuta virosa). 6. Lithospermon D (icon prava vei error). 7. Leimonion D (icon prava vei error). 8. Libanotis D (Rosma rinus
officinalis).
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3
f

Planşa VI. 1. Lingua canis PA (Cynoglossum officinale), v. Kynoglosson D. 2. Rosmarinus PA
•Sentolina chamaecy-parissias). 3. Onobrychls D (icon prava vel error). 4. Pentaphyllon D
(Potentilla reptans). 5. Phlomos heteros D (Verbascum sp.)
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l'lanşa. VII. 1. Selinon agrion D(Ranunculus sp.). 2. Thymos D (Thymus sp.). 3. Xiris D (Iris s p. ). 4. Ba!i·

Lisca PA (icon ficticia). 5. lllaudragora PA (:\'laudragora officinal is, icon ficticia ).
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AŞEZAREA ŞI

CIMITIRUL DACO-ROMAN DE LA OBREJA
(TRANSILVANIA)

O Nm:.\ DO\.ADA DESPRE PERMANENTA POPULAŢIEI AUTOHTONE
Î:'-l" DACIA RO:\IAN..\ ŞI POSTROMANA

În cadrul fondului documentar cert Şl m necontenită creştere, de care
dispunem astăzi, cu privire la stăruirea dacilor în Dacia ocupată de romani
şi referitor la dăinuirea unei numeroase populaţii romanice în Dacia de după
Aurelian1 , se poate spune fără exagerare că aşezarea daco-romană 2 şi cimitirul ei de la Obrej a reprezintă una din cele mai importante mărturii de natură arheologică, în favoarea celor două laturi esenţiale ale continuităţii.
Acest remarcabil complex arheologic, în care cercetarea prin săpături
sistematice se face an de an, începînd din 1961, este încă foarte puţin cunoscut, atît în lumea specialiştilor din ţară, cît şi în a celor de peste hotare, din
pricina că din conţinutul său bogat şi variat s-au publicat pînă acum prea
puţine materiale documentare 3 , fapt care însă nu poate diminua cu nimic
reala lui valoare istorică pentru problema continuităţii în Dacia şi, implicit,
a procesului etnogenezei române. Dar, date fiind abundenţa şi varietatea
materialului arheologic descoperit în cursul unui deceniu de explorare
neîntreruptă, multitudinea şi diversitatea chestiunilor pe care el în mod
firesc le ridică pe planul interpretării şi valorificării ştiinţifice, este de la
in Dacia se bazează acum pe o documentaţie yastă, din care a1c1 ne
numai citeva lucrări mai importante: C. Daicoviciu, în AISC, III,
1941, p. 200-270; idem, TransAnt, p. 104 şi urm., 191 şi urm.; C. Daicoviciu, Em. PetroYici, Gh. Ştefan, in IstRom, I, p. 775-788; I. I. Russu, in Sargetia, III, p. 38-56; idem, Elemente
autohtone în limba română, Bucureşti, 1970; M. Macrea, în IstRom, I, p. 387-396 şi 615637; idem, Viaţa în Dacia romană, Bucureşti, 1969, p. 256-269 şi 469-481; D. Protase,
Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966; idem
Hiturile junera1·e la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1971.
2
Noţiunea de "daco-roman" poate fi înţeleasă în mai multe feluri. Ea are, concomitent,
o semnificaţie etnică şi alta cronologică. Dacă spunem, bunăoară, "aşezare daco-romană" în cazul cînd nu cunoaştem compoziţia etnică a populaţiei din cuprinsul ei - ne putem "Îndi
la trei sau chiar la patru posibilităţi: 1) a.5ezare de daci localnici din timpul şi în sp"aţiul
Daciei romane, 2) aşezare in care locuia o populaţie amestecată, daci localnici şi colonişti romani,
3) aşezare populată de daci romanizaţi, datînd din perioada postaureliană, 4) aşezare de daci
romanizaţi şi colonişti romani, datind din aceeaşi perioadă.
Termenul de "claco-roman" este deci echivoc, dacă nu i se aduce una din precizările de mai
sus. Noi l-am utilizat aici pentru conciziunea lui şi i-am dat cu precădere prima şi a treia accepţiune, dar fără a exclude total pe celelalte două.
3
Pentru prima şi singura dată, aşezarea şi cimitirul de la Obreja sint prezentate, foarte pe
scurt, în cele două lucrări ale noastre, Proh'rma con:inuităţii în Dacia . .. , p. 42-45, 123 şi
Riturile funerare . .. , p. 96-97.
1

Teza

continuităţii

mulţumim să menţionăm
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înţeles că şi aici, din motive de spaţiu, va trebui să ne limităm la o
sumară înfăţişare a principalelor rezultate obţinute, menite a forma o bază
de informare sigură şi directă pentru cei care se ocupă de istoria şi arheolo~ia Daciei romane şi postromane.

sine

AŞEZAREA
Identificată

in anul 1957 de profesorul de istorie Beniamin Basa (Simeria), pe atunci muzeo-

şi cercetată apoi de noi prin săpături sistematice (1961-1966 şi 1969-1970),
aşezarea băştinaşă de la Obreja se află la capătul de SE al satului, spre Secaş. pe a doua terasă
de pe parte a stingă a Tirnavei, loc ce se num eşte ast ăzi .,Cinepi" şi .. Tăul lui Filip" (fig. 2 şi
pl. I). Ea este situată intr-o zonă cu pămint fertil, intre Teiuş şi Blaj. la distanţă de numai
20 km spre NE de Apult' m (fig. 1). centrul economic şi militar al Daciei romane, sediul perma-

graf la Deva,

nent - precum se ştie - al legiunii XIII Gemina. Întinsă pe o suprafaţă de circa 6 ha
(fig . 2 şi pl. I), aşezarea se suprapune parţial, la SE. peste două aşezări mai vechi, una neolitică cu ceramică pictată de tip Petreşti şi alta din epoca bronzului (cultura Sighişoara-Wie
tenberg). Urme de locuire din prima şi a doua epocă a fierului nu au fost intilnite, nici la supraf a ţa solului şi nici in porţiunile cercetate prin săpături, dovadă concludentă că aşezarea de aici
a luat fiinţă abia in timpul ocupaţiei romane, pe un teren nelocuit in epoca Daciei independente.
în cursul celor opt campanii de săpături (1961-1966 şi 1969 -1970), in cuprinsul aşezării
au fost să pate 38 de secţiuni (pl. I). in care s-au descoperit, integral sau numai in parte, 24

o
X A,se zarea .s/ ârmltrUI ooco
1-f

Fig. 1. -

~uram/a Provt"nct"e/ !JOCIO
Poziţia geografică

a satului Obreja.
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Cl t-. l iT IR UL DE LA OBREJA

F ig. 2. -

Obreja. -

Vedere o mspre sud-est a locului unde se
1- 3) ş i cimitirul d aco-roman (săgeata 4)

afl ă aşeza rea

( s ăge ţile

de bordeie, ş a pte l ocu in ţe construite la s upr a faţ a solului . Yreo 40 d e gro pi pen t rn p ăs tr a rea
proviziilor, iar in afara l oc uin ţel o r şi bordeielor s-a gă" it un cupto r d e copt pîine ş i un mic
depozit de unelte agricole şi meşteşugăreşti, de fier.
B ordeiele (fig. 3/2 şi 4) sînt de form ă rectangulară sau ro tund ă-ova l ă , au ad încimea c uprinsă
între 1,20 şi 1,50 m de la s uprafaţa actuală a t erenului şi aproximativ 0,90- 1,20 m , în r a port
d e nivelul antic. Mărimea lor variază între 10 şi 15 m 2 • În unele b ordeie nu s-a afl a t nici un
fel de locaş pentru fac erea foculu i, iar în altele s-a constatat fie existe nţ a unui cotlon sau cuptor
de pietre legate cu lut, fie o simplă vat·ră de foc pl asat ă într-un colţ, la ni velul p odinei. Într-un
singur bordei, care, din cauza culturilor agricole, nu a putut fi dezvelit şi golit integr al, se pare
că ne aflăm în prezenţa unui cuptor prăbuşit, cu calotă se misferică, fă cu t în înt·regime di n lut.
Acest caz, deocamdată singular, va trebui îns ă verificat prin redeschiderea şi l ărgi rea se cţiunii
respective. Podina bordeielor, orizontală sau cu uşoa re d e nivel ă r i, est e f o rm a t ă din p ă mînt
bătătorit, fără urme observabile de f ăţuială. Găuri de p ari sau stîlpi m arginali d e s u sţin e re
a: acoperişului, în general, nu s-au constatat. Urmele de incendiu sint şi ele cu desăvîrşire absente.
Inventarul bordeielor, luat global, se prezint ă destul de săr ăcăci o s. El cons t ă în general din
fragmente ceramice, bucăţi de rîşniţă d e tip roman, verigi şi cuie de fi er, oase de a nimale,
prîsnele de lut ars de diferite tipuri, gresii de ascuţit unelte t ă ioase , cîte o bucat ă de ţiglă sau
cărămidă romană reutilizată, ace de os ori de bronz şi s fărîm ă turi din di verse obiecte de fier
a căror utilizare antică nu poate fi totdeauna preci zat ă .
Demnă de relevat este constatarea că, în pămîntul de umplutur ă al bordeielor şi chiar pe
podina acestora, apar în asociere două categorii de ce ramică (fig. 5) : romană provincială şi
dacică modelată cu mîna din pastă grosol ană sau lu c r a t ă la roat ă (fragmente de fructi ere d e
culoare cenuşie şi de d1iupuri cenuşii-negricioase, nero mane ca factură). Ol ări a roman ă roşie,
de calitate superioară, este puţină, în comparaţie cu specia sută-negricioas ă, zgrunţuroasă,
care predomin ă . Ceramica dacică, atît cea primitiv ă (fig. 5/l, 6/1-7), cît şi cea făcută la
roată (fructiere, oale, chiupuri), raportat ă cantitativ la cea romană provinci ală de diferite tipuri.
apare şi ea în proporţie redusă (circa 10-15 procente) . Prin urmare, în bordeie, majoritatea
covîrşitoare a ceramicii este cea de factură romană.
Încercînd o reconstituire aproxim ativă a bordeielor de la Obreja, pe temeiul ele mentelor
materiale concrete obţinute în săpături, considerăm că ele (cele dreptunghiulare) trebuie să
fi avut acoperişul (de paie sau stuf) în două pante, sprijinit cu streaşina direct pe nivelul de
călcare antic, spinarea acoperişului fiind susţinută la extremităţi de doi pari puternici, bine
înfipţi în pămînt. În cazul b ordeielor cu groapa rotundă, este de imaginat un acoperiş coreshttps://biblioteca-digitala.ro
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1

2
J

Fig. 3. - Obreja. - Să p ături în aşeza re a daco - romană: 1) secţiunea XXXVII, văzută dinspre vest, cu trei gropi pentru păstrarea proviziilor şi o vatră din epoca bronzului (cultura:
Sighişoara-Wi e tenberg) : 2) groapa unui bordei (B 2 ) din secţ. XVIII; 3) urmele unei locuinţe
construite la s uprafaţa solului ; 4) capătul de est al se cţ . I, cu resturile unui cuptor de foc.
construit din pietre şi lut .
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Fig. 4.- Obreja. - Profilul secţ. XXXVII (peretele de nord) : 1) pămî nt negru vegetal ; 2) pămînt negru-cenuşiu, afînat,
resturi arheologice; 3) p ămînt castani u -gălbui, steril din punct de vedere arheologic; 4) vatră de foc din epoca
bronzului (cultura Sighişoara-Wietenberg) cu calupi de p ămînt puternic arşi ; 5) bulgări şi sfărîmături de pămînt ars la roşu;
6) cenuş ă; 7) pămînt de umplutură, negru-cenuşiu, afînat.

conţinînd

~
~
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punzător, cvasi-conic, cu streaşina pusă de asemenea pe păm.int, şi susţinut eventual de un par
sau stilp central.
Locuinţele de suprafaţă (fig. 3/3) sint reprezentate, in general, printr-o platformă presărată
cu bucăţi de chirpic ars cu amprente de lemne şi nuiele sau trestie, printre care se găsesc de
obicei cioburi de vase romane, cite un fragment de piatră de rişniţă de tip roman, cite o bucată
de cărămidă sau ţiglă romană refolosită, oase de animale şi pietre mici de riu. Platformele cu
chirpic au o suprafaţă de circa 10-12 m 8, se află la adincimea de 35-40 cm, in raport de
nivelul de acum al terenului, iar in interiorul lor sau sub ele nu am intilnit pînă acum olărie
dacică. După cum ar indica pata de pămint ars şi cenuşa, remarcate in una din locuinţe, focul
se făcea pe podina de lut bătătorit, fără o amenajare specială. Într-un singur caz s-a surprins
un Lonlei peste care se supra punea o astfel de locuinţă de suprafaţă. Dacă am generaliza această
observaţie, ar rezulta că, stratigrafic şi cronologic, locuinţele de suprafaţă ar fi ulterioare bordeielor, lucru care nu e singur. în această direcţie, cercetările viitoare şi studiul minuţios al
nJaterialului urmează să aducă precizările necesare. Deocamdată, se poate afirma doar atit :
cel puţin teoretic, o succesiune cronologică intre bordeie şi locuinţele de suprafaţă nu ar fi de
loc surprinzătoare, dar nu-i mai puţin adevărat că şi contemporaneitatea celor două forme de
locuire este tot atît de plauzibilă, deoarece ele ar putea oglindi numai o diferenţiere de ordin
social-economic, care exista in sinul populaţiei din această aşezare. în orice caz, materialul
arheologic găsit pînă acum in bordeie şi in locuinţele de suprafaţă nu pare a reflecta nicidecum
diferenţierile crono!ogice pe care le-ar indica eventual o simplă suprapunere de felul amintit.
c,·ofile de provizii, devenite ulterior ,.gropi de gunoi", sint răspîndite pe toată suprafaţa
aşezării şi sint situate in apropierea bordeielor (fig. 3/1 şi fig. 4). Ele au forma de sac, butoi,
cartuş sau căldare, cu adincimea cuprinsă între 1,20-2,30 m şi diametru! de 1-1,70 m. Uneori,
pe fundul lor plat sau dbiat şi pe pereţi s-au identificat urme clare de lipittUă şi chiar de
ardere. În general, gropile conţin ceramică romană şi dacică (in asociere), pietre de rişniţă de tip
roman, cite o seceră sau coasă de fier (fig. 8/2 -3), multă cenuşă, bucăţele de cărbune, gresii
de ascuţit, cite o verigă de la coasă (fig. 8/1), oase nearse de animal, bulgări de pămînt ars sau
chirpic. Într-o groapă (secţ. XIX) s-a găsit şi o fibulă de tip roman, cu noduli pe arc, cu resortul lung şi portagrafa înaltă (fig. 9/4). Forma aceasta de fibulă se cunoaşte şi la carpii din Moldova4, unde a ajuns ca import din lumea romană. în altă groapă (secţ. XIII), adîncă de
2,30 m, plină de resturi menajere dinrse, intre care ceramică romană (roşie, sură, negricioasă)
şi dackă modelată cu mina (inclusiv ceşti), s-au aflat două fibule de bronz, una cu piciorul
intors pe dedesubt şi alta de tipul numit .,cu capete de ceapă", ambele databile in sec. IV
(fig. 9/2. 3).
Subliniem în reod special această situaţie de asociere a ceramicii romane, inclusiv specia
roşie de bună calitate, cu fibule din sec. IV, deoarece şi aici avem dovada clară a utilizării dacă nu şi a producerii olăriei romane pînă tirziu in se&. IV, aşa cum s-a observat cu drept
cuvint şi in trecut6.
Cuptorul de copt pii1u se aseamănă, ca formă şi dimensiuni, cu cuptoarele de piine existente
şi astăzi in multe sate din România. El avea calota semisferică şi vatra orizontală (făcută din
lut), diametru! ntrei de 1,20 m, iar in faţa deschiderii era prevăzut cu o groapă. în interior,
chiar pe vatră, ca şi in groapa din faţa cuptorului, s-au aflat citeva fragmente de vase romane
provinciale, care socotim că indică datarea acestui cuptor in epoca bordeielor şi a gropilor de
provizii.
Depozitul de unelte (fig. 8/4- 8) s-a descoperit in stratul de cultură roman, la adincime de
numai 45 cm, şi conţine următoarele piese, toate de factură romană: un cuţit şi un fier de plug,
un sfredel, cinci seceri, o secure, o teslă, un hirleţ (cazma) şi alte fragmente din diverse obiecte
de fier, încă neidentificate sub raportul utilizării lor antice.
ln stratul de cultură propriu-zis, gros de 50-80 cm, se află in general aceleaşi materiale arheologice pe care le întîlnim in bordeie, in gropile de provizii şi in locuinţele de suprafaţă. La
acestea se adaugă, însă, citeva ceşti dacice fără toartă şi cu alveole la bază, precum şi cîteva
frngtr.ente de va~e cenuşii-negricioase, fine, cu motive lustruite, databile in sec. IV.
Demn de relevat pentru aşezarea de la Obreja este faptul că, deşi ea se afla aproape de
Aputum, totuşi in cuprinsul său nu am intilnit încă - şi probabil că nici nu există - formele
superioare ale culturii materiale romane provinciale, prezente in multe aşezări rurale întemeiate
4

6

Vezi Gh. Bichir, in Dacia, N.S., XI, 1967, p. 191.
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia ... p. 136-137 (cu bibliografie).
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Fig . 5. - Obrej a. -Ceram ic ă lucrat ă cu mîna (!) şi cu roata (2-6) descope ri tă în aşezare ,
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 6. -

Obrej a.

Ceşti

dacice modelate cu mîna, de
turi (1-3, 5, 7), descoperite în
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Obreja. - Fragment de vas negricios, cu motive lustruite, din sec. IV (1), ceşti
(3,4) şi fragmente de oale dacice lucrate cu mîna (2,5).
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Fig. 8 . -

Obreja. -

Unelte agricole

şi meşteşugăreşti, găsite
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1

Fig. 9.- Obreja. -

Fi bule de bronz aflate în aşezare.

10 - Acta Mvsei Napocensis VIU
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prin colonizare. La Obreja nu s-au găsit inscripţii sau monumente sculpturale, sticlărie, opaiţe
romane, construcţii de zid sau cărămidă arsă, resturi de hypocaust sau de la conducte de apă
etc., ci aici, ca şi in alte aşezări băştinaşe din Provincia Dacia, ne intimpină perpetuarea felului de locuire şi a modului de viaţă dacic din perioada preromană, fără pretenţiile de lux ori
confort observate de obicei in aşezările de colonişti.
Pentru incadrarea cronologică a aşezării, in afară de obiecte şi ceramică obişnuită, dispunem
de citeva elemente cu putere de datare unanim acceptată : cinci fibule romane - cea mai
tirzie fiind piesa cu capete de ceapă e\·oluate (fig. 9/2), iar cea mai timpurie exemplarul cu
noduli pe arc, resort lung şi portagrafa înaltă (fig. 9/4) ; o monedă a împăratului Crispus
(Coh1, 172 şi 254), aflată întîmplător la vreo 500 m spre sud-vest de aşezare; recipientele
(moaelate ruaimt:ntar cu mina) de forma ceştilor aacice fără toartă şi cu alveole la bază, şi
cele citeva fragmente menţionate de ceramică fină ct:nuşie-negricioasă cu luciu metalic şi motive
lustruite (fig. 7/1).
Pe temeiul acestor materiale documentare, se poate susţine că aşezarea ia fiinţă pe la mijlocul sec. II şi durează fără intreruperi pînă in a aoua jumătate a sec. IV 8 •
Notăm, ca un fapt foarte semnificativ, lipsa generală a elementelor cerneahovizante in materialul arheologic ain bordeie, gropile de provizii şi locuinţele de suprafaţă, cele citeva cioburi
cu motive ornamentale lustruite fiind cu totul sporaaice, cWar şi in stratul de cultură.
Asocierea frecventă a ceramicii romane provinciale cu cea dacică, atit in bordeie şi gropile
ae provizii, cit şi in stratul de cultură, precum şi caracterul general al aşezării, considerăm că
ne indreptăţesc cu prisosinţă să susţinem fără ezitare că la Obreja ne aflăm in prezenţa unui
sat băştinaş ain sec. II -III, sat a cărui populaţie a rămas pe loc şi după retragerea aureliană,
pînă la venirea hunilor. Existenţa acestei aşezări pe teritoriul aparţinător legiunii XIII Gemina
ae la Apulum constituie o mărturie evidentă că populaţia dacică supusă de romani a locuit nu
numai in zone retrase, departe de centrele urbane, ci şi in regiunile centrale ale Provinciei,
in teritoriile rurale afectate oraşelor şi castrelor (de legiune sau auxiliare), fapt care are o deosebită semnificaţie istorică, relevată de noi şi cu alt prilej?. Lipsa desăvîrşită a urmelor care
să ateste o incendiere generală şi caracterul modest al resturilor arheologice din aşezare formează
indicii temeinice că locuitorii de aici, in a doua jumătate a sec. IV, s-au mutat in altă parte
nu sub presiunea unor evenimente precipitate, ci in condiţii relativ paşnice, putind lua cu ei
intreg avutul lor mai de seamA..

CIMITIRUL
Cimitirul aşezării daco-romane a fost depistat în primăvara anului 1967 de săteanul Vasile
Stanciu din Obreja, cu prilejul plantării viţei de vie în capătul dinspre Tîrnavă al grădinii
sale (vezi pl. II). După aeclaraţiile descoperitorului, atunci s-au găsit, la adincime de 40-60cm,
circa 25 de morminte de incineraţie (ru şi fară urnă), din care s-au putut recupera de
noi, în luna iulie a aceluiaşi an, numai patru urne cinerare (M.a-M.d), restul mormintelor
fiind distruse de cei care au lucrat la plantarea viţei de vie. Fericita descoperire pe care a avut
norocul s-o facă V. Stanciu, abia la 10 ani după identificarea aşezării daco-romane de la "Cinepi"
şi "TAul lui Filip", ne-a determinat să incepem fără întîrziere lucrările de dezvelire a cimitirului, lucrări care au continuat in fiecare vară, din anul 1967 pînă în 1970, fără ca explorarea
necropolei să fie incă epuizată.
Opinia lui I. H. Crişan (Ceramica daco-getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucu268), potrivit căreia aşezarea de la Obreja ar fi numai din sec. IV şi ar trebui
carpi sau daci liberi veniţi aici abia după anul 271 ( 1), este categoric contrazisă
de materialul documentar şi nu poate fi luată in considerare.
7 D. Protase, Sur les etablissements ruraux de la Dacie romaine, in RevRHist,
VIII, 1,
1969, p. 12; idem, in ActaMN, V, 1968, p. 530. Cu privire la satele băştinaşe, de colonişti
sau "mixte" de pe teritoriul afectat legiunilor ( prata legionum), în provinciile dunărene ale
Imperiului roman (sec. II-III), vezi M. Rostovzeff, The Social and Economic History of tlle
Roman Empire, Oxford, ed. a II-a, p. 244-245.
8

reşti, 1969, p.
atribuită unor
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Situat la numai 400 m de marginea vestică a aşezării daco-romane, pe platoul unde se afll
partea de sud-est a satului actual, cimitirul se intinde prin grădinile şi laturile agricole indivi- _
duale ale locuitorilor Artenie Salcău, Vasile Stanciu, Ion Jeleriu şi Tănase Lupea. Este un
cimitir plan, din care s-au dezgropat, pînă în 1970, un număr de 202 morminte (inclusiv cele
patru recuperate de la V. Stanciu) : 6 de inhumaţie şi 196 de incineraţie.
a. Morminte de lnhumnţle. Acestea au apărut abia în cursul săpăturilor din 1970, fiind cu
desăvirşire absente în porţiunile cercetate în anii anteriori. Două din ele sînt de oameni maturi
(M. 136a şi M. 164a), iar patru de copii (M. 1-!2, 157, 178a, 181). Cu excepţia unuia (M. 178a).
adînc de numai 0,25 m şi orientat cu capul spre ENE şi cu picioarele întinse spre VSV, scheletele sînt orientate uniform faţă de punctele cardinale: capul spre NNV şi picioarele la SSE.
Adîncimea lor oscilează între 0,45 şi 0,60 m, ea fiind similară în general celei a mormintelor
de incineraţie. Scheletele celor doi defuncţi maturi s-au găsit parţial răvăşite şi fără nici un
fel de inventar mortuar. Din punct de vedere stratigrafic, relevăm constatarea că M. 136a,
cu scheletul deranjat, se suprapune peste l\I. 136, care este un mormînt de incineraţie fără
urnă, cu groapa ovală-alungită. După cum lesne se poate vedea pe planul cimitirului (pl. II),
mormintele de inhumaţie nu formează topografic o grupă aparte, ci ele sînt plasate printre
cele de incineraţie. Piese de inventar funerar s-au descoperit numai în două morminte, ambele
de copii cu dinţii încă de lapte (M. 157 şi M. 181). şi ele constau din cîteva mărgele de pastă
şi sticlr1, de culori şi forme diferite, printre care şi tipul de mărgică albă-verzuie cu aspect de
pepene.
Cu privire la mormintele de copii, subliniem faptul că trei din ele CM:. 142, 157, 181) aparţin
unor defuncţi sub vîrsta de şapte ani, indiciu oferit in primul rînd de lungimea scheletului,
ce nu depăşeşte nici o dată l m, şi apoi de dentiţia, fără excepţie, de lapte.
Dintre mormintele infantile o menţiune specială merită cel notat cu M. 1-!2, care prezintă
o particularitate rituală rar întîlnită în sistemul funerar al daco-geţilor din teritoriile ocupate
şi stăpînite de romani. Nota aparte a mormîntului constă în împrejurarea că scheletul copilului, lung de circa 80 cm, era acoperit cu cele două jumătăţi ale unei oale romane de culoare
negricioasă, despicată în lungime şi aşezată cu gura spre capul defunctului (vezi fig. Il). Ce
semnificaţie abstractă, mistico-religioasă, va fi avut această practică sepulcrală, nu ştim. Dar
ceea ce rezultă din faptul material în sine este dorinţa pioasă pe care au avut-o părinţii copilului de a-i proteja şi după moarte trupul firav cu un înveliş rudimentar de ceramică. Fenomenul acesta a mai fost întîlnit, tot în cazul unor copii mici, o dată în cimitirul autohton de
epocă romană de la Soporul de Cîmpie (jud. Cluj)B, iar în timpul din urmă la Enisala (jud.
Tulcea)9, de asemenea într-o necropolă băştinaşă, databilă pe la începutul dominaţiei romane
în Dobrogea (sec. I-II).
Pentru cronologia mai precisă a mormintelor de inhumaţie, nu dispunem încă de piese cu
putere de datare restrînsă, ci numai de ceramică (M. 142) şi mărgele (M. 157 şi M. 181), provenite exclusiv din mormintele de copii mici. Aceste elemente nu ne pot oferi decit indicaţia,
foarte preţioasă de altminteri, că cel puţin mormintele de copii, dacă nu şi cele de oameni
maturi (lipsite de inventar), sînt în general contemporane cu mormintele de incineraţie. în acest
sens ar putea pleda şi alţi factori, nu neglijabili, cum ar fi, de pildă, orientarea uniformă a
scheletelor şi adîncimea lor similară cu a mormintelor de incineraţie, în care se găseşte ceramică de aceeaşi factură şi mărgele de acelaşi tip.
b. :Morminte de ineineratie. După tip şi ritual funerar, ele pot fi clasificate în trei grupe :
1) 102 morminte de incineraţie cu urnă (cu şi fără capac) ; 2) 85 morminte în care resturile
incineraţiei au fost aşezate, fără urnă, direct într-o groapă mică, rotundă; 3) 9 morminte cu
groapa mare, ovală-alungită, în care, de asemenea fără urnă, se află depuse rămăşiţele arderii
:ulese din rugul funerar.
În toate cazurile, arderea defuncţilor s-a făcut în alt loc, deosebit de al mormîntului propriu·
zis, pe ruguri individuale sau comune unei familii ori intregii colectivităţi. Rugurile de ardere
nu au fost încă identificate şi de aceea caracterul lor individual sau colectiv este doar presupus.
Cert este că locul (sau locurile) de incinerare nu se află în aria cimitirului cercetată pînă iD
momentul de faţă. Foarte probabil că rugurile funerare fuseseră ridicate undeva in exterioru
8
8

D. Protase, Problema continuităţii în Dacia ... , p. 57-58; idem, Riturilefunerare .. . , p. 103
M. Babeş, în SCIV, 22, 1, 1971, p. 27.
https://biblioteca-digitala.ro

D. PROTJ\Sf,.

148

Fig. 10. - Obreja. - Morminte de incineraţie in s1tu: l) M. 140, 2) M. 137 ; 3) M. 139
(atinga) şi M. 140 (dreapta), 4) M. 133, 5) M. 132; 6) M. 131; 7) M .. 13.0 ;, 8), l'aJ;cela l\
cu M. 148 - M. 155, văzută Q.ţl,lşlJl;e nQJ[d-.v~st..
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F ig. 11 . - Obreja. - 2\Iormînt d e inhum aţi e al unui
copil (M. 142) ; scheletul (b ) fusese acoperit cu o oal ă
d espicat ă în lungime (a).
cimitirului, aşa cum s-a const atat şi la cimitirul autohton şi contemporan de la Soporul de
Cimpie (jud. Cluj), dezvelit integral prin săpături arheologice sistematice in anii 1956-1961.1°
1. Morminte de incineraţie cu ur n ă (fig. 10). Pînă acum cele mai numeroase, ele sînt răspîn
dite, cu densitate variabilă, pe întreaga supr afaţă explorată a cimitirului (pl. II) . Gropile sepulcrale în care se află urnele cinerare au in gen er al form ă ro tund ă , cu diametru! de circa 50-65 cm,
iar adîncimea lor variază între 35 şi 85 cm . Preci ză m în s ă c ă, în co vîrşitoarea majoritate a cazurilor, forma şi lărgimea gropilor sepulcrale nu au putut fi stabilite, din cauza coloraţiei şi densităţii uniforme a pămîntului în care ele au fost s ăpate . De re gulă, urnele aveau în groapă o
poziţie verticală (fig. 10), dar nu rareori ele erau înclinate într-o parte, poziţie care adesea ar
putea fi secundară, căpătată în urma presiunii transmise d e la suprafaţa solului. De obicei,
urnele sînt tipuri de oale obişnuite, cu sau fără terţi, care în multe cazuri vor fi avut anterior şi o utilizare gospodărească (fig. 12) . În contextul de faţă, importantă de subliniat este
constatarea că pe nici una din urnele cinerare nu s-au observat urme de ardere secundară, rezultate din punerea lor rituală (împreună cu oasele calcinate ale defunctului) pe focul rugului
funerar . Micile diferenţe cromatice sesizate, rar, pe corpul unora dintre oalele-urne nu reprezintă elementele constitutive ale unei arderi secundare rituale, ci se datorează în mod cert fie
arderii primare inegale, fie întrebuinţării lor pentru diverse nevoi gospodăreşti.
Ca factură, urnele sînt de două feluri : oale romane provinciale, lucrate totdeauna cu roata,
şi dacice modelate rudimentar cu mîna. La rindul lor, urnele de factură romană, după culoare
şi calitatea pastei, se pot împărţi in trei grupe: 1) urne de culoare roşie, de calitate superioară, cu una pînă la trei torţi sau complet lipsite de toartă, cu inel de susţinere la bază, avînd.
adesea corpul acoperit cu vopsea roşie ; 2) urne fine de culoare sură, fără torţi şi ornamente,.
lucrate din pastă bună, rezistentă şi bine arsă; 3) urne negricioase la culoare, cu fundul plat•.
1o D. Protase şi I. Ţigăra, în Materiale, V, 1959, p . 425-434; VI, 1959, - p . 383-395 ;:
U. Protase, în OmD, p . 455-465; Materiale, VII [1961), p. 423-429; VIII, 1962, p. 527-536_
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Obre ja. -

"C rne cinerar e romane de culoare
cioasă (4 , 7, 9).

roşie
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făcute

din pastă cu multe impurităţi, zgrunţuroasă, ·totdeauna fără torţi şi uneori cu ornamente
(fig. 12/4, 6, 7, 9). Urnele dacice, din pricina pastei friabile şi slab arse, deseori s-au găsit rupte
şi sfărîmate, greu de restaurat, m otiv pentru care forma lor nu totdeauna poate fi stabilită
(fig. 10/6; 13/1). Totuşi, din exemplarele întregite sau din fragmentele mai bine păstrate ne
putem da uşor seama că ne aflăm în prezenţa unor tipuri diferite de oale fără torţi şi cu fundul plat, avînd buza uşor îndoită spre exterior. Ornamentele, mult simplificate faţă de epoca
Latene, constau din brîuri alveolate sau crestate, butoni mici, rotunzi sau mamelonari, linii
inclzate cu duct variat, alveole sau crestături pe buza vasului şi altele.
Urnele sînt acoperite de cele mai multe ori cu unu, rar cu două şi foarte rar cu trei capace,
puse unul peste altul (pl. II). Ca acoperămînt, pe urne s-au utilizat fie capace speciale de
ceramică, potrivite pe măsura gurii vaselor (fig. 12/6, 8), fie simple cioburi ori funduri de
oale (fig. 10/1, 3, 4; 12/1-2) sau chiar o lespede de piatră. Frecvente sînt şi cazurile cînd
urnele au fost găsite fără nici un fel de acoperămînt. Aici există două posibilităţi : ori urnele
respective fuseseră de la început lăsate fără capac, ori ele au fost acoperite cu un material
uşor perisabil, care a putrezit în cursul timpului, fără a lăsa urme vizibile în săpături.
Uneori, peste urnă era aşezată, ca un clopot, jumătatea inferioară a unei oale mai m ari,
servind în acelaşi timp şi de capac şi ca un fel de înveliş protector al întregului mormînt.
Conţinutul urnelor constă din oase umane calcinate variabil, a căror cantitate diferă de la
un mormînt la altul. Dacă în unele urne oasele incinerate sînt foarte puţine, în cantitate
aproape simbolică, în altele, în schimb, ele umplu jumătate, trei sferturi sau chiar mai mult
din capacitatea recipientului-urnă. Cantitatea mai mică sau mai mare de oase umane în urne
este, de obicei, direct proporţională cu vîrsta celor decedaţi: de la defuncţii maturi, bărbaţi
sau femei, sînt oase mai multe, iar de la copii incomparabil mai puţine. Dar s-a remarcat,
pe de altă parte, că din rugul funerar nu s-a luat decît o parte a oaselor defunctului, recurgîndu-se la un fel de selectare, probabil după criteriul consistenţei şi al mărimii fragm entelor

Fig. 13 . .,.... Obreja. -

Urne cinerare de factură dacică (1\f. 1
(1) şi la roată (2) . ·
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mat erialului osos calcinat. Printre oasele umane se mai află bucăţele de cărbune, nu prea numeroase, şi obiectele de inventar, cind ele există. Cenuşa lipseşte in mod constant. Deşi s-a nrmă
rit cu perseyerenţă, totuşi nu s-a constatat aşezarea oaselor in urne după o anumiti ordine
sau preferinţă, bunăoară după regiunea corporală din care ele provin, ci, dimpotrivă, s-a ajuns
la concluzia că totul era depus la intimplare, fără nici o regulă. Uma, acoperită sau nu cu
capac, reprezintă intregul mormint. În ea se află toate resturile funerare, inclusiv micile recipiente cu ofrande, pentru libaţii sau de altă natură. Alături de urnă, in groapa sepulcralA, de
obicei nu există nimic, ceea ce demonstrează că la populaţia de aici erau bine cristalizate şi
respectate o sumă de datini şi concepţii religioase-funerare. 11
2. Morminte cu resturile incineraţiei depuse, fără urnă, într-o groapă mică, rotundă. Din
punct de vedere numeric, ele urmează indeaproape pe cele cu urnă, cu care se amestecă in
tot perimetrul cercetat al cimitirului, dar cu o vădită densitate in zona lui sud-estică. Avind
adincimea cuprinsă intre 40 şi 85 cm, ele reprezintă cea mai rudimentară formă de mormint de
incinera ţie, reducindu-se la o simplă gropiţă rotundă sau uşor ovală, cu diametru! de 40- EO cm,
in care s-au vlrsat direct rămăşiţele cremaţiunii aduse de la rugul funerar. Notăm că
şi aici, din aceleaşi motive arătate in cazul mormintelor cu urnă, rămîne valabilă observaţia
privind aproximaţia cu care au putut fi stabilite forma şi lărgimea majorităţii gropilor sepulcrale.
Aceste morminte, cu gropile nearse, conţin in general foarte puţine şi mărunte oase umane calcinate, amestecate cu bucăţele de cărbune, fără cenuşă. Uneori oasele arse sint însoţite sau
acopuite cu fragmente de vase, mai cu seamă cHn categoria celor romane negricioase-zgrunţuw<!se, rareori cu ciolnui romane roşii pr. 22. 29, 10:1. 106) sau dacice făcute cu mina
(l\1. 192) şi numai o singură dată cu fragmente de vase romane sure, de calitate superioară
(M. 40). Obiectele de inventar sint mai rare decit in mormintele cu urnă. După cum reiese
rliu gradul ele dezvoltare al oaselor calcinate, mormintele acestea sint mai ales de copii, dar
şi de oameni maturi. Ele datează din aceeaşi neme cu cele de incineraţie in urnă, dovada
constituind-o piesele de inventar, intre care şi o monedă de bronz (as) de la Marcus Aurelius
Caesar (fig. W/7), emisă in anul 156 (Coh 2 , III. p. 69, nr. 692).
3. Mormi~1/c w resturile funerare depuse, fără urnă, într-o groapiJ de formă ovaliJ-alungită.
Risipite in diferite părţi ale cimitirului (vezi pl. II), acest tip de morminte sint lungi de
J- 1,40. largi de 0,40-0,70, adinci de 0,55-0,90 m şi au axul lung al gropii orientat E- V
sau NV- SE. Ele se înfăţişează sub forma unui strat de cărbuni şi de oase umane calcinate,
a cărui grosime oscilează intre 10 şi 20 cm. În cinci morminte s-au aflat şi modeste piese de
inventar: mărgele de diferite forme şi culori, două piroane de fier, o lamă de cuţitaş şi fragmente de vase romane negricioase-zgrunţuroase (M. 73), precum şi dacice lucrate cu mina,
ornamentate cu briu crestat (M. 2). În şase morminte (M. 2, 49, 60, 112, 136, 160) s-a
intilnit o slabă pigmentaţie cu bulgăraşi de pămînt ars la roşu. dispersaţi neuniform pe fundul
gropilor. Departe de a constitui o crustă arsă, aceşti bulgăraşi de pămînt înroşit de pe urma
contactului direct cu focul nu pot fi nicidecum rezultatul unei incinerări a morţilor la faţa
locului, pentru că in atare eventualitate ar fi rămas urme de ardere mult mai consistente,
ci ei s-au format printr-o purificare rituală a gropilor cu un foc mai slab şi de scurtă durată
ori au fost aduşi împreună cu celelalte rămăşiţe mortuare de la rugul de ardere, in virtutea
unor simboluri sau practici funuare greu de desluşit astăzi. Spre deosebire de un singur caz
(M. 2), unde oasele calcinate se aflau in cantitate mai mare, totodată fiind evident că ele provin din scheletul unui om matur, probabil bărbat, in toate celelalte morminte oasele arse erau
relativ puţine şi fărimiţate, dind impresia că sint de copii şi adolescenţi. În unul din morminte
(:M. 73), pe stratul de cărbune şi oase calcinate, s-au găsit şi cîteva oase nearse de animal,
rămase probabil de la ofrandele de carne depuse mortului.
Obiectele de inventar şi repartiţia topografică în perimetrul cimitirului, precum şi alte elemente, de loc neglijabile, arată in mod convingător că aceste morminte, ca şi celelalte descoperite pînă acum in necropolă, pot fi plasate cronologic în cadrul larg al epocii de dominaţie
romană in Dacia.
Însemnătatea istorico-arheologică a acestei forme incinerante de inmormintare in cimitirul de la Obreja, considerat de noi prin excelenţă autohton, rezidă in faptul că ea nu este
de origine daco-getică, ci de-a dreptul romană provincială. Inexistenţa ei in cimitirele blşti1

11

Dota

situaţie analogă
precedentă.

O

s-a intilnit

şi

in cimitirul daco-roman de la Soporul de Cimpie. Vezi
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naşe din Dacia în a doua epocă a fierului şi prezenţa ei în necropolele romane provinciale constituie dovada decisivă în acest sens. 11 Asemenea morminte (încă inedite), bine datate in sec.
II prin opaiţe şi monede, s-au descoperit, de pildă, şi în săpăturile noastre din anul 1970
în necropola cea mare ("Podei") a oraşului Apulum18 • Sub raport etnic, existenţa acestui tip
de morminte la Obreja poate fi interpretată în două feluri : ori avem de-a face cu prezenţa
efectivă a unor colonişti în aşezare, care au adus aici şi au folosit noua formă sepulcrală, ori
ne aflăm in faţa unei preluări a formei mormîntului de către autohtonii daci de la coloniştii
romani. Dacă admitem prima posibilitate, atunci o serie de lucruri şi situaţii din aşezare şi
cimitir ar trebui explicate printr-un fel de mixtură etnică. În cazul al doilea, însă, elementele
de cultură materială şi spirituală romane provinciale vor trebui înţelese ca o influenţă a coloniştilor romani asupra comunităţii rurale dace de la Obreja, aflătoare chiar pe teritoriul aparţi
nător legiunii XIII Gemina de la Apulum. Fireşte că nu este uşor de spus care anume din
cele două posibilităţi are şanse mai mari de a corespunde realităţii istorice. Este deplin verosimil ca fenomenul istoric să le fi cuprins pe amîndouă în complexitatea sa, nu totdeauna uşor
de reconstituit astăzi din puţinele vestigii de cultură materială. Se pare însă că, privind faptele
prin prisma influenţelor, am putea fi mai aproape de adevăr.
Dar oricum se vor fi petrecut lucrurile, ceea ce prezintă un maxim interes şi trebuie subliniat in mod deosebit este faptul cA tipul acesta de mormînt nu dispare din Dacia odată cu
retragerea armatei şi administraţiei romane la sudul Dunării, pe timpul lui Aurelian, ci el
se menţine şi după aceea pînă la sfîrşitul sec. IV, după cum dovedesc săpăturile temeinic
făcute in cimitirul de aproape 400 de morminte (nr. 1), dezvelit in ultimii ani "La zăvoi'',
pe teritoriul comunei Bratei (jud. Sibiu)l 4 • Avem aici o mărturie grăitoare despre dăinuirea,
pînă tirziu în sec. IV, a unei forme sepulcrale de origine romană provincială, inexistentă atut1ci
la neamurile germanice din Dacia, formă care istoriceşte poate fi explicată just numai prin
continuitatea populaţiei din epoca Provinciei16 • Indiferent dacă, după retragerea aureliană, ea
s-a perpetuat în sînul unor comunităţi de daci romanizaţi ori pe linia coloniştilor romani rămaşi
în Dacia sau prin ambele filiere deopotrivă, această formă de înmormîntare prin incineraţie
reprezintă încă o dovadă în sprijinul tezei continuităţii, mai ales că mormintele de la Bratei
conţin şi materiale arheologice de pregnantă factură sau tradiţie romană provincială.
Ceramica din cimitir (urne, capace şi fragmente din diverse vase) este în covirşitoarea ei
majoritate de autentică factură romanA provincială (vezi pl. II şi fig. 12). O statistică provizorie întocmită de noi lasă să se vadA următoarea situaţie: olăria romană roşie este prezentă
în 38 de morminte, cea romană surA, de calitate superioară, in şapte morminte, iar ceramica
cenuşie-negricioasă, zgrunţuroasă, în 120 de morminte, în timp ce olăria dacică modelată
rudimentar cu mîna şi prevAzută cu ornamentele caracteristice (butoni, brîuri crestate sau
alveolare, linii drepte, frînte sau ondulate etc.) s-a descoperit numai în 12 morminte. Ceaşca
afumătoare dacică, găsitA frecvent in aşezare (fig. 6), întreagl ori sub formă de fragmente,
lipseşte pînă acum din cimitir, semn cA ea nn avusese aici o utilizare funerară.
Referitor la asocierea diferitelor categorii ceramice amintite, remarcăm că în toate tipurile
de morminte, olăria dacică s-a aflat împreună cu toate speciile de ceramică romană provincială,
mai adesea cu cea roşie ori cenuşie-negricioasă şi mai rar cu cea de culoare sură, de bună
calitate. Asocierea olăriei dacice cu cea romană provincială, constatată şi in aşezare, dovedeşte
fabricarea şi utilizarea în epoca romană a celor două feluri de produse ceramice, net distincte
ca factură şi origine.
în cimitir se găsesc principalele forme ceramice, indeosebi romane provinciale,- afla te in aşe
zare. Dar, pe cîtă vreme in cuprinsul aşezării ne intlmplnă o mai mare varietate in ceea ce

11
Pentru această problemă, D. Protase, in Dacia, N.S., VI, 1962, p. 188-189; idem ProbleJPUJ ccntinuităţii în Dacia ... , p. 83; idem Riturile funerare ... p. 114-115.
11
Cu privire la tipurile de morminte descoperite aici in săpăturile efectuate de noi In anii
1956-1958, vezi rapoartele preliminare, in Materiale, V, p. 435-442; VI, p. 397-404, p.
-407-409.
11
Ligia Birzu, în AU B, XV, 1966, p. 35-48. Bibliografia completă privitoare la vestlgille
daco-romane descoperite la Bratei, valorificate frecvent de 1. Nestor, conducătorul şantierului,
se g~te in lucrarea noastră Riturile funerare , , ., p. 125, nota 152.
u Materialul documentar şi interpretarea lui istorică in sensul acesta se află la D. Protase,
Problnnll continuităţii tn Dacia ...• p. 135-136; Rilurile funerare ... , p. 136. 137 şi 139.
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Fig. 14 . r aţ i e:

Ob-;·eja. - F ib ule d e bro n z ( 1, 3 - 8) şi fi er (2) găs it e în m o rmintele de incine1) M. 6-t, 2) M. 52, 3 şi 8) M. 78, 4) M. 37, 5) l\L 52, 6) M. 38 7) M. 182.
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priveşte form ele, ornamenteZe şi calitatea vaselor, în cimitir el.:istă o vădită se l ecţi e, în special
sub raportul formei acestora. Aşa, de pildă, aici nu se întîlnesc - cum e şi firesc - chiupurlle, castroanele, fructierele şi alte tipuri de recipiente cu rost pre cumpănitor casnic-gospodăresc, in schimb predomină oalele, străchinile şi paterele, care se pretează mai bine la necesităţile funerare şi la practicile rituale, mai cu seamă într-un cimitir de incineraţie, unde urna
cu capac se bucură de o utilizare preferenţială. Mai lipsesc pînă acum din cimitir şi sigillatele, întilnite de mai multe ori în aşezare.
Comparaţia între ceramica din cimitir şi cea din aşezare nec es it ă o analiză amănunţită , s ub
multiple as pecte, lucru pe care nu-l putem face aici. Amintim , totuşi, că în cimitir, ca şi în
aşezare, s-au descoperit unele oale fără torţi din categoria celor cenuşii-negricioase, zgrunţu
roase, lucrate cu roata, care ar putea fi făcute pe loc, într-un atelier de olărie al aşezării . Pe
de altă parte/ trebuie spus că majoritatea formelor ceramice de factur ă r omană existente la
Obreja se cunosc şi în alte aşezări rurale, cimitire şi castre din Dacia, ceea ce indică provenienţa lor din marile oficine urbane sau larga circulaţie a unor modele care au ajuns să fie
fabricate şi în diferite cuptoare de olărie săteşti.
În aria cercetată a cimitirului, mormintele nu sînt orinduite după un plan din ainte s t abil.it,
ci par a fi dispuse in grupuri, probabil după criterii familiale sau d e înrudire . Aşa s-ar putea
explica de ce în cîteva grupări bine conturate topografic se p ot sesiza unele d iferenţie ri cronologice, fără să mai vorbim de anumite deosebiri de vîrstă şi poate de sex, sesizabile du pă
gradul de dezvoltare al oaselor şi după inventarul defuncţilor .
Inventarul funerar considerat în totalitatea lui (fig. 9, 14-16), prezent in peste 80 de morminte, constă îndeosebi din piese de podoabă corporală, accesorii vestimentare şi obiecte de
uz practic ori personal, dintre care amintim : mărgele din past ă, chihlimbar sau sticlă de culori
şi forme diverse, brăţări şi cercei din fir simplu de bronz sau argint de proastă calitate, o
oglindă circulară de metal, două oglinzi cu ramă d e plumb patrată, pudră ro şie -roz ă, cuie de
sandală şi cuţite de fi er, două inele de factură romană cu piatra aparţinătoare, fragmen te din
doi cercei de argint în formă de coşuleţ lucraţi în filigr an, o mărgea din fire ele argint, în fo rmă
de butoi şi cu mici proeminenţe pe mijloc, lucrată după aceeaşi te hnic ă a filigranului, fragmente
dintr-un pahar de sticlă, un cercei mic de aur, un lacr·i marium şi două monede · de
bronz ( asses ), un a din anul 139, a lui Antoninus Pius (Coh 2 , II, p. 334, nr. 650 = Strack ,
III, 75) şi cea a mintită mai sus de la Marcus Aureliu s Caesar. L a acest e elemente se mai

F ig . 15 . -

Obreja. -

Fibnlă de bronz dintr-un mormînt de incineraţie (l\L 89).
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adaugă un pieptene de os de tip roman (aflat in acelaşi mormint cu moneda lui Antoni,nus
Pius) şi vreo 16 fibule de bronz şi fier, intregi ori fragmentare, toate de tip roman (vezi fig. 9,
14 şi 15). Fibulele, intre care predomină cele cu piciorul intors pe dedesubt sau prevăzut
cu teacă laterală, se datează cu precădere in sec. III, dar şi in a doua jumătate a sec. II.
Deocamdată, nu există nici o formă de fibulă care să treacă peste anul 300, fapt care, din
punct de", vedere cronologic, ne determină să afirmăm că materialele existente acum in cimitir
~e datează de pe la mijlocul sec. II pînă la sfîrşitul veacului următor. Această situaţie pare să
fie doar provizorie, de vreme ce descoperirile din aşezare dovedesc durata acesteia pînă in a

doua jumătate a sec. IV.
Materialul arheologic, ritul de inmormintare, practicile funerare şi formele sepulcrale, cu
puternice rădăcini in epoca Latene-ului dacic, arată că necropola, ca şi aşezarea, aparţine
populaţiei autohtone de sub ocupaţia romanil, 1' populaţie care a rămas pe loc la retragerea
aurelianil.
Pentru etnicul dacic al populaţiei inmorminta te in cimitir semnificativă apare şi lipsa monumentelor epigrafice şi sculpturale, a opaiţelor, sarcofagelor şi a altor elemente ce se aflA de
obicei in mormintele coloniştilor din Dacia. Existenţa celor două monede de bronz in morminte
(fig. 16/7. 8), cu certă semnificaţie de "obol al lui Charon", a acelui lacrimarium (fig. 16/6)
şi a altor obiecte de inventar, materializind datini religioase-funerare derivate din credinţe mitologice greco-rowane, se poate explica, fie admiţind că in comunitatea dacică de aici se aflau
şi colonişti romani, fie cA localnicii daci au preluat unele obiceiuri şi practici funerare din repertoriul roman provincial. Evident cil in inventarul mortuar se reflectă şi anumite diferenţieri
sociale, asupra clrora vom insista cu alt prilej.

CONCLUZII
Materialul arheologic recoltat şi situaţiile arheologice întîlnite în decursul
celor zece ani de cercetări în aşezarea şi cimitirul de la Obreja arată că aici
avem de-a face cu o comunitate de populaţie dacică din interiorul Provinciei.
În locul respectiv, nepopulat de daci înaintea cuceririi romane, dar aflător
acum în territorium militare allegiunii XIII Gemina de la Apulum, comunitatea autohtonă a venit sau a fost adusă de romani, foarte probabil din
interese economice, pe la mijlocul sec. II şi a rămas aici pînă în a doua
jumătate a sec. IV. Iată încă o probă arheologică concretă despre rămîne
rea unei populaţii dacice din spaţiul Provinciei în vechea ei aşezare, la
retragerea aureliană.
Este adevărat că există unele materiale şi practici funerare ori forme sepulcrale care ar putea fi interpretate şi ca o dovadă a prezenţei unor colonişti romani la Obreja. Nu excludem această posibilitate firească, dar noi
sîntem înclinaţi să le atribuim mai degrabă colectivităţii dacice intrate pe
făgaşul romanizării.

Pe de altă parte, se întîlnesc în aşezare şi în cimitir obiecte şi datini
funerare, care, pentru sec. III, ne duc cu gîndul la triburile carpo-dace
libere din Moldova şi răsăritul Transilvaniei17 • Pe baza acestor constatări,
noi nu credem că la Obreja poate fi vorba de eventuale colonizări de daca11
"Impresia" lui H. Daicoviclu (Dacii, Bucureşti, 1965, p. 248), el la Obreja am avea de-a
face cu o colonizare de daci liberi pe la sfîrşitul sec. II, precum se vede, rlmlne G simplă
impresie, care nu se verifici.
17 O explicaţie mai detaliată a acestor elemente, aflate şi in cimitirul de la Soporul de Clmpie, am dat in Dacia, N.S., XIII, 1969, p. 312-317.
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1

Fig. 16. - Obreja. - Obiecte de inventar descoperite în mormintele de incineraţie : 1 şi
8) M. 183, 2) M. 171 , 3) M. 44, 4) M. 42, 5) M . 49, 6) M. 147, 7) M. 178, 9) M. 34
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carpi, ci de elemente de cultură materială comune la dacii cuprinşi între
Imperiului roman şi la cei rămaşi în afara fruntariilor sale, explicabile prin schimburi culturale şi legături neîntrerupte. Elementele comune
pe tărîm religios-sepulcral, pe care le înregistrăm la daco-geţii din Scythia
Minor şi la cei din Dacia romană, fără să. mai vorbim de tribunle dacilor
liberi, socotim că nu se pot explica valabil decît prin derivarea lor din
fondul general de credinţe religioase şi obiceiuri funerare existent la dacogeţi _în epoca Latene. Prin prisma unei populaţii dacice locale pot fi interpretate cel mai bine majoritatea materialelor documentare şi situaţiile concrete cunoscute pînă acum în aşezarea şi cimitirul de la Obreja, în timp ce
considerarea lor ca rezultat al unei colonizări daco-carpice, timpurii sau
tardive, devine cu totul neverosimilă şi chiar imposibilă.
Oricum ar fi - şi aceasta se va vedea mai bine după terminarea cercetă
rilor şi studierea minuţioasă a materialului descoperit - un fapt s-a impus
şi se impune ca incontestabil: la Obreja, în teritoriul ce aparţinea legiunii
XIII Gemina de la Apulum, exista, în plină epocă romană, un sat de daci
autohtoni, care şi-au păstrat în general felul de viaţă şi sistemul de înmormîntare avute anterior, dar care au primit din abundenţă variate produse
şi influenţe romane fiind mereu prezenţi în concertul vieţii social-economice
a Provinciei. La retragerea aureliană, ei nu au plecat cu armata şi administraţia romană în sudul Dunării, ci au preferat să rămînă mai departe în
vechea lor aşezare, a cărei existenţă se constată neîntreruptă pînă în a doua
jumătate a secolului IV, cînd ea încetează probabil din cauza invaziei hunilor
şi a mişcărilor etnice produse de acest eveniment.
graniţele

D. PROTASE

DIE DAKISCH-ROMISCHE SIEDLUNG UND DER FRIEDHOF
VON OBREJ A (TRANSSILVANIEN)
EIN NEUER BEWEIS FUR DAS FORTLEBEN DER BODENSTĂNDIGEN BEVOLKERUNG IM ROMISCHEN UND NACHROMISCHEN DAZIEN

(Zusammenfassung)
Die dakisch-romische Siedlung von Obreja liegt linksseits des Tîrnava- (Kokel-) Flusses,
zwischen Teiuş und Blaj, nur 20 km nord-ostlich von Apulum (Alba Iulia), dem wirtschaftliche~ und .mili~ărischen Zentrum des rOmischen Dazien, mit dem Standort der Legio XIII
Gemma. Dte S1edlung wurde 1957 entdeckt und in den Jahren 1961-1966, 1969-1970 in
systematischeu Grabungen untersucht (Abb. 1, 2 und Taf. I).
Die Siedlung nimmt eine Flăche von ungefăhr 6 ha ein und iiberlagert zwei ăltere Niederlassungen: eine neolithische mit bemalter Keramik vom Petreşti-Typus und eine bronzezeitliche der Wietenbergkultur. Wohnreste aus der ersten und zweiten Eisenzeit kommen
nicht vor. Demnach beginnt die Siedlung wăhrend der rOmischen Besetzung.
In den 38 bis jetzt gegrabenen Schnitten (Taf. I) wurden, zur Gănze oder teilweise, 24
Wohngruben und 7 Oberflăchenhăuser aufgedeckt, sowie etwa 40 Vorratsgruben; etwas weiter
von den Wohnstătten entfernt wurde ein Backofen mit halbkugelWrmiger Decke aus Lehm
und ein kleines Depot von lăndlichen und handwerklichen Gerăten, alle aus Elsen, gefunden
https://biblioteca-digitala.ro
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(siehe Abb. 3, 4, 8). Neben den in lănd.lichen Siedlungen iiblichen rOmischen Funden eneheint
in der Fiillerde der Wohn- und Vorratsgruben, doch auch in der Kulturschicht, da.kische
handgearbeitete Tonware, darunter auch die typischen Henkeltassen, zusammen mit provinzialrOmischer Keramik verschiedener Kategorien (Abb. 5, 6 und 7/2-5). Ausser der handgearbeiteten dakischen Ware fand man auch scheibengedrehte Topfe, Vorratsgefii.sse und Pruchtschalen nicht rOmischer, ebenfalls dakischer Machart. Die Zahl der dakischen Topferwaren
ist im Verhâltnis zu den provinzialrOmischen gering (10-15%). Obgleich die Siedlung von
Obreja auf dem Gebiet der Stadt Apulum liegt, fand man doch in ihrem Bereich keine hoheren Formen der provinzialrOmischen Sachkultur; hier begegnet die althergebrachte Art des
Wohnens und Lebens aus der vorrOmischen Zeit, ohne Streben nach Luxus und Bequemllchkeit, das man gewOhnlich in den Niederlassungen der Kolonisten bemerkt.
·
Aufgrund der Bodenfunde wird die Ansiedlung einer Gemeinde dakischer Einheimischer
aus dem Inneren der Provinz zugeschrieben, die sich hier um die M:itte des 2. Jhs. niederliess
und diesen Ort ununterbrochen bis in die zweite Halfte des 4. Jhs. bewohnte (siehe auch
Abb. 7/1 und 9).
Der Friedhofliegt 400 m westlich von der Ansiedlung, auf einem Plateau (Abb. 2); er wurde
im Friihjahr 1967 zufâllig bei der Anlage eines Weingartens entdeckt.
Durch die Grabungen von 1967- 1970 wurden 202 Grăber aufgedeckt, davon 6 Skelettgraber (zwei Erwachsene und vier Kinder) und 196 Brandgrăber (Taf. II).
Die Brandgrăber (Abb. 10) konnen in drei Gruppen eingeteilt werden: 1) 102 Umeligriiber (mit und ohne Deckel) ; 2) 85 Brandschiittungsgrâber; 3) 9 Grăber, ebenfalls ohne Umen,
mit lănglichovaler Grube, in die man die unvollstăndig vom Scheiterhaufen zusammengelesenen
Brandreste gelegt hatte. In diesen Grăbem bemerkt man kleine, rotgebrannte Erdklii.mpchen,
die entweder von einer vorhergehenden Reinigung durch Feuer der Grabgrube herriihren oder
mit dem Leichenbrand vom Scheitcrhaufen mitgebracht wurden.
Die Tonware aus den Grăbem (limen, Deckel und andere Gefăsse) ist, wie die aus der Siedlung, provinzialromisch (Abb. 12) und dakisch, handgearbeitet (Abb. 13). Diese beiden Kategorien von Topferwaren wurdcn in allen drei Grăbergruppen festgestellt. Die dakische Ţon
ware ist im Vergleich zu der vorherrschenden rOmischen Keramik auch im Priedhof in der
Minderzahl (siehe Taf. II). Die meisten Gefassformen aus dem Friedhof sind auch in der Sledlung zu finden.
Neben dem Leichenbrand wurden hăufig auch Beigaben gefunden, weist KOrper- oder Kleiderschmuck und Gegenstănde des tăglichen Gebrauches, wie: Perlen, Armbănder, Ringe,
Spiegel, rOtlich-rosa Puder, Sandalennăgel, Eisenmesser, ein lacrimarium, eine Bronzemiinze
von Antoninus Pius (aus dem J. 139) und eine von Marcus Aurelius Caesar (]. 156), ein
K.nochenkamm und etwa 16 rOmische Bronze- und Eisenfibeln (Abb. 14-16).
Der Friedhof gehort zur dakisch-rOmischen Siedlung. Aufgrund der Fibeln und Miinzen
kOnnen die bis jetzt aufgedeckten Grăber von der Mitte des 2. bis zu Ende des 3. Jhs. ·angesetzt werden. Es fehlen bisher sicher ins 4. Jh. datierbare Funde, doch kann sich die Lage
indem, da die Aufdeckung des Friedhofes noch nicht beendet ist.
hăufig
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ANTICE
DE PE TERITORIUL COMUNEI ORLEA

Antichităţile de pe malul estic al lacului Potelu au fost remarcate abia
în deceniul al IV-lea al secolului nostru1 • La Chestionarul popular de arheologie, trimis de Al. Odobescu în 1871, învăţătorii din comuna Orlea au
răspuns negativ 2 , ceea ce arată că în acel timp nu ieşise încă la iveală nici
un obiect din antichitate. Meritul de a fi făcut cunoscută aşezarea rurală
de pe teritoriul comunei Orlea îi revine colecţionarului Gh. Georgescu
din Corabia. Achiziţionînd trei aplici de bronz din epoca elenistică, cîteva
obiecte romane şi o inscripţie, el le-a prezentat pentru publicare profesorului D. Tudor din Bucureşti 3 , care a urmărit începînd de la acea dată
vestigiile ce se descopereau pe teritoriul şi în împrejurimile comunei4 •
Constantin Cumpănaşu, numit învăţător în anul 1931, dîndu-şi seama
de importanţa lor, a adunat de la săteni toate obiectele descoperite cu ocazia lucrărilor edilitare şi agricole din vatra şi de pe hotarul comunei. Astfel
piesele arheologice nu s-au risipit, ci au fost adunate de C. Cumpănaşu~
prin strădania căruia s-a înfiinţat apoi, în 1935, un muzeu al şcolii 5 • Munca
începută de C. Cumpănaşu a fost continuată cu acelaşi zel de Constantin
Iliescu 8 , aşa încît în 1952, cînd a devenit muzeu comunal, muzeul şcolii
dispunea de 1742 de piese, iar în prezent numărul acestora - numai la
secţia de istorie -se ridică la 7650 7 •
Aşezarea rurală de pe teritoriul localităţii Orlea se situează, ca mărime
şi bogăţie a materialului arheologic, pe locul al doilea (după Celei) între
aşezările de acest tip din sudul Daciei 8 . "Cea mai importantă descoperire
1
D. Tudor, in BCMI, XXVI, :Fasc. 78, 1933, p. 77; ArhOlt, XV, 1936, p. 111-114~
375-79; idem, in Dacia, VII- VIII, 1937-1940, p. 356, nr. 8; D. Berciu, Colecţia de antichităţi "Gb. Georgescu" Corabia, Cercetări şi săpături arheologice, Caracal, 1937, p. 53-57.
z A. I. Odobescu, Antichităţile judeţului Romanaţi, in Opere complete, III, Bucureşti. 1908~
p. 215, p. 232, nota 2.; cf. D. Tudor, OltR, p. 17.
a Vezi nota l.
4 D. Tudor, OltR,
p. 22, 91, 98, 106, 114, 115, 162, 172, 174, 202.
6 D. Tudor, OltR, p. 22.
1
B. Mitrea, in SCIV , XIV, 2, 1963, p. 474, nr. 57.
7 Pe Ungă secţia de istorie muzeul are şi o secţie de ştiinţe naturale. La 1 ianuarie
1971,.
au f05t inregistrate 8.260 de exponate. Materialul achiziţionat in anul 1970 este în curs deprelucrare.
1 D. Tudor, Sucidava, Une cite daco-romaine et byeantine en Dacie, in Coll.Latomus, LXXX~
1965, p. 61.
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de la Orlea este un al treilea pod roman pe Dunăre, semnalat încă de Marsigli la Vadin (Valeriana) - Bulgaria" 9 (sat aşezat faţă în faţă ca Orlea).
Dat fiind că cercetările arheologice se reduc la cîteva sondajel 0 , aşeza1iea
romană este cunoscută în primul rînd prin materialele relativ numeroase
ieşite la iveală în descoperiri întîmplătoare 11 •
Monedelor nu li s-a dat aceeaşi atenţie ca materialelor arheologice;
ele sînt menţionate numai global de D. Tudor12 • Într-una din lucrările
recente el precizează : "Monedele provin din epoca republicană pînă în
epoca bizantină, dar cele constantiniene le depăşesc pe toate celelalte" 13 •
Semnalări ceva mai detaliate găsim la B. Mitrea, care arată că dintre cele
35 de monede romane, datînd din epoca republicii şi a imperiului, achiziţionate de Gh. Georgescu, unele proveneau de pe teritoriul comunei Orleau.
Acelaşi autor a semnalat şi monede bizantine: "Sînt toate de bronz şi
au_fost emise sub următorii împăraţi: Iustinian I (2) ; Iustin II (6) ; Mauriciu Tiberiu (4); sec. VI (neprecizată) (1); Roman III (1) şi Alexios I ( ?)
Comnenul (1)" 15 ; apoi "o)monedă de bronz emisă de oraşul Pautalia, sub
Mare Aureliu, o altă monedă de bronz emisă de oraşul Nicopolis ad Istrum
sub Elagabal, de tip Pick, 1955, 2 monede de bronz bătute de oraşul Niceea
sub Severus Alexander; una de bronz de la Constantius II, de tip Cohen2 ,
44 sq, şi una de bronz de la Valens" 18 ; în sfîrşit cele descoperite în anul
1964; "trei monede bizantine; un follis de la Iustinian I, de tip BMC
39, anul 538-539, greutatea 22,29 gr ... ; un semifollis de la Iustin II, de
tip BMC 105, ... un follis de la Roman III"P După cum rezultă din registrul nr. 476 al Cabinetului numismatic, învăţătorul C. Cumpănaşu a donat
.Muzeului Naţional de Antichităţi 15 monede strînse de pe teritoriul comunei; şase romane republicane, una de la Elagabal, emisă la Marcianopolis
(Pick, nr. 920), două de la Gordian, bătute la Vim.inacium, AN I (Pick,
nr. 79), alta din AN IV (Pick, nr. 86-89; slab conservată), iar restul din
epoca constantiniană şi bizantină.
În 1958 am avut ocazia să vedem monedele din Muzeul comunal Orlea.
Custodele de atunci, Const. Iliescu, ne-a permis să studiem şi să publicăm
acest material interesant, care îngăduie să stabilim într-o oarecare măsură
dezvoltarea vieţii economice pe acest teritoriu începînd din Latene II pînă
în epoca bizantină.
Într-o comunicare ţinută în 1965 la Congresul Internaţional de Studii
Clasice18 , am prezentat emisiunile oraşelor greceşti (53 de bucăţi), ară8
D. Tudor, Un pont romain ignore dans la rlgion du Bas-Danube, in Latomus, XX, 1961,
p. 501-509.
10 Idem, OltR 3 , p. 236.
11 Idem, 0/tR, p. 98, cf. notele 1, 5.
12 Idem, Oraşe, tîrguri şi sate în Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 334; idem, OltR 1 , p. 236.
13 D. Tudor, Sucidava ... , p. 61.
·
H B. Mitrea, in Dacia, IX-X, 1945, p. 383-384, nota 1.
11 B. Mitrea, in SCIV, XIV, 2, 1963, p. 474, nr. 57.
u Idem, în SCIV, XVII, 2, 1966, p. 423, nr. 37.
17 ldem, op.cit., p. 425, nr. 57.
:u Menţionată de I. Fischer, in StCl, VIII, 1966, p. 284.
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tind totodată că, în componenţa colecţiei, piesele de la Traian pînă la Aurelian se cifrează la circa 20019 • În prezent numărul acestor monede se ridică
la 349 (vezi tabelul 2). Cu ocazia reorganizării muzeului şi a mutării lui în
clădirea actuală, monedele descoperite pe teritoriul comunei s-au amestecat cu cele provenite de la Sucidava (55 bucăţi) 20 şi cu cele de la Romula
TABELUL 1

M onedele

găsite

păstrate

în colecţia lv! uz eului comunal Orlea
Epocă da cică

la Orlea

D

1 AR

1

S

1 Dp

~~

1 As

1

g

Oraşe.

greceşti

1 Total

~

Drahmă

sub erată tip

Alex. Macedon
Tetradrahme tasiene
Drahmă

din Apollonia

Drahme din Dyrrhachium
Mon. din :Mesembria
Romane republicane
Octavianus Augustus
Tiberius
Claudius
Nero
Gal ba
\'espasianus
Ti tus
Domitianus
Nerv a
Sec. I.e.n. nedeterminate
Total:

19

1

1

--- --- --- --- --- --2
--- --- --- --- --1
--- --- --- --- --2
--- --- --- ------ --1
--- --- --- --- --- --22
--- --- --- --- --- --2
--- --- --- --- --- --1
--- --- --- --- --2
--- --- --- --- --1
2
--- --- --- --- - 1
1
--- --- --- --- --- - 2
1
--- --- --- --- --- - 1
1
--- --- --- --- --- --4
2
1
1
--- --- --- --- --- --1
1
2
--- --- --- --- --- - -

2
1

,,
1

---22
2
1

2
3

2
:J

2
9

1

4
1

'

29

1

6

3

5

13

1

1

58

1. Winkler, in Studien zur Geschichte und Philosophie des A ltertums, Buclapest, 1968,

p. 362-371.
20
De la Celei provin următoarele monede: un bronz de la Traian, inv. nr. 1035; două
monede de bronz de la Gordian III, inv. nr. 925, 1036; o monedă de bronz de la Licinius,
inv. nr. 922; opt monede de bronz de la Crispus, inv. nr. 1011-1018; 17 monede de bronz
de la Constantin cel Mare, inv. nr. 923, 1019-1034; opt monede de bronz de la Constantinus Junior, inv. nr. 1003-1010; 16 monede de bronz de la Constans Il, inv. nr. 987-1002 ~
o monedă de bronz de la Constantius, inv. nr. 924 şi una de la Honorius, inv. nr. 1741.
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Monedele

găsite la Orlea păstrate în colecţia

AR

D

Traianus
Hadrianus
Antoninus Pius
Marcus Aurelius
Lucius Verus

şi

Commodus
Septimius Severus
Caracalla
Macrinus şi
Diadu.menianus
Elagabal
Severus Alexander
Maximinus
Gordianus III
Filip Arabul
Traianus Decius
Gallienus
Aurelianus

An

s

J1 u::culu i comunal Orlea. Epoca
As

Dp

1

5

7

2

8

AE
+Gg

Qd

Sem

_12_1 _ _

sclavagistă romană

AE
+lg

AE
+2g

:S<

-

MIV ll<:>A

C)~

PMS
COL

.....

·u~
~ U'
ozu
lt u .
~~<

Total

35

9

------ - - - - - - - - - - - - - ---t
4
~
-t
21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - 10
28
7
3
Il
59
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 2

5

18

3

3

- 6- - - - - - - - -2- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- - 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- - 3
1
1
8
59
46
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - 5
1
1
10
3
------ --- --- - - --- - ---- - - --- --- - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - --- - - - --- - 16
9
25
--- --- - - --- --- --- - - - - - - --- --- - 29
67
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - --- - 38
1
1
2
- - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - · - - - --- - 2
8
12
27
- - - - - - - - r - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -5 - --- --5
3
10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 - --2
2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- --- - 3
3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

-2

2

Total:
Nedeterminate

126
1

1

.. 13

1 20
1

1 26
1

1

1
:

1

s:

9

l

1.

1.

~

7

1

2

1

1

3
1

1

84

. . 27 ..

1 349

57

Neputînd identifica piesele de la Sucidava şi Romula (vezi notele 20-21), n-am însumat la cifra totală monedele foarte tocite.
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TABELUL 3

M onedele

găsite

la Orlea păstrate în colecţia Muzeului comunal Orlea,
datînd de la 275 e.n. pînă în sec. XI e.n .

..

AE
+0-50
g

AE
+1 g

AE
+2g

AE
+3g

AE
+4g

AE
+5g

AE
AE
Total
+10 g +20g

~Xo~A POST -A URELIA·
ProbU:s
Diodetianus
Constantius Ch1orus
Licuuus
Total:
SEC. IV-V e.n.
Con,stantinus I
Coqstantinus II
Constaus I
Crispus
Constantius II
Constantius Gallus
I tilian A postata
I6via:i:J.us
Valentinianus
\'alens
Procopius
Gratianus
Honprius
Teodosius
Total:
EPO~A BIZANTINĂ

1

1

- - - - - - - -1 - - - - - - - - - - - - - ,_..--- - -2 1
- - - - - - - - - - -1 - - - - - - - - -2 1
1
- - - - - - --3- - - - - - - - - - - - - - - - --41
- - - - - - _1_0_
----5- - - - - - 1
1
3

1

24
9

36
_1_3_

13

1

75

- -2 - - - - --- - - - - - - 24
--- - - 1 - - - - - - - - - 26
4
1 ---w--- --- --- --- --- --- --- --4
4
--- --- ------ --- --- --- --- --21
39
1
14
3
--- -1 - 1 - - - - - - - - - 7
1
4
.,, 2 - - - - - - - 2 - - - - - - 6
2
--- ----- --- ------ --1
1
--- 1 --- --- --- --1
--- 3
- -1- - - - - - - - - - - - - 7
3
--- --- 1 --- --- --------- 1
--- 1
------ --- --- --1
2
- - --- - - - - - - - - - - - - - - 1
1
--- ----- 1 --- ------ 2
1
- - - --5- - - - - - 196
2
78
2
90
21

Arcadius
1
1
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -2 Iustinian us
--- --- ------ --- --- -----Instinus II
1
2
1
4
--- --- --· --- --- -1- - - - - -3 l\Ia:uricius Tiberius
2
--- --- ------ --- --- --JnstiJJ.us II sau
l\[ auricius Tiberius
2
2
--- --- --- ------ --l\Iichael IV
1
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - --~I oll. Tzimisces
- - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - -1 A1exius I
- - - - -1 - - - - - -1 - - -2 - - -6 - - - - - - - - - Total:
4
1
15
Nedeterminate. probabil
epoca constantiniană
5
37
48
13
2
4
109
..
.. • Neputindu-1e separa, am înglobat şi cele 41 de monede de bronz ilizibile de la Suddava şi Romula (vezi notele 20-21) ; avind in vedere că acest număr trebuie divizat,
teoretic, pe cinci periQade, nu este probabil să se schlmbe raportul dintre monede1e ce revin
perioade1or stabilite de noi.
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(49 bucăţi) 21 ; acestea sînt înregistrate în inventarul condus între 1952-1965,
dar cu ocazia reinventarierii începute în 1965, nu s-a mai precizat locul
de provenienţă a fiecărei piese. Dat fiind că în inventarul vechi se găsesc
în multe cazuri numai indicaţii cu caracter general : "monedă romană"
sau "monede din epoca constantiniană", nu putem identifica monedele
respective, aşa încît sîntem nevoiţi să facem o scădere globală din materialul aflat în prezent în colecţia muzeului, pe care, luînd drept criteriu
data emiterii, îl putem împărţi în cinci grupe.
Această împărţire, care are in vedere etapele ce se profilează in schimbările petrecute in
istoria Daciei, este intrucitva formală in ceea ce priveşte circulaţia monetară, deoarece piesele
au circulat in general mult timp după data emiterii lor. Dar piesele păstrate nu constituie decit
o parte infimă a celor care au circulat in antichitate in perioada respectivă, iar prin materialul arheologic avem atestată existenţa unor aşezări ce corespund cronologic cu monedelen ;
de aceea credem că nu este greşit, ca metodă de lucru, spre a stabili cuantumul relativ pentru
fiecare epocă, să considerăm diferitele grupuri de monede ca plltrunse in nordul Daciei la o
dată apropiată de emiterea lor.
Prin numărul lor mare, prin varietatea nominalelor şi indeosebi prin procentajul mare ce
revine emisiunilor greceşti şi coloniale romane, monedele din colecţia Muzeului comunal Orlea
au o situaţie unică printre materialele descoperite in alte aşezări similare din Dacia. Dat fiind
că nu s-au intreprins cercetări pe bază de săpături arheologice decit in foarte mică măsură
(s-au făcut sondaje la "Puemiţa", iar in hotarul cu Celeiul s-au găsit urme de t•illa I"Ustica,
tumuli funerari etc.u, materialul numismatic are o pondere foarte mare in studiul vieţii economice de pe teritoriul comunei Orlea.
În descoperirile de pe acest teritoriu sint reprezentate şase (nzi tabelul 1) din cele 12
tipuri monetare cunoscute frecvent in nordul Dunării de jos din secolele III i.e.n. - I e.n.u
Chiar dacă denarii romani emişi in epoca republicii şi indeosebi monedele de bronz din secolul
I e.n. au putut pătrunde şi in secolul II e.n., drahmele din Apollonia şi Dyrrhachium, tetradrahma
thasiană, imitaţia de drahmă şi moneda de bronz din Mesembria (planşa I, 2) arată clar că
circulaţia monetară incepuse in secolul II i.e.n. Faptul că doi denari din epoca republicii provin de pe grindul .,Iancu Muşat"n - locul unde s-au descoperit citeva gropi funerare din
secolele II-I i.e.n. 28 - alţi doi de pe grindul de peste baltă 17 , iar o drahmă din Apollonia
de la .,Nisipul lui Traian" 28 , ambele situate tot in regiunea cimitirului dacic, constituie de asemenea o dovadă că ele au pătruns in Dacia inainte de transformarea ei în prodncie romană.
21 De la Romula provin următoarele monede: cite una de bronz de la Traian, inv. nr.
1133; Antoninus Pius, inv. nr. 434; Lucius Verus, inv. nr. 439; Septimius Severus, inv. nr.
435; Iulia Mamaea, inv. nr. 438; Constantin cel Mare, inv. nr. 440; două de la Severus Alexander, inv. nr. 436-437 şi 41 monede romane, de bronz, foarte tocite, inv. nr. 1135-1166,
1492-1500.
22 D. Tudor, Sucidava ... , p. 61-64.
23 D. Tudor, OltR 3 , p. 236 ; monedele inventariate ca fiind provenite din cercetări pe teren
au fost găsite probabil in sondajele la care se referă D. Tudor; ele aparţin unnătorilor împăraţi :
Titus (inv. nr. 1767); Antoninus Pius (inv. nr. 1037, 1040, 1785); Marcus Aurelius (inv.nr.
1786); Septimius Severus (inv.nr. 1782); Severus A1exander (inv. nr. 1773); Filip Arabul şi
Marcia Otacilia Severa, emisiuni PROVINCIA DACIA (inv. nr. 1772, 1783); Alexios Comnenul
şi Il piese indescifrabile, intre care una cu legendă greacă (inv. nr. 1030-1039, 1768-1771,
1774, 1781).
24 B. l\Iitrea, in EDR, X, 1944, p. 23-131.
26 Inventar I, nr. 653-654.
u D. Popescu, in SCIV, XX, 3, 1969, p. 479 nr. 51; E. Comşa, Contribuţii la rieu.-ile
funerare geto-dacice din secolul II-I î.e.n. Mormintele de la Orlea. Comunicare prezentată la·
Conferinţa naţională de arheologie a Academiei
Republicii Socialiste România, Craiova,
)7-20 dec. 1969.
1 7 Inv. I. 459-460.
11 Inv. I. 451.
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Legăturile geto-dacilor cu teritoriile din sudul Dunării ne sînt atestate prin cele trei aplici
de bronzu din epoca elenistică şi prin amfora stampilată din sec. I i.e.n. 30
Perioada de maximă inflorire a aşezării coincide cu epoca romană. Intensitatea circuitului
economic era favorizată fireşte de poziţia geografică: pe malul Dunării, la capătul podului zidit
de romanP1 era locul cel mai potrivit pentru un tirg. La fel ca Sucidava, nici această aşezare
n-a trecut spre faza de urbanizare. Pentru a da o imagine mai concretă despre ceea ce reprezintă sub raportul volumului descoperirile monetare de la Orlea, amintim că la Apulum. unde
s-au făcut numeroase săpături arheologice şi există din 1887 un muzeu local, numărul monedelor
provenite din descoperiri izolate este de 1154 (dintre acestea, 28 din epoca dacică, 1086 din
epoca sclavagistă romană şi 40 din secolul al IV-lea e.n.) 38, iar in săpăturile arheologice începute
în 1914 la Histria, s-au găsit, pînă în 1962, 453 de piese ce datează din epoca republicii romane
pînă în timpul lui Anastasie33 ; dintre acestea, 6 piese sint de la Traian, 9 de la Hadrian, 4
de la Antoninus Pius, de la ceilalţi împăraţi cite 1-3 piese; numai de la Severus Alexander
există opt monede34 ; monedele oraşelor greceşti din secolul II-III e.n. se cifrează la 27,
la care se adaugă 53 de elnisiuni ale oraşului Histria86 • Perioada de la Diocleţian pînă la
Constantius II este reprezentată prin 138 de piesea 8 •
Monedele din epoca provinciei Dacia provenite din descoperirile de la Orlea, fiind in număr
de 349 (tabelul 2), sînt deci mai numeroase decit cele de la Histria şi reprezintă o treime a
celor de la Apulum. sediul legiunii a XIII-a Gemina. Coroborind cifrele care reprezintă cuantumul de monede ce revine fiecărei perioade, reflectînd cu oarecare aproximaţie fluxul vieţii
econolnice, se constată că dezvoltarea tîrgului - debarcader de pe malul nordic al Dunării
urmează o traiectorie sinuoasă cu puncte de maximă intensitate sub Antoninus Pius (59 de
piese : 11 denari, 45 de nominale de bronz şi 3 monede greceşti), sub Septimius Severus (59
de piese: 46 de denari, 5 nominale de bronz şi 8 monede greceşti) şi sub Severus Alexander
(67 de monede : 29 de denari şi 37 de nominale greceşti). Sub Gordian III, totalul de monede
cifrindu-se la 27 (8 antoniniani, 2 denari, 5 piese elnise la Viminacium şi alte 12 în diferite oraşe
greceşti), constatăm o creştere de la 2,3 piese de argint, cîte revin în medie pe un an sub
domnia lui Severus Alexander, la 3 piese pe an, avînd în vedere că domnia lui Gordian nu
este decît de 6 ani, iar a lui Severus Alexander de 13 şi că un antoninian era echivalent cu
2 denari37 • Dar această sporire numerică reflectă numai devalorizarea monedei şi schimbarea
preţurilor3 8 şi nu o ascensiune economică. Semnificativ în această privinţă este faptul că, dintre
monedele emise la Niceea 26 datează din timpul lui Severus Alexander şi numai 5 din timpul
lui Gordian III, ceea ce înseamnă o descreştere de la o medie de 2,00 monede la 0,83.
Decăderea comerţului în această aşezare are loc sub Filip Arabul, cind nu mai găsim monede
din oraşele provinciilor sud-dunărene. Incursiunile repetate ale carpilor în Moesia 3 8 şi Dacia' 0
au afectat mult, după cum se ştie, teritoriul Olteniei, unde au fost îngropate 16 tezaure monetare în acest timp 41 • în ultimele două decenii ale dominaţiei romane în Dacia, circulaţia monetară în aşezarea rurală de la Orlea este aproape inexistentă: avem in total 2 monede de la
Traianus Decius, trei de la Gallienus şi două de la Aurelian.
În urma săpăturilor arheologice proiectate se va putea preciza probabil dacă aşezarea a fost
distrusă dintr-o dată în urma unei inyazii a carpilor4 8 sau dacă negoţul ei a decăzut in perioada
crizei politice şi economice de după Filip Arabul.
29

D. Tudor, Sucidava ... , pl. 17.
Idem, OltR 3 , p. 25, 541, nr. 478.
31 Idem, Sucidava ...• p. 63.
82
I. Winkler, in ActaJiN, II, 1965, p. 246-254.
33
H. Nubar, în Dacia, N.S., \"II, 1963, p. 241.
u Idem, op.cit., p. 242-243.
ai Idem, op.cit., p. 244.
3& Idem, op.cit., p. 245.
37
I. Winkler, în OmD, p. 567-573 (sint indicate cele mai importante studii privind problema valorii antoninianului).
38
I. Winkler, in ActaMN, II, 1965, p. 242, nota 105.
39
. B. Mitrea, în Nouvelles etudes d'histoire, Bucarest, 1955, p. 156-158.
' 0 Idem, op.cit., p. 150-156; cf. şi D. Protase, în SCN. II, 1958, p. 490-491.
n Gh. Popilian, Noi dovezi privind invazia carpilor în Oltenia, Craiova, 1967, p. 3.
411
Cf. notele 40-41.
30
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În ceea ce priveşte numărul emisiunilor greceşti provenite din descoperiri întimplâto~&re,
muzeului ccmunal Orlea se situează pe primul loc în provincia Dacia a. Un procent
foarte mic al acestor emisiuni revine secolului al II-lea, în total 8 piese (vezi tabelul 2).
tn timpul domniei hti ~eptimius Severus şi a fiilor săi, cifra lor este mai mare, atingind
punctul culminant sub Severus Alexander (tabelul 2, pl. 111/29-31, 34, 35, IV/38-45);
din această perioadă datează o treime din totalul emisiunilor greceşti găsite la Orlea. Se constată
o proţorţie relath· mare a E"misiunilor din Nicaea, concordantă cu situaţia generală din Dacia,
unde ele reprezintă circa 40% din totalul pieselor de acest gen (105 din 271)". Emisiunile
greceşti ca şi cele imperiale au pătruns in Dacia scurt timp după data emiterii, cum indică.
scăderea bruscă a numărului lor după Severus Alexander. Ipoteza pătrunderii lor ulterioare dat fiind că monedele de bronz emise în diferite oraşe ale imperiului au rămas mult timp în
circulaţie este contrazi~ă de preponderenţa unei anumite categorii şi anume a celor cu
numele lui Severus Alexander. Dacă ele ar fi pătruns tîrziu, nu s-ar explica de ce nu avem
un cuantum cel puţin similar şi din timpul altor impăraţin.
Prezenţa unor monede din Moesia Superior, Moesia Inferior şi Tracia este cu totul firească
a,·ind in vedne aprpinea teritorială. Dar cu toate că in acest teritoriu monetăriile - cu
excepţia celei de la Viminacium funcţionează intens in sec. II e.n., perioadă cind viaţa
economică este în plin avint în Dacia, numai 4 din 35 de piese sînt emise de Antoninus Pius
şi Marcus Aurelius (n•zi p. 169 şi tabelul 2); restul datează de la Septimius Severus pină la
Gordian III (inclusiv), ceea ce arată că nu vecinătatea teritorială a fost factorul hotăritor în afluxul monedelor greceşti, ci lipsa nominalelor de bronz, lipsă care se constată începînd cu domnia
lui Septin1ius Se,·erus (in acest timp se reduce numărul emisiunilor de bronz ale monetllriei
de la Rcmo faţă de cele din timpul lui Antoninus Pius; ele reprezintă totuşi citea jumAtate
elin tc,1rhll tirmilor, nzi RIC). Astfel cmi~iunile oraşelor iau Jocul emisiunilor imperiale şi sint
occq:tate ca nt•merar cunnt. Numărul ncminalelor de bronz emise la Roma începe să scadă
în circulaţia monetară din tirgul de la Orlea sub domnia lui Marcns Aurelius: patru piese faţă
de 7 de argint, în timp ce sub Antoninus Pius raportul era : 45 monede de bronz faţă· de
11 de ar~nt. Prezenţa lor nu mai este atestată sub Elagabal (vezi tabelul 2), cînd asistăm
la un aflux de n:onede greceşti (nzi tabelul 2, pl. I/10-11). Reducerea cantitativă a monedelor de bronz la sfîrşitul sec. II şi la inceputul sec. III a fost probabil un fenomen general.
deoarece se constatA şi la Apulum, Aquincum, Camuntum" şi Histria47 •
A~nnsiunta econcmi< ă a tirgului de la Orlea sub Severus Alexander se datoreşte venirii
unui grup de comercianţi din Bithynia. Cele 46 piese niceene nu şi-ar găsi altfel explicaţia,
deoarece nu existA nici un indiciu că aici ar fi staţionat vreo unitate militară venită; din
Asia Mică sub Severus Alexander. Pentru perioada domniei lui, nu avem pînă acum informaţii epigrafice despre deplasarea unor trupe sau persoane civile în Dacia, deşi sînt atestaţi
In inscripţii nedatate orientali tn diferite ramuri ale vieţii economice 48 • Dar, de fapt, nu se
colecţia

43 Pentru asemenea monede publicate pînă in 1965, vezi I. Winkler, în Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums, Budapest, 1968, p. 362-371; intre 1966-1970, B. Mitrea
a semnalat in cronica sa din SCIV noi descoperiri: Bucureşti, în SCIV. XIX, 1. 1968. p.
176, nr. 15; XXI, 2, 1970, p. 341, nr. 49; Celei, in SCIV, XIX, 1, 1968, p. 176, nr. 47;
XVII, 2, 1966, p. 421, nr. 22; Reşca, în SCIV, XIX, 1, 1968, p. 179, nr. 71; XX, 1.
1969, p. 196, nr. 55; Sarmizegetusa, în SCIV, XX, 1, 1969, p. 169, nr. 57; Oltenia, în
SCIV, XVIII, 1. 1967, p. 199, nr. 57; au fost publicate tot de B. Mitrea şi monede greceşti
descoperite in localitllţi in care n-au fost semnalate pînă in 1965 piese de acest fel: Coşe'rcni,
SCJV, XIX, 1. 1968, p, 177,nr. 55; Mătăsaru, in SCIV, XXI, 2, 1970, p. 343, nr. 67; Piscul Vechi,
în SCIV, XX, 1, 1969, p. 169, nr. 50; Tazliu, in SCIV, XIX. 1, 1968, p. 180, nr. 79;
Valea Seacă, în SCIV, XXI, 2, 1970, p. 345; nr. 84; Vaslui, in SCIV, XXI, 2, 1970, p.
345, nr. 85 şi Veţe1, în SCIV, XXI, 2, 1970, p. 345, nr. 86.
" 1. Winkler, op.cit., p. 368.
• 1 Idem, op.cit .•t p. 366-368.
•• I. Winkler, ActaMN, II, 1965, p. 238-239.
n H. Nubar, in Dacia, N.S., VII, 1963, p. 242-243.
41 C. Daicoviciu, TransAnt, p. 147-153; idem, in StCl, VII, 1965, p. 238-245; idem, în
.ActaMN, III, 1966, p. 154-176; D. Tudor, OltR 3 , 1968, p. 152, (dlL numai trei nume
pentru sudul Daciei); 1. I. Russu, in AISC, IV, 1941-1943, p. 282-299; idem, in StCom,
12,1965, p. 47-80; idem, in ActaMN, VI, 1969, p. 167-186.
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poate afirma categoric că aceste emisiuni ar fi pătruns în primul rînd prin intermediul armatei
nici în oraşe ca Apulum, Porolissum, Drobeta şi Romula, unde existau unitlţi militare, nici
in ca strul de la Enoşeştin.
În tezaurele de monede de pe teritoriul Bulgariei e firesc ca emisiunile oraşelor din Tracia
şi Moesia să ocupe locul principal; emisiunile din Niceea nu apar decit incidental, căci din
55 de tezaureli 0 ele se găsesc numai in două, fiind şi aici in proporţie foarte redusă: din totalul de 345 de piese, numai 2 sint din Niceea111, iar intr-un tezaur vindut de un comerciant ca
fiind găsit in Bulgaria, printre 156 monede, 10 sint din Niceea61 • La Histria exisU numai
două monede din timpul lui Caracalla emise la Niceea 63 • În număr tot aşa de mic se găsesc
in tezaurele din Bulgaria şi monedele din Nicomedia : două sint semnalate in tezaurul unde
apar şi monedele niceeneM şi trei intr-un tezaur cuprinzind 476 de monede emise in Macedonia
şi Tracian. Apariţia sporadică în sudul Dunării a emisiunilor oraşelor din Bithynia constituie
Q dovadă că ele trebuie să fi fost
aduse in Dacia de comercian~i veniţi direct din orient.
Afluxul monedelor din Asia Mică încetează in timpul domniei lui Filip Arabul.
Dar volumul activităţii comercianţilor din Moesia Inferior, Tracia şi Asia Micii nu poate
fi apreciat exclusiv pe baza numărului mic de monede greceşti databile în sec. II e.n., căci
după colonizarea făcută de Traian .,ex toto orbe Romano" (Eutr. 2, 6, 8), inscripţiile databile în sec. II e.n. atestă prezenţa in Dacia a celor mai variante elemente etnice 58 • în această
perioadă comercianţii care vin din Italia sau din provinciile apusene ale imperiului 57 aduc moneda de argint sau cea de bronz emisă în officinele Romei; tot aşa şi cei care vin din provinctile răsăritene, căci aceste emisiuni erau acceptate peste tot. în sec. III e.n. insii., cînd
moneda de bronz se împuţinează, iar valoarea nominalelor creşte, ei încep să aducă pentru
schimb şi emisiuni ale oraşelor greceşti. Dintre acestea, la Orlea sint reprezentate următoarele:
MOESIA SUPERIOR:
MOE SIA INFERIOR :
TRACIA:

BITHYNIA:
LYDIA:
EGIPT:
IONIA:

Viminacium
N icopolis ad Istrum
Marcianopolis
Tomis
Serdica
Philippopolis
Pautalia
Deultum
Hadrianopolis
Traianopolis
Nicomedia
Nicaea
Thyatira
Alexandria
Ephesus
Total:

Nedeterminate

7
6
4
1

piese

2
6
4
6
5
1
6
46
1
1
1

107 piese
23 piese

18
V. Christescu, Istoria militară a Daciei romane, Bucureşti, 1937, p. 166-207; D. Tudor,
OltR 3 , p. 250-355 .
60
•
I .• Winkler, în Studien zurGeschichte und Philosophie ... , p. 367, nota 54; vezi şi T. GerasSlmov, m BIAB, XXVI, 1963, p. 266-270 (Brjag, Doina Rosica, Dabrava, Medovina, Pravi~te, Rodina, Sevlievo, Caravec); XXVIII, 1965, p. 251, (Goma Rossitza, Devnia); XXIX,
1966, p. 214 (Akandiievo); XXX, 1967, p. 191-192 (Ovl!aga Ri~. Smjadovo).
61
Idem, in BIAB, XXII, 1959, p. 363 (Todoril!ane); XXVIII, 1965, p. 248-249 (Krepost).
62
A. Kerenyi, in NumK XL, 1941, p. 19-22.
13 H. Nubar, in Dacia, N.S., VIII, 1963, p. 244.
M Cf. nota 51, Todoril!ane.
lili T. Gerassimov, în BIAB, XXV, 1962, p. 230, 236 (Edinakovci).
18
Cf. nota 48; I. I. Russu, in ActaMN, IV, 1967, p. 85-106; D. Tudor, OltJll, p.
139-152.
17 D. Tudor, Sucidava ... , p. o2.
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Toate acestea contravin constatării: "Tot Sucidava a dat pînă acum
cele mai variate şi numeroase monede de aramă emise de monetăriile oraşelor greceşti >>autonome<c" 68 , căci ştim din literatură că la Sucidava s-au
găsit 35 59 de monede bătute în oraşele greceşti. La acestea se mai adaugă
descoperiri la care nu ni se indică numărul pieselor, dar nu credem că
ele le-ar putea egala pe cele de la Orlea 60 • Inferioritatea, în sec. II-III
e.n., din punctul de vedere al descoperirilor monetare, a staţiunii vamale
de la Sucidava, cu o dezvoltare "urbanistică" remarcabilă, faţă de aşe
zarea mai modestă de la Orlea trebuie atribuită nu atît unei simple întîmplări (ca la Sarmizegetusa Ulpia Traiana) 61 , cît mai degrabă faptului că existenţa podului de Ia Orlea şi lipsa unui pod Ia Sucidava în sec. II-III e.n.
impunea tuturor comercianţilor care veneau din părţile sud-estice ale
imperiului în Dacia să treacă pe aici şi astfel s-a infiripat şi dezvoltat unul
din cele mai importante tîrguri Ia nordul Dunării.
Comercianţii aduceau la Orlea obiecte de lux ca : fibule, aplici, terra
st'gt"llata, diferite podoabe, sticlărie, uleiuri, vin etc. 62 . În schimbul acestor
produse şi al monedelor, orientalii cumpărau produse agricole şi animale.
Localnicii, Ia rîndul lor, se foloseau de monede nu numai pentru cumpă
rarea unor obiecte de lux, ci şi pentru achiziţionarea de diferite produse
de uz practic, unele confecţionate chiar aici. Dintre meşterii locali este
cunoscut Marcus Martinus B 63 şi un oarecare Lucius 64 •
După retragerea aureliană, pînă la Constantin cel Mare, numărul monedelor este şi în această localitate, ca şi în restul fostei provincii Dacia, extrem de mic 65 . Îndată ce începe reconstruirea unora dintre fortificaţiile
de pe malul nordic al Dunării sub Constantin cel Mare, monedele reapar
ca în toate aşezările din sudul Daciei 66 , dar această aşezare rămîne acum
mult în urma celei de la Sucidava, de unde ne sînt cunoscute 5 tezaure
constituite în perioada dintre Constantin cel Mare şi Theodosius II 87 , precum ~i un număr considerabil de descoperiri izolate. 68 În stadiul actual al
documentării noastre, se constată că monedele constantiniene (175 de bu68

D. Tudor, OltR 3 , p. 125.
I. Winkler, op.cit., tabelul, nr. 31.
60
B. Mitrea, in SCIV, cf. nota 43.
61
I. Winkler, ActaMN, II, 1965, p. 237, nota 87.
62
D. Tudor, OltR , p. 25, 236; Idem, Sucidava ... , p. 61-63.
03
Jdem, OltR 3 , p. 147, 541, nr. 471.
c4 Jdem, op.cit., p. 541, nr. 475.
66
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti,
1966, p. 184-187.
66
D. Tudor, Sucidava ... , p. 78-104; idem, OltR 3, p. 425-442; D. Protase, op.cit., p.
p. 187-189.
67
D. Tudor, OltR 3, p. 126; B. Mitrea, in SCIV, XX, 1, 1969, p. 167, nr. 35, nr. 36;
G. Poenaru-Bordea şi V. Barbu, in Dacia, N.S. XIV, 1970, p. 251-296, publică cu un vast
comentariu aceste tezaure.
68
Cf. nota 43; D. Tudor, OltR 3 , p. 442; bibliografia descoperirilor izolate fiind foarte
vastă, trimitem numai la cea dată de D. Tudor, 0/tRa, p. 475, I. 3. Multe dintre monedele
găsite la Celei nu sînt încă publicate, dar ele sint înregistrate la cabinetul numismatic al
Institutului arheologic din Bucureşti şi la Muzeul de istorie din Caracal. Nepublicate sint şi
monedele găsite in ultimele campanii de săpături; Dacia, N.S., XIV, 1970, p. 286-288.
69
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căţi emise între 306-361) le depăşesc pe toate celelalte prin media lor
anuală de 3,18; trebuie să precizăm însă că această medie relativ mare nu
indiCă o ascensiune economică, deoarece valoarea monedei s-a schimbat
cu totul în secolul al IV-lea faţă de secolele II-III. Semnificativ este
faptul că nu avem nici o monedă de aur de argint, iar dintre cele de bronz
predomină nominalele cele mai mici, jollis şi centenionalis. A vînd în vedere
că un sesterţ cîntărea în secolul al II-lea 27 de grame, cei 10 sesterţi (ta-

belul 2) de la Antoninus Pius ar echivala cu valoarea a 114 de folles
(2,27 grame) datînd dintre anii 328-335 e.n.
Începînd cu Constantius Gallus pînă la Honorius circulaţia monetară
e ca şi inexistentă ; numărul monedelor ce revine perioadei de domnie
.a cîte unui împărat oscilează între 1-7 (vezi tabelul 3). Ceramica şi obiectele de metal descoperite la Orlea, databile în secolul al IV-lea, 69 indică,
la fel ca şi monedele, o restrîngere a aşezării romane, ce îşi continuă existenţa
în condiţiile unei economii modeste în care schimbul în natură cîştigă din
-ce în ce teren 7 0 •
În secolul al VI-lea, cînd expansiunea bizantină presează din nou teritoriile din nordul Dunării, reapar şi în această aşezare monedele de bronz;
(:U moneda lui Mauricius Tiberius se întrerupe la Orlea, ca şi în multe alte
aşezări din Dacia sudică, pătrunderea emisiunilor bizantine 71 • Nu ne este
cunoscută din Orlea nici o monedă emisă între secolele VII-IX. Singura
piesă databilă în acest timp, o fibulă digitată, poate să aparţină secolului al VII-lea 72 , dar şi secolului al VI-lea 73 sau secolului al V-lea e.n. 74 , aşa
încît ea singură nu poate constitui o dovadă concludentă a continuităţii
în secolul al VII-lea.
Emisiunile bizantine ale secolelor X-XI sînt foarte slab reprezentate în
descoperirile orlene (tabelul 3 75 ).
Prin bogăţia materialului numismatic şi a vestigiilor de altă natură
(inscripţii, ceramică, obiecte de metal etc), din epoca bronzului, hallstat"""IT.
ană, Lab~~ne, precum şi din epocile romană şi prefeudală, aşezarea de pe
malul Dunării şi a lacului Potelu prezintă un interes deosebit pentru apr~
cierea rolului jucat de aşezările de acest tip în•viaţa economică a Daciei.
IUDITA TVINKLER şi CONST. BĂLOI
Păstrate in colecţia muzeului local.
Em. Condurachi, Problema scltimbului în natură şi a schimbului în bani în imperiul roman
fn sec. IV- V e.n., in A UB, 9, 1957, p. 15-26.
71 D. Tudor, Sucidava ... , p. 105-107.
72 D. Tudor, OltR 3 , p. 460.
7a I stRom, I, p. 735.
74
M. Nica, în SCIV, XXI, 2, 1970, p. 327-329.
76
Catalogul monedelor antice păstrate in Muzeul comunal Orlea va fi publicat in ActaMN,
IX, 1972.
60

70
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DER MUNZUMLAUF IN DEN ANTIKEN NIEDERLASSUNGEN 1\,UF
DEM GEMEINDEGEBIET VON ORLEA
(Zusammenfassung)
Es werden die Miinzfunde aus der Gemeinde Orlea und Umgebung erortert. Nach ihrer Pră
gungszeit wurden die Miinzen in fiinf Gruppen eingeteilt (siehe Tabelle 1-3) : auf die dakische
Periode entfallen 58 Stiick; es sind dies Typen von ausserha1b der dakischen Grenzen, was
auf einen regen Tausch hindeutet.
Die B1iite der Nieder1assung făllt in die Romerzeit. Die 349 bestimmbaren Miinzen, zusammen mit den sehr abgegriffenen Stiicken, stellen ein Dritte1 der Funde aus Apu1um dar
(Anm. 32) und iibertreffen an Zahl die aus Histria bekannten Miinzen (Anm. 35). Die Entwick1ung des Hande1sp1atzes nordlich der Donau verHiuft in auf- und absteigender Linie, tnit
Hohepunkten unter Antoninus Pius, Septimius Severus und Severus A1exander. Die erhohte
11Iiinzzahl unter Gordianus III. bedeutet nicht einen wirtschaftlichen Anstieg, sondem bloss
einen Preiswande1 (Anm. 37-38). Von den gesamten Miinzprăgungen der griechischen Stadte
entfallen die meisten auf die Regierungszeit des Severus Alexander; darunter wieder iiberwiegen die Ausgaben der Stadt Nicaea (siehe Katalog). Dies diirfte auf die Ankunft einer grosseren Gruppe bithynischer Kaufleute in Orlea zuriickzufiihren sein, denn im Siiden der Donau
erscheinen nicaeische Miinzen in ganz geringer ZaW (Anm. 52-55).
Die Tiitigkeit der Handelsleute aus Moesia Inferior, Thrakien und Kleinasien dari nicht
nach der geringen AnzaW griechiscber, ins 2. Jh.u.Z. datierbarer Miinzen gewertet werden,
denn um diese Zeit bringen die aus Italien oder anderen rOmischen Provinzen kommenden Hănd
ler Silber- oder Bronzemiinzen aus den Offizinen Roms mit sich (Anm. 57). Im 3. Jh.u.Z., als
sich die Zahl der Bronzemiinzen verringert, ihr Wert hingegen steigt, beginnen griechische
Pragungen im Gebiet nordlich der Donau hăufiger zu werden (siehe S. 164 und Tafe1 1-IV).
Die von den Romem erbaute Donaubriicke zwang den aus dem Siidosten des Reiches nach
Dazien kommenden Kaufleuten diesen 'Weg auf, so dass sich biet einer der wichtigsten Hande1splatze nordlich der Donau entwickelte.
Nach dcr Aufgabe Daziens unter Aurelian sinkt die Miinzzahl auf ein Minimum ab (Anm. 65),
doch steigt sie wieder untcr Constantin d.Gr., wie iiberall in den Sied1ungen Siiddaziens (Anm.
66, Tabelle 3 und Katalog). Von Constantius Gallus bis Honorius kann man kaum von einem
Miinzumlauf sprechen. denn die Miinzzahl, die auf die Regierungszeit der einzelnen Kaiser
entfăllt, schwankt zwischen 1-7 Stiick (Tabelle 3). Im 6. Jh. erscheinen, infolge der byzantinischu: EJ..rar.sion ~t;rdlich der Donau, auch in Orlea wieder Bronzemiinzen und verschwinden - wie auch in anderen Niederlassungen des siidlichen Dazien - unter Mauricius Tiberius (Anm. 71). Die Prăgungen des 1O. und 11. Jhs. sind nur durch drei Miinzen vertreten
(Tabelle 3).
Durch das reiche numismatische, sowie archăologische Material (Inschriften, Tonware, Metallgegenstănde u.a.) gewinnt die an den Ufern der Donau und des Potelu-Sees gelegene Niederlassung besondere Bedeutung fiir die Bewertung der Rolle, die derartige Siedlungen im Wirtschaftsleben Daziens spielten. (Der Miinzkatalog wird in Acta Musei Napocensis IX/1972 veroffentlicht werden.)
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MONUMENTE ROMANE DIN ROMÂNIA

Este ştiut faptul că celebra statuie Lupa Capitolina1 (fig. 1} a constituit
un remarcabil şi, totodată, un răspîndit model de inspiraţie pentru arta
romană.

Dacă legenda mitologică a lui Romulus şi Remus este îndeobşt~ cuuos-.
cută, momentul apariţiei ca reprezentare a lupoaicei şi a gemenilor în arta
antică, istoricul acestei compoziţii devenită simbol al oraşului Roma, aria
ei de răspîndire în Italia, apoi în celelalte regiuni ale Imperiului, precum
şi semnificaţia socială a acestei figuraţii sînt probleme puţin abordate în
literatura noastră de specialitate. De aceea credem că nu greşim dacă ne
oprim puţin asupra acestor chestiuni.

Statuia în bronz a lupoaicei, capodopera unei şcon de sculptură etrusce,
ce a fiinţat probabil în secolele V -IV î.e.n. 2 , a fost dedicată lui Iuppiter'
de către Roma, cu ocazia eliberării oraşului de sub tirania regilor şi aşezată
în Capitolium 3 • După cîte se ştie, ea este prima şi cea mai veche reprezentare
artistică a mitului care aminteşte de începuturile nebuloase ale poporului
roman. Legenda, astfel îmbrăcată într-o formă figurată de mare popularitate, a dăinuit în tot timpul istoriei romane.
Lupa Capitolina nu este singura operă etruscă a vremii; legenda lui
Rom ulus şi Remus, îmbogăţită ca iconografie, apare şi pe alte monumente
păstrate de la această civilizaţie, printre care cităm oglinda de bronz din
sec. III î.e.n. de la Bolsena4 sau stela funerară descoperită la Felsina 5 •
-0 importantă reprezentare plastică a lupoaicei capitoline, din păcate
astăzi dispărută, cunoscută numai din cronici, este aşa~numita "tabulă
1
Studii despre Lupa Capitolina: O. Rayet, Monuments de l'art antique, I, Paris, 1880, nr. 27;
E. Pedersen, Lupa capitolina(I), în Klio, 8, 3-4, 1908, p. 440-456; E. Pedersen, Lupa capi-'
tolina(II), în Klio, 9, 1, 1909, p. 29-47; ]. Carcopino, La louve du Capitole, Paris, 1925 etc.
1 După J. Carcopino, op. cit., p. 3, lupoaica de pe Capitoliu este opera unui atelier grecesc
din Italia sec. V î.e.n., atelier influenţat de arta ionică şi lucrînd în :tpaniera maeştrilor din,
Attica şi Argos.
·
3 E. Pedersen, în Klio, 9, 1, 1909, p. 47.
' Roscher, LexMyth, IV, col. 207, fig. 5.
11
Roscher, LexMyth, IV, col. 207; E. Pedersen, op. cit., p. 34.-35, f~g. 4; J. carcopino,
op. cit., p. 80-82" pl. VI sus.
· ·· ··
·
'·
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Fig. 1. -

Lupa Capitolina

a fraţilor Ogulnius" 6 . Placa a fost pusă de către cei doi edili, Gnaeus şi
Quintus Ogulnius, pe colina Palatinului, în anul 296 î.e.n. Considerăm că
aceast ă reprezentare pierdută este prima jiguraţie romană a episodului
mitologic, avînd grupul de personaje complet constituit aşa cum este narat de către legendă, adică lupoaica, Romulus şi Remus. Acest monument
-dup ă pă re rea noastră- este poate prototipul de inspiraţie artistică antică
şi [nu compoziţia lupoaicei din Capitoliu, unde gemenii sînt un adaus
tîrziu , lucrarea sculptorului rinascentist Guglielmo delia Porta 7 •
Din perioada Republicii romane s-au pă strat cîteva ilustr ă ri ale acestei
legende, ca de pildă metopa de pe piatra de mormînt a lui Sextus Appuleius8, ca să nu mai amintim de numeroasele descoperiri monetare (în special
romano-campaniene) 9 • Ocupîndu-se într-un studiu de reprezentările lupoaicei pe monumentele funerare din provincii10 , cercetătoarea ma ghi a ră
Titus Livius, ·X, 23; E. Pedersen, in '!J(lio, 8, 3-4, 1908, p. 444-445; J. Carcopino,
p . 20-22.
7 R oscher, Le x Myth, IV, col. 205; ]. Carcopino, op . cit., p . 4- 1O, afirmă că sculptorul
gem enilor este anonim.
8 L. Curtius, in MittDArchlnst, Roemische Abteilun~, 48, 1933, p. 198-199, fig. 9.
9 Roscher, L exMyth, IV, col. 205 - 206, fi g. 1 ş i 4 ; E . Pedersen, în Klio, 9, 1, 1909, p . 34,
fig. 3; ]. Carcopino, op . cit., pl. IV, 1-4.
10 A . Sz. Burger, Die S zene der "lupa Capitolina" auf provinzialen Grabsteinen, in FolArch,
XIII, 1961, p. 52 -6 1.
6

op. cit.,

https://biblioteca-digitala.ro

REPREZENTARI CU LUPA CAPITOLINA

175

A. Sz. Burger greşeşte cînd afirmă că în acele timpuri nu se cunosc astfel
de reprezentărin.
Mulţimea monumentelor cu imaginea lupoaicei în vremea Principatului
lui Augustus se datorează importanţei mari ce se acordă de către curte, cultului lui Romulus. Este cunoscut faptul că Octavianus a dorit să-şi ia
numele întemeietorului Romei, dar a renunţat la această idee, temîndu-se
să nu fie suspectat de tendinţe regaliste12 • Prin întărirea cultului strămo
şesc roman şi ridicarea lui la potenţe superioare, Augustus a căutat să dovedească şi să legalizeze oficial, în faţa întregii lumi, punctul de vedere
artificial răspîndit despre originea divină a gintei Iulia, unde printre primii
reprezentanţi de seamă figurează şi Romulus, ca urmaş direct al lui Aeneas
şi, deci, al Venerei. Devenită în acele timpuri emblema oficială a statului,
Lupa va simboliza importanţa şi puterea Romei ca V RBS în tot cuprinsul vastului Imperiu.
Cel mai reprezentativ monument din această epocă este Ara Pacis, pe a
cărei latură estică se pare că figura, printre alte alegorii, şi cunoscuta legendă 13 .
Este monumentul care îşi va pune amprenta artistică şi pe celelalte opere
sculpturale ale timpului sau mai tîrzii, fie din Roma, fie din provincii 14 •
În epoca imperială mitul lupoaicei şi al gemenilor decorează numeroase
edificii, monumente de orice natură 15 • Ea figurează în pictură16 şi mozaic 17 ,
pe frontoane 18 , arcuri de triumfl 9 , metope20 , pilaştri 2 \ statui 22 , altare votive23 şi funerare 24 , sarcogafe 25 , ba chiar şi pe obiecte mărunte ca statuete
de bronz 26 , mînere de vase şi casete 27 , monedezs, geme 29 ş.a.
11

Idem, op. cit., p. 52.
Idem, op. cit., p. 52-53 şi nota 9.
13
E. Pedersen, in ]OAI, IX, 1906, p. 305; A. Sz. Burger, op. cit., p. 53 şi nota 12.
u A. Sz. Burger, op. cit., p. 53.
15
Lista unor monumente cu imaginea legendei la Roscher, LexMyth, IV, col. 202-209;
E. Pedersen, in Klio, 9, 1, 1909, nota 1 de la p. 37; J. Carcopino, op. cit., p. 47-49 şi notele
de la aceste p.
18
Roscber, LexMyth, IV, col. 206; ]. Carcopino, op. cit., nota 8 de la p. 48.
1
7 J. Carcopino, loc. cit.
18
E. Pedersen, op. cit., nota 1 de la p. 37; ]. Carcopino, op. cit., p. 47 şi nota 2, p. 49
şiJ nota 3.
18
J. Carcopino, op. cit., p. 47 şi nota 10.
2
0 Idem, op. cit., p. 48.
21 Ibidem.
zz S. Reinacb, RepStat, I, p. 177, nr. 2592, pl. 350.
23
Roscber, LexMyth, IV, col. 203-204, fig. 2-3; E. Pedersen, op. cit., nota 1 de la p. 37;
]. Carcopino, op. cit., p. 47 şi nota 7, p. 49 şi nota 2.
14
W. Altmann, Die romischen Grabaltiire der Kaiserzeit, Berlin, 1905, nr. 15, 32, 43, 48,
80, 115 etc. ; ]. Carcopino, op. cit.; p. 47 şi nota 8.
2
i E. Peder~en, op. cit., nota 1 de la p. 37; ]. Carcopino, op. cit., p. 48; L. Curtius, op. cit.,
p. 204, 211, fig. 12.
26
S. Reinach, op. cit., II, 2, Paris, 1898, p. 728, nr. 2; IV, Paris, 1910, p. 480, nr. 3.
27
A. de Riddcr, Les bronzes du Louvre, II, Paris, p. 132, nr. 2958; ]. Carcopino, op. cit., p. 47 .
28
•
Roscl~er, !-exMyth, IV, col. 205-206, fig. 1 şi 4; J. Carcopino, op. cit., pl. IV; L. Curtms, op. czt., f1g. 10-11; A. Sz. Burger, op. cit., p. 60 şi notele 45-46.
28
Roscber, LexMyth, IV, col. 206-207; A. Furtwăngler, Die antiken Gemmen. Geschichte
der Steinschneidekunst im klassischen Altertum, Leipzig-Berlin, 1900, nr. 3, 243, 451 etc.;
]. Carcopino, op. cit., p. 47 şi nota 4; L. Curtius, op. cit., p. 212 şi nota 13, fig. 14.
12
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Dar monumentele romane cu simbolul Romei au şi o adîncă semnificaPentru elucidarea problemei, referiri se fac mai cu seamă la
vestigiile epigrafice funerare, categorie de piese ce lasă să se întrevadă mai
uşor acest lucru. Din analiza numelor celor decedaţi, reiese cît se poate de
clar că persoanele amintite în epitafe au fost cetăţeni (cives) romani cu
drepturi depline, iar reprezentările cu lupoaica şi gemenii au fost sculptate
pe aceste monumente nu atît cu scop decorativ, cît pentru a sublinia ataşamentul defuncţilor la vechea tradiţie nobiliară a Romei şi a accentua
originea lor printr-o emblemă cunoscută de toţi3°. În acest context, figuraţia mitului trebuie să exprime apartenenţa de jacto şi de iure a răposa
ţilor sau a dedicanţilor la o categorie socială bine definită şi limitată. Acest
lucru apare frecvent şi în provinciile întinsului Imperiu, acolo unde se ridică o aristocraţie nouă, locală, care încearcă şi reuşeşte să răstoarne cu
timpul echilibrul social favorabil vechii nobilimi31 • Persoanele care îşi cîş
tigau cetăţenia vor căuta ca şi după moarte să-şi sublinieze acest drept,
transmis apoi urmaşilor. Referindu-ne la economie, apariţia monedelor
republicane (în special a celor romano-campaniene) şi imperiale, avînd
pe revers imaginea lupoaicei hrănind pe Romulus şi Remus, întăresc ipoteza că ele reprezintă marca puterii centrale, care emitea etalonul de
schimb 32 •
ţie socială.

*
În amintitul studiu despre monumentele funerare provinciale romane
care înfăţişează plastic scena legendei întemeietorilor Romei, cercetătoarea
A. Sz. Burger prezintă descoperiri din Gallia (7 piese) 33 , Noricum (5 monumente)34, Pannonia (9 bucăţi) 85 , ~ Dacia (3 monumente) 36 şi Britannia (o
piesă) 37 , datate în secolul !-mijlocul secolului al II-lea.
Nu putem fi de acord cu afirmaţia cercetătoarei maghiare că în Da~{i
se cunosc numai 3 piese de piatră cu Lupa Capitolina (descoperiri la Alba
Iulia, Cristeşh şi Aiud) 38 , afirmaţie pe care o atribuim necunoaşterii
realităţii 39 , deoarece pe teritoriul României de astăzi, deci în fostele provincii romane Dacia şi Scythia Minor s-au aflat pînă în prezent 7 monumente
A. Sz. Burger, op. cit., p. 54.
Idem, op. cit., p. 60 şi nota 47.
a2 Idem, op. cit., p. 61.
aa Idem, op. cit., p. 54-55, fig. 19.
ac Idem, op. cit., p. 55, fig. 19.
3
~ Idem, op. cit., p. 55-58, fig. 19.
se Idem, op. cit., p. 58 şi nota 39, fig. 19.
17 Ibidem.
n Vezi nota 36.
31 Facem această constatare, bazindu-ne şi pe faptul ca să dăm un exemplu concludent
- că A. Sz. Burger nu cunoaşte relieful funerar de la Aschbach (Austria), cAci altfel 1-ar fi
inclus printre descoperirile din Noricum. Despre acest monument vezi, O. Fehrlnger, In ]A,
2, 1908, Bbl. col. 38 a, fig. 1-2.
30

31
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Fig. 2. -

Monumentul de la Alba Iulia

de acest tip4 0 şi o gemă, monumente repartizate după cum urmează: 6
reliefuri funerare în Transilvania, o gemă descoperită în Oltenia şi o stelă
funerară în Dobrogea. Ele sînt:
1. Fragment de stelăfunerară11 (fig. 2), din calcar, descoperit la Apulum {Alba Iulia). Dimensiuni: 68 x 33 x 20 cm. Piesa, avind starea de conservare satisfăcătoare, constituie registrul
inferior al unei stele. Scena infăţişează lupoaica, spre dreapta, cu capul intors spre cei doi
gemeni aşezaţi in profil sub pintecele ei, faţă in faţă, avind braţul drept şi, respectiv, stingul
ridicat. Copilul din dreapta este lins pe creştet de către sălbăticiune. Execuţia artistică a fragmentului este rigidă şi schematică, dar interesantă şi caracteristică pentru arta provincial ă
romană. Datarea: sec. II e.n . Se păstrează in Muzeul de istorie din Alba Iulia (nr. inv. 232/II).
2. Stelă funerară fragmentară42 (fig. 3), din calcar, descoperită la Cristeşti (jud. Mureş).
Dimensiuni: 58 x 88 X 15 cm. Starea de conservare este proastă; monumentul, rupt in două
bucăţi, are partea superioară şi cea dreaptă distrusă. Într-un chenar lat, cu profilatură dublă
pe latura stîngă şi simplă in porţiunea inferioară, se înscrie cunoscuta reprezentare mitică. Din
lupoaica orientată spre dreapta se păstrează numai jumătatea posterioară a corpului. Gemenii
(cel din dreapta parţial distrus) au o poziţie ciudată, in genunchi, cu trupurile privite din
faţă, capetele din profil, avind braţele stingi ridicate, iar mîinile drepte pe piept. Scena sculpturală vădeşte o oarecare măiestrie artistică. Datarea: sec. II-III. Fragmentului, dus de către
contele Teleki Domokos la castelul său din Gomeşti, pe la inceputul veacului nostru, i s-a
pierdut astăzi urma43 •

În sfera preocupărilor noastre nu intră reprezentările lupoaicei de pe monedele romane
în Dacia.
' , 41 S. Ferri, Arte romana sul Danubio, Milano, 1933, p. 96, fig. 84; A.Sz. Burger, op. cii.,
nota 39; L. David-Ţeposu, in RomRum, p. 267, G 184, pl. 81; eadem, în Civilttl, p. 252,
G 124, pl. LXII.
42
I. Paulovics, Dacia keleti hatârvonala es az ugynevezett "dâk" -ezustkincsek kerdese, Cluj.
1944. p. 88, fig. 26.
43
Informaţia o deţinem de la A. Zrinyi (Muzeul de istorie din Tg. Mureş). căruia îi mulţu
mim.
40

găsite
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Fig. 3. -

F r agmentul fun er ar d e la

Criste şti

3. R elief funerar fragmen tar (fig. 4), din calcar , găsit la Ili şua (jud. Bi striţa-Năsăud) . Dimensiuni : 120 x 65 x 25 cm . Piesa, inedită4 4 , ar e partea dreaptă rupt ă d e la jumăt at e . Compoziţia arti stică este incadrată de un chenar dublu. Pe un postament, schematic r ed at, se vede
imaginea lupoaicei, spre dreapta ; partea anterio ară a animalului, capul şi porţiunea posterioară
a copilului din dreapta nu se mai p ăstrează. Gemenii se află sub pintecele animalului, cu genunchii
ri di a ţi, avind br aţul drept şi , r espectiv , stîngul în sus. Execuţia reliefului este mediocră.
Iat ar ea: sec. II-III. Piesa se a fl ă în Muzeul de istorie din D ej (nr. inv. 11/88) .
4. Fragment de stelă fun erară46 , din calcar, descoperit la Brîncoveneşti (jud. Mureş), cu ocazia
săp ăturilor din vara anului 1970, în şanţul de nord al castrului r oman din localitate . Monumentul reprezintă r egistrul inferior al unei stele fun er ar e . Sculptura este destul de reuşită, stilul
şi aşezarea personajelor amintind de cele ale fragmentului d e la Alba Iulia (piesa nr. 1). F ace
parte din col ec ţiile Muzeului de istorie din Tg. Mureş.
5. P erete lateral de aedicula funerară (fig. 5) , din gresie, aflat la Cristeşti (jud. Mureş) . Dimensiuni: 180 x 62 x 15 cm. Starea de conservar e est e d estul de bună, p er etele găsit în două
bucăţi fiind r est aurat. Reprezentările sculpturale sint grupate în trei r egistre . Monumentul
fiind publicat46 , ne vom ocup a numai de cîmpul figurativ central, care este în strînsă legătură
cu simbolul Romei. Aici este înfăţişată lupoaica s pre dreapta, cu capul aplecat, alăptînd fiii
r egali, metamorfozaţi de astă dată în pui de lup. Această reprezentare zoomorfă a gemenilor
este destul de des întîlnită în arta rom an ă şi ea nu poate decît să confirme ipot eze unor rămă
şiţe t ot emice din cultul străvechi italie, care au r ăzb it p este veacuri. Anal ogii reuşit e se găsesc
44 Mulţumim

lui F. Gavrilescu, directorul Muzeului d e istorie din Dej, p entru c ă ne-a permis
ne ocupăm de acest m onument.
46 Pieila este ine dită. Din această cauză n-am prezentat dimensiunile, fotografia şi mai multe
d etalii. Ea urmează să fie publicat ă de c ătre autorii d escoperirii, D. Protase· (Cluj) şi A . Zrinyi
(Tg. Mureş). Mulţumim şi p e această cale lui D . Protase pentru inform aţiile date .
' 6 I . Paulovics, op. cit., p. 87-88, fig. 25; A. Sz. Burger, op. cit., nota 39.
să

https://biblioteca-digitala.ro

REPREZENTĂRI

CU LUPA CAPITOLINA

F ig . 4. -

Piesa de la

Ilişua
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F ig. 5. - Peretele de aedicula
de la Cristeşti

bronzuri identice din colecţia Courtot-Peytel47 • pe un fr agment sepulcral din Dijon
pe un relief funerar provenit de la Titel-R. S. F . Iugoslavia49 (despre care ne
vom ocupa). Restul scenei este împodobit cu un motiv vegetal, amintind de f icu s Ruminalis' 0 •
Datarea: sec. II -III. Peretele este în Muzeul ~ istorie din Tg. Mureş (nr. inv. 4900).
6. Ba ză de monument funera r 51 (fig. 6), din calcar, descoperită la Aiud 52 • Dimensiuni : 52 X
114 X 63 cm. Piesa este bine păstrat ă, numai relieful de pe latura stingă fiind a variat. Blo-

in

două

(Franţa) 48 şi

47

S . R einach, op. cit., IV, Paris, 1910, p. 480, nr. 3.
A. Sz. Burger, op. cit., p. 54 şi nota 21.
,
A. Sz. Burger, op. cit., nota 21, greşeşte considerînd piesa ca fiind d esc op e rită In Dada.
60 În mitologia romană f icus Ruminalis reprezenta copacul sfînt al lui Romulus sau al mamei
sale adopt ive, lupoaica, copac care se găsea pe colina Palatinului în apropierea peşterii Lupercal.
Cf. A . Sz. Burger, op. cit., nota 7.
.
51 Gr. Florescu, in EDR, IV, 1926-1927, p. 122-123, nr. 77, fig. 65 c (de jos); A . Sz. Burger, op . cit. , nota 39.
52 Locul de provenienţă a monumentului a fost aflat nu demult. Informaţia o datorăm lui
M. Gramatopol (Bucureşti), căruia îi aducem mulţumiri .
48
49
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Fig. 6. -

Baza de monument fun er ar de la Aiu d

eul masiv prezint ă pe f aţa centrală lupoaica, orientată spre stînga, intorcind capul spre Romulus
Remus, aşezaţi sub animal, faţă în faţ ă , din profil. Gemenul din dreapta are braţul dnpt nefiresc de alungit - ridicat. În partea dreaptă se zăreşte o figură umană în picioare, abi a
schiţată (Faustulus ?) 68 • Scena centrală este încadrată de un chenar uşor trasat, fiind fl a nc at ă
pe laturi de cite un leu (cel din dreapta are adosat un cap de meduză sau cel al lui Sol).
Este interesant de remarcat faptul că ace astă piatră funerară este singura piesă descc perită
pe teritoriul României care în afar ă de lupoaicll. şi vlăstarele regale - personaje principale ale
mitului - înfăţişează şi o figur i!. secundară a legendei (păstorul Faustulus, dacă într- adevă r
silueta umană de pe latura centrală. îl reprezintă pe acesta). Sculptura este destul de îngrijită, meşterul lapicid lucrînd cu o oarecare îndemînare, in special reliefurile mărgînaşe. D at area: sec. I.f e.n. Monumentul se află expus în Muzeul de istorie din Aiud (fără nr. inv .).
7. G emă 64 (fig. 7), din aquamarîn ( ?), provenită de la Romula (Reşca-Dobrosloveni, jud.
Olt) . Dimensiuni: 1 x 0,7 cm . Piatra este foarte bine conservată. Lupa, spre dreapta, întoarce
capul spre cei doi copii, aflaţi sub pîntece, ghemuiţi, faţă în faţă din profil. cu ambele braţe
ridicate. Gem a este fîn prelucrată, dovadă a unui meşteşug migălos. Datarea: sec. II-III.
Locul de p ăstrare în Muzeul de istorie din Caracal (nr. înv. 5227).
,.8. Fragment de stelă funerară cu inscripţie 65 (fig. 8), din calcar, descoperit la Ibida (S1ava
Rusă, jud. Tulcea) . Dimensiuni : 122 X 72,5 X 24 cm, înălţimea literelor : 6-7,5 cm. Monumentul s-a conservat fragmentar, avînd partea superioară şi cea stingă ru:rtc:. Întregirea şi
lectura inscripţiei este următoarea:
... X(?) SE(?) V(?) I(?) V(?) I(?)/[ .. . V] AL(erius) VALENS MILE(S)/[LEG(ionis)]XI.
CLA(udiae) MIL(itavit) ANN(is)/ [I? ]III VIX(it) ANN(i s) XXII/ [FIL? JIO B (ene) M(eienti)
P(osuit) .
'fextul atestă că ostaşul Valerius Valens din legio XI Claudia a fost cetăţean roman cu drepturi depline, fapt subliniat de reprezentarea emblemei Romei pe monumentul său funerar . Sub
epitaf apare lupoaica, spre dreapta, hrănind pe Romulus şi Remus. Animalul întoarce capul ~pre
şi

53 După m,itologia romană , păstorul Faustulus s-a ocupat de educaţia lui Romulus şi Reinm:.
Cf. Roscher, L exMyth, I, 2, col. 1461-1464.
·
"L. David-Ţeposu, în RomRum, p. 188, E 322; Eadem, în Civilta, p. 265, G 196.
56 C. Pop, Un monument funerar cu emblema Romei în Muzeul de arheologie Consianţa. Comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică a Muzeului de arheologie din Constanţa, octombrie 1970.
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Reşca

Stela de la Slava

Ru să

aceştia, urechile depăşind cadrul cben arului, asemănat sumar cu o peşteră (Lup ercal)5 5 • Copiii,
din profil, stau faţă în faţă şi au cîte un braţ ridicat. Din punct de vedere artistic monumentul
este o lucrare modestă, fără pretenţii, dar el reprezintă singura piesă de acest gen descoperită
în Dobrogea. Stela este datată la sfîrşitul sec. III-începutul sec. IV cel mai devreme, datare
indicată de cognomenul Valens, purtat de defunct. Acest nume este cunoscut in onomastica
latină începînd din a doua jumătate a veacului al III-lea e .n. Stela se află în Muzeul de arheologie din Constanţa (nr. inv. 6482).
După cum semnalează repertoriul de mai sus, in provincia Dacia s-au descoperit 6 monumente funerare cu simbolul Romei, iar în Scythia Minor, unu. Deci, concluzia la care ajunge cercetătoarea A. Sz. Burger : "Cu cît ne îndreptăm mai spre răsărit, devine mai mic numărul acelor
reprt:zentări (cu lupoaica N.N.) pe monumentele de piatră"57, este eronată. Ba mai mult,
făcînd o comparaţie între numărul monumentelor funerare de piatră provenite din celelalte provincii şi Dacia, se poate observa că în ţinutul cuprins de arcul carpatic apar 6 astfel de reprezentări, număr egal cu cel din Noricumu, fiind cu puţin inferior descoperirilor din Gallia
(7 piese)n şi Pannonia (9 bucăţi) 60 ; monumentele din Dacia se datează nu timpuriu (sec. I. e.n.),
ci în veacurile II-III, iar cel din Dobrogea la sfîrşitul sec. III- începutul celui următor.
66
În cultul roman, Lupercal era peştera lupoaicei. Cf. Roscber, LexMyth, II, 2, col. 2162 ~
DA, III, 2, p . 1398-1402.
67 A. Sz. Burger, op. cit., p. 58.
68 Vezi notele 34 şi 39.
u Vezi nota 33.
eo Vezi nota 35.
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Interesant este că piesele sculpturale din Dacia şi Scythia Minor prezintă imaginea lupoaicei
spre dreapta, in afară de figuraţia de pe baza monumentului funerar de la Aiud (piesa nr. 6),
unde animalul este orientat spre stinga. Ca tip, ele se încadrează in grupa întîi de reprezentări,
stabilită de cercetătoarea A. Sz. Burger81, grupă caracterizată prin plasarea scenei figurate
sub cimpul inscripţiei. Acest lucru se poate deduce cu o oarecare aproximaţie, avîndu-se in
vedere rolul pe care 1-au indeplinit monumentele, deşi ele sint în majoritatea cazurilor fragmentare. De altfel, numai stela descoperită in Dobrogea mai păstrează inscripţia. Din grupa a doua
de reprezentări 82, in care imaginea mitului este plasată pe timpanul monumentelor, simbolul
îndepărtîndu-se de funcţiunea sa pentru a îndeplini mai mult un rol decorativ, în ţara noastră
nu se cunosc exemple. O altă remarcă este faptul că in România, deocamdată, nu au apărut
reprezentări cu lupoaica şi un singur copil (Romulus). cum este grupul statuar din Muzeul
Louvre 83 sau bronzul de la Tivoli 114 •
Avîndu-se in vedere că cele 7 monumente din Dacia şi Scythia Minor sint pietre sepulcrale
destul de masive, conchidem că ele sînt creaţii autohtone, meşterii locali imitind mai mult sau
mai puţin reuşit modele de pe monede sau din albumele artistice ale vremii, albume unde va fi
figurat mai mult ca sigur şi imaginea lupoaicei cu cei doi gemeni. Avem însă o rezervă pentru
gema de la Romula (piesa nr. 7), care fiind o piesă figurată de mici' proporţii, putea constitui
şi un produs de import.

•
Ocupîndu-ne de reprezentările lupoaicei capitoline pe monumentele din România, avem un
bun prilej de a aminti trei piese, păstrate în muzeele noastre, una cu un caracter indoielnic antic
şi celelalte două de provenienţă străină. Acestea, deşi nu au nimic comun cu figuraţiile din Dacia
sau Scythia Minor, sint interesante din punctul de vedere al compoziţiei şi pot fi folosite (piesele nr. 10-11) intr-un corpus al reprezentărilor legendei lui Romulus şi Remus pe monumentele din Imperiul roman.
9. Placă cu relief şi inscripţie (fig. 9), din marmură gălbuie, cu locul de descoperire necunoscut05. Dimensiuni: 13.4 x 13,8 x 1,6 cm, înălţimea literelor: 1 cm. Piesa, bine păstrată,
înscrie într-1.01 chenar rectangular simplu, pe un postament neregulat, lupoaica spre dreapta,
intorcind capul (parţial distrus) spre cei doi copii aflaţi sub pîntecele ei. în picioare, cu faţa spre
privitor şi cu braţele ridicate. Sub această imagine existau 3-4 litere, astăzi voit şterse, din
care se păstrează numai prima, un L. Considerăm că placa este un produs al Renaşterii sau al
epocii moderne, o pastişare a unui model antic. Sîntem îndreptăţiţi să facem această afirmaţie,
bazîndu-ne pe maniera artistică a sculpturii (lucrată parcă în ,.felii"), pe formatul singurei litere
păstrate (L) şi pe însuşi aerul ce se degajă din întreaga compoziţie, care sînt total străine unui
atelier din antichitate. Placa se păstrează în Muzeul de istorie din Cluj (nr. inv. 6023).
10. Piatră funerară 66 (fig. 10). din calcar, provenită de la Titei (R. S. F. Iugoslavia). A
fost încastrată în zidul cetăţii medievale din localitate, de unde a ajuns, pe la sfîrşitul veacului
al XIX-lea, în Muzeul Banatului din Timişoara 87 • Dimensiuni: 95 x 93 x 32 cm. Blocul
masiv, bine conservat, cu picior de împll:ntat (care nu se vede în fotografie), prezintă pe un
postament dreptunghiular lupoaica spre stînga. intorcind capul spre gemenii transformaţi in
pui de sălbăticiune. Fundalul compoziţiei sugerează !{Lira unei peşteri (Lupercal). Relieful,
lucrat primitiv, păstrind urme grosolane de daltă. este opera unui meşter influenţat de modelele care circulau în Pannonia 1nferior. Datare a · sec. I 1 e. n. Piatra se găseşte în Muzeul Banatului din Timişoara.

A. Sz. Burger, op. cit., p. 58.
Ibidem.
83 Vezi nota 22.
114 S. Reinach, op. cit., Il, 2, Paris, 1898, p. 728, nr. 2.
05 Donaţia lui Rajcsics Ferenc.
88
S. Ferri, op. cit., p. 96, fig. 83; A. Sz. Burger, op. cit., nota 21.
" Mulţumim lui F. Medeleţ (Muzeul Banatului din Timişoara) pentru
81

62
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F rag mentul de
P ompei

o pai ţ

de la

11. Fragment de opaiţ (fig. 11), din lut,
descoperit la Pompei. Dimensiuni : diametru! :
4,5 cm, grosimea : 0,4 cm. Discul de lucernă,
bine ars, este dat cu angobă roşiatică. Piesa are
ca ornament în relief lupoaica aşezată spre
dreapta, care întoarce capul şi linge pe Romulus, înfăţişat singur. Reprezentarea singulară
in arta roman ă a unuia dintre gemeni se datore a ză poate şi faptului că venerarea numai a
lui Romulus se întăreşte în special în timpul
Principatului lui Augustus, iar uciderea in mit
a lui Remus de c ătre fratele său face ca figur a aces tuia s ă fie înlăturată citeodatll de pe
monumentele vremii 68 . Între picioarele anterioare ale s ălbăticiunii se găseşte orificiul de
aerisire. Figuraţia , deşi de bun ă calitate, se
o b serv ă greu din cauza stării proaste de con•
ser vare a fragmentului. Datarea : sec. I e.n.
Discul face parte din colecţiil e Muzeului de
istorie din Cluj (nr. inv. 3810) .

Reprez e ntările cu emblema Romei
pe monumentele descoperite în Dacia
şi S cythia !v!inor atestă în mod convingător că simbolul cu mater Romanorum era cunoscut şi folosit pe aceste meleaguri nord-dunărene, demonstrîn d şi pe a cea stă cale puternica lor latinitate 69 •

CONS TA N TIN POP

DARSTELLUNGEN DER L U PA CAPITOLINA AUF R0MISCHEN
DENKMĂLERN IN RUMĂNIEN
(Zusammenfassung)
Wann die k apitolinische W olfin (Abb. 1) erstmalig in der ro mischen Kunst dargestellt wird,
o ie Geschich te dieses Symbols der Stadt R om , seine Verbreitung in Italien und spăter in den
ti brigen Provinzen des R om erreichs, sowie die soziale Bedeutung der Darstellung sind Gegens t and der Einleitung vorliegenden Artikels.
Weiters werden 8 D enkmăler beschrieben und erl ăutert. Sieben wurden in Dacia gefunden
(Nr. 1-7) und eines in Scythia M inor (Nr. 8) .
1. Fragm ent ein er Grabstele (Abb . 2) aus Kalkstein, gefunden in Apulum-Alba Iulia, 2. Jh.
·u .Z. (im Hist orischen Museum von Alba Iulia).
2. Bruchstitck einer Grabstele (Abb. 3) aus Ka1kstein, gefunden in Cristeşti, 2. -3. Jh. (heute
verloren).
3. B ruchstuck eines Grabrelief s (Abb. 4) aus Kalkstein, in Ilişua entdeckt, 2.-3. ]h. (im
Historischen Museum zu Dej).
4. Bruchstuck ei ner Grabstele, K alkstein, a us Brincoveneşti (im Historischen Museum Tg. Mure ş ).
•• A. Sz. Burger, op . cit., p. 54.
69
Pentru Dacia această problemă a fost amplu dezbătută de prof. C. Daicoviciu, In Apulutn
VII , 1, 1968, p. 270 şi nota 46. Exemplarul de la Gherla, cf. C. Daicoviciu, op. cit., nota 46 .
(!Ste însă cel păstrat în Muzeul din Dej (piesa noastră nr. 3).
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5. Seitenwand ei ner Grabădikula (Abb. 5) aus Sandstein, aus Cristeşti, 2.- 3. Jh. (im Historischen Museum Tg. Mureş).
6. Basis eines Grabdenkmals (Abb. 6) aus Kalkstein, gefunden in Aiud. 2. Jh. u. Z. (im
Historischen Museum von Ai ud).
7. Gemme (Abb. 7) aus Aquamarin, von Romu/a-Reşca-Dobrosloveni, 2.- 3. Jh. (im Historischen Museum Caracal).
8. Bruchstack einer Grabstelc mit Inschrift (Abb. 8), aus Kalkstein, von lbida- Slava Rusă.
Ende des 3.-Anfang des 4. jhs. (im Archăologischen Museum von Constanţa).
Die sechs in Dazien gefundenen Grabdenkmăler sind gleich an Zahl mit den ăhnlichen aus
Noricum stammenden Monumenten und bleiben zahlenmăssig nur wenig hinter den Denkmălern
aus Gallien (7 Sti.ick) und Pannonien (9 Sti.ick) zuri.ick. Zusammen mit der in lbida, in der Dobrudscha gefundenen Grabstele beweisen die genannten Denkmăler auf ihre Art die Latinităt
der beiden Provinzen nordlich der Donau.
Zum Schluss werden noch - um sie bekannt zu machen - drei Monumente veroffei1tlicht,
die in rumănischen Museen aufbewahrt werden. Bei dem einen (Nr. 9) bestehen Zweifel. ob
es romisch ist, die andem beiden (Nr. 10 u. 11) sind sicher frcmder Herkunft.
9. Marmorplatte mit Relief und lnschrift (Abb. 9), Fundort unbekannt. Konnte ein Erzeugnis der Renaissance oder der Moderne sein (im Historischen ].Iuseum Cluj).
10. Grabstein (Abb. 10) aus Kalkstein, in Titei (Jugoslawien) gefunden, wird ins 2. Jh. u.Z.
datiert (im Museum des Banats- Timişoara).
11. Fragment einn Tonlampe (Abb. Il) aus Pompei, l. Jh. u.Z. (im Historischen Museum
Cluj).
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,:ROMANITATEA SCITICĂ" DE LA DUNĂREA DE JOS

În mult discutata problemă a continuităţii românilor pe pămîntul foste
Dacii (v. despre ea acum: C. Daicoviciu, Die Herkunjt des rumiinischen
Volkes im Lichte der neuesten F orschungen und A usgrabttngen, în
"Si.idosteuropa-Studien", Munchen, 1967, nr. 9, p. 3-20 şi "Forschungen
zur Volks- und Landeskunde", Hermannstadt-Bukarest, voi. 10, 1967, 2,
p. 5-19), o seamă de concluzii s-au tras pe baza unor teze presupuse, dar
care s-au dovedit mai tîrziu ca fiind nereale. E de ajuns să amintim pretinsa "Ausrottung der dakischen Bevolkerung" în timpul războaielor
purtate de Traian sau tot atît de arbitrar afirmata evacuare a întregii
populaţii daca-romane din fosta provincie.
Printre tezele dubioase, susţinute atît de adepţii continuităţii, cît şi de
adversarii acesteia (de susţinătorii aşa-zisei teorii roesleriene) figurează
şi presupunerea unor mase de vlahi la Dunărea de jos, între fluviu şi munţii
Haemus, în secolele ce urmează venirii slavilor şi a bulgarilor (sec. VI- VII)
şi căderii stăpînirii bizantine la Dunărea de jos, în cursul sec. al VII-lea 1 •
Desigur, fiecare din aceste două tabere susţinea teza comună din alte
motive şi fiecare urmărind alte scopuri. Nu este vorba acum de romanizarea
celor două provincii din nordul Peninsulei Balcanice, Moesia Inferior şi
Moesia Superior, cît, îndeosebi, de soarta acestei romanităţi. De o romanizare
a Moesiei Inferioare în cursul primelor trei-patru secole din era noastră
nu ne putem îndoi, în ciuda concurenţei făcute de elementul numeros
grecesc şi a rezistenţei populaţiei băştinaşe. Această romanizare a fost,
fără îndoială, mult mai intensă decît cea din Moesia Superioară, pe care
unii hipercritici o neagă de-a dreptul, în ultimul timp, fără temei. Ne gră
bim să spunem de pe acum că nici Moesia Inferioară n-a atins - după
cît se pare - intensitatea romanizării din Dacia. Despre aceasta ne convinge între multe altele, şi numărul superior al inscripţiilor latine din
Dacia în curs de 165-170 de ani, faţă de numărul acestora din Moesia
Inferioară şi, fireşte, a acelora din Moesia Superioară. Dar, după cum
am spus, nu aceasta ne interesează acum.
1
Cf. pentru aceasta: Tamâs Lajos, Romaiak, Romanok ~s Olahok Dacia Trajanaban [Romani, români şi valahi în Dacia traiană], Budapest, 1935, p. 220 şi G. Stadtmi.iller, Geschichte
Sudosteuropas, Munchen 1950, p. 207. Apărătorii continuităţii sînt în această privinţă aproape
unanimi. Excepţie mai de seamă fac: A. D. Xenopol, Teoria lui Rosler, Iaşi, 1884, p. 48-69
şi D. Onciul, Scrieri istorice (Ediţia A. Sacerdoţeanu), Bucureşti, 1968, v. I, p. 571-572.
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Pentru problema vlahilor din Balcani şi a românilor din Carpaţi impore soarta romanităţii din cele două Moesii şi, în speţă, a celei din provincia Moesia Inferior, de care se ocupă cu precădere şi cu mult interes
cele două tabere (roeslerienii şi neroeslerienii, cu deosebirile de vederi proprii). Nu ne scapă, fireşte, atenţiei, nici fîşia de romanitate bizantină cu
caracter temporar, de la nordul Dunării de jos sub Constantin cel Mare
(şi succesorii?) şi sub Iustinian, căci şi această romanitate împărtăşeşte
soarta romanităţii celor două Moesii.
Adevărul e că această romanitate tîrzie (sec. IX-XII) nu există. Ea
nu e atestată prin nici o dovadă vrednică de crezare.
Noi sîntem convinşi de ceea ce arătase, cu oarecare exagerare, dar în
fond convingăto'Y Xenopol (în cartea sa T earia lui Rosler) că anume romanitatea generată în primele veacuri ale mileniului întîi din e.n. a început să
slăbească (ca şi întreaga populaţie) în urma necontenitelor invazii pornite încă de prin a doua jumătate a sec. III, ţinîndu-se lanţ pînă la
venirea primelor valuri de slavi care schimbă radical faţa etnică nu numai
a Peninsulei Balcanice, ci şi a spaţiului imediat nordic dunărean. Că la
pătrunderea, respectiv la aşezarea slavilor în nordul şi sudul
Dunării
ei au mai găsit o populaţie latinofonă (romană) e indiscutabil: dovadă
~i toponimia latină preluată de slavii sudici şi cuvintele de origine latină,
împrumutate din graiul acestei romanităţi existente (nu din limba românească), cum just susţine slavistul Em. Petrovici 2 •
Întrebarea cea mare e, acum, ce s-a întîmplat cu aceste elemente romanizate in şi după secolele VII şi VIII. Au rezistat slavizării? Să nu uităm
că masele slave au deznaţionalizat în foarte scurt timp, pe la sfîrşitul
sec. IX şi pe bulgarii turci veniţi, pe la sfîrşitul sec. VII peste ei creind
primul ţarat bulgar. Împreună cu profesorul Petrovici noi am susţinut
că această romanitate, urbană sau rustică, rămasă sedentară s-a slavizat, iar cea care a ales viaţa de păstori-agricoli s-a retras fie spre sud,
în l\Iunţii Haemus-ului (unde îi şi găsim manifestîndu-se energic în cursul
veacurilor următoare), fie spre Carpaţii sudici 3 unde se găsea romanitatea
tantă

carpatică.

Cîţi vor fi fost unii sau alţii nu putem şti. Ceea ce ni se pare însă
cert e că refugiul spre Haemus şi Carpaţi a putut începe lent chiar mai
înainte de venirea slavilor şi bulgarilor turci (v. şi Xenopol, op. cit.,
p. 50 - 51).
Din punct de vedere lingvistic pînă în secolul VII se poate vorbi, astfel, de o limbă romană comună daco-moesică. În veacul VII/VIII această
2 În: C. Daicoviciu, Emil Petrovici, Gh. Ştefan, Die Enstehung des rumănischcn T'olkes und
dtr 1umănischen Sprache, Bukarest, 1964 (Bibliotheca Historica Romaniae 1), p. 52.

Cf. op. cit., p. 67.
Nu e exclus ca şi în interiorul Peninsulei Balcanice, adică la
o mică populaţie romanizată, dar de o romanizare propriu-zisă
poate vorbi. Elementul grecesc şi trac se opunea prea puternic
V. He~evliev, L'ntersuchungeu 1lber die Personennamcn bei den
p. 92-124.
3
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comunitate lingvistică a romanităţii "extrem orientale" se desface în două_:
în romanitatea balcanică (macedo-românii (vlahii) de mai tîrziu) şi romamtatea carpatică (daco-românii, şi ei cunoscuţi, în general, ca vlahi, volohi,
olăh etc.). Istro-românii nu ne interesează acum şi îi putem lăsa la o
parte.
Ne dăm bine seama că această afirmaţie va găsi mulţi adversari. ln
fruntea lor stau - după cum este de aşteptat - roeslerienii. Aceştia susţin cu toate forţele o exagerată mulţime de valahi atît în Moesia Inferior, cît şi în Haemus pentru a forma, astfel, fondul uman din care porneşte imigrarea poporului român ca dintr-un nesecat rezervoriu, l~cru
foarte bine observat de Xenopol, în cartea citată, p. 61, dar nesestzat
de mulţi dintre istoricii români de astăzi.
Noi nu vom ţine seama însă de teoriile interesate ale istoricilor şi lingviştilor moderni, ci ne îndreptăm spre cronicarii şi documentele acelor
vremi spre a vedea ce zic aceste mărturii.
Înainte de toate, precizăm că de o "Vlahie albă", dintre Dunăre şi
Haemus, nu există nici o pomenire autentică. N-o cunoaşte nici Onciul,
nici Xenopol şi nici Roesler, căci dacă ar exista o asemenea atestare, cel
din urmă ar fi luat-o în braţe cu toată căldura (cum remarcă undeva
prof. Onciul).
În sprijinul tezei noi nu vom apela nici la ştirile despre deportările cu
sila a unor indivizi sau grupe umane de la nord la sud, nici a unor prizonieri etc. În schimb, vom aduce mărturia categorică a scriitorului bizantin Kekaumenos despre venirea vlahilor (adică a unei populaţii întregi)
în Haemus şi în ţinuturile de la sud de Haemus, din apropierea Dunării
(sigur a Dunării de jos, deci din Moesia Inferioară) şi a rîului Sava, "unde
locuiesc sîrbii", deci din Moesia Superioară (vezi şi Xenopol, op. cit., p. 68
şi urm.). Observăm încă de acum că autorul bizantin nu-i aduce pe
vlahi din nordul Dunării sau din Dacia, deşi din scrisul lui reiese clar că
el ştie şi de vlahii din Dacia care s-au luptat cu Traian. Legătura între
această tştire a lui Kekaumenos, de la sfîrşitul sec. XI (martor vrednic
de toată încrederea căci e bine informat) şi migraţia romanicilor din Pannonia, o sugerează tov. Eug. Stănescu (în "Revue des Studes Sud-Est
Europ." VI, 1968, 3, p. 436- 438), dar mie mi se pare problematică.
Un alt cronicar bizantin, Niceta Choniates, sec. XII/XIII, care se ocupă
pe larg de vlahii din Pind ne asigură că aceşti "barbari", locuitori ai
Haemus-ului, se numeau mai înainte Mysi (Mysoi). iar acum Vlachi, trimiţîndu-ne astfel şi el la regiunea moesică din care au coborît aceşti vlachi
în sudul Munţilor Balcani (vezi Nic. Choniates, ed. Bonn, p. 482 şi 485).
Şi aici, se impune, iarăşi observaţia: e curios că nici Kekaumenos, nici
Choniates, deşi îi descriu pe vlahi în toate chipurile, nu pomenesc nici
d.e o acţiune sau plan al acestora de a lua drumul Ardealului, cu toate
că, după roeslerieni, acum era tocmai sezonul plin al imigraţiei (sec. XIXII). Tot în subsidiar se cuvine să subliniem şi faptul semnificativ că
nici un alt scriitor bizantin nu semnalează un exod al vlahilor din Munţii
Haemus, Tessalia etc., spre Dunăre sau spre Dacia.
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Fenomenul refugierii romanicilor din unele provincii în faţa năvăliri
lor "barbare" nu e nici insolit şi nici nefiresc. Firească şi imaginabilă e
însă numai o fugă spre teritorii socotite mai sigure, de obicei spre interiorul imperiului, nu o fugă în direcţia opusă, spre năvălitori sau chiar
în braţele lor. O eventuală referire -pentru analogie -la Dacia, nu ar
fi în nici un caz nimerită căci romanitatea de aici nu era ameninţată
direct prin invazia goţilor, dimpotrivă, ieşirea din teritoriul ferit al Daciei
carpatine ar fi însemnat ca această romanitate, abandonată oficial de
Roma între 270- 275, să se lovească de masele germanice care tocmai
acum invadau imperiul pe poarta deschisă de totdeauna de la Dunărea
de jos.
De obicei, istoricii uită, sau nu ştiu că provincia lui Traian a fost evacuată strategic, de armată şi administraţie, în toată ordinea posibilă.Săpă
turile arheologice de pînă acum (şi sînt numeroase) nu indică la nici un
castru sau aşezare o trecere "prin sabie şi prin foc" a acestora cum ar
trebui să fie în cazul unei evacuări silite de năvăliriJ pustiitoare. În momentul în care se naşte o asemenea primejdie, refugiul romanităţii din
Dacia traiană în ţinuturi mai la adăpost, muntoase şi retrase ale Ardealului rămîne singura salvare. Sudul Dunării devenise în acea vreme un
veritabil cîmp de războaie necontenite, în faţa cărora, după cum am amintit mai sus, însăşi romanitatea moesică se retrage în apărătoarele ţinu
turi ale Haemus-ului. O anchetă cît de mică ar demonstra că despre nici
o populaţie romanică nu se poate constata o migraţie de salvare în direcţia de unde vine năvălitorul (spre nord sau spre est).
Dar la teza noastră despre dispariţia romanităţii de la Dunărea de
jos se va putea obiecta că există posibilitatea ca nu toată populaţia din
Moesia Inf. şi Sup. să fi luat drumul bejeniei. Noi nu excludem această
posibilitate, dar, repetăm, că această mică parte a populaţiei romanice
a fost în scurt timp slavizată sau deznaţionalizată în alt fel.
Şi tocmai de aceea e necesar să consultăm izvoarele istorice, ele fiind
mai sigure şi mai la adăpost de interpretări arbitrare, neconcludente chiar
în cazuri cînd s-ar proceda cu bună credinţă.
Examinînd ştirile istorice - narative sau documentare - putem afirma
că nici un text sau ştire nu pledează în favoarea stăruirii unei populaţii
vlahe (româneşti sau protoromâneşti) în Moesia Inferioară (şi cu atît mai
puţin în Moesia Superioară) începînd cu secolele cu pricina (VII-XII/XIII).
E drept că roeslerienii afirmă, dar fără a produce dovezi, iar istoricii
străini (chiar dintre cei mai cu prestigiu) o repetă după ei, că la Dunărea
de jos şi în special în nord-estul Moesiei Inferioare mai trăieşte o masă
de valahi. Nimic nu îndreptăţeşte această afirmaţie.
Ceea ce e însă mai curios e faptul că şi mulţi dintre istoricii români
caută totuşi pe toate cărările să aducă argumente în sprijinul acesh i prezenţe iluzorii.
Urmează, deci, să examinăm, ce valoare documentară au aceste dovezi.
Vom constata că nici luate în parte, nici în ansamblul lor, argumentele produse nu confirmă cîtuşi de puţin combinaţia forţată.
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Să examinăm acum pe rînd presupusele argumente pe care le consideră istoricii români ca dovezi pentru prezenţa unei populaţii vlahe la
Dunărea de jos. Desigur, nu mă voi ocupa de variatele "opinii" ce se
repetă de unii şi de alţii cu nelipsitele exagerări diletantice.

În pasajul din Mauricius (Strategicon, XI, 3, 21) s-a sugerat, ba chiar
s-a afirmat categoric, că sub acei "refugoi Râmaioi" (nu R6manoi 1) trebuie să vedem vlahi (români) din şesul Munteniei. Aşa H. Mihăescu, în
ediţia recentă a lui Mauricius (M auricii Strategicon, Bucureşti, Edit. Acad.
Rep. Soc. Rom., 1970, p. 284 cu traducerea la p. 285). Am demonstrat,
în altă parte, că afirmaţia e fără nici o noimă, acei Romaioi sînt de fapt
nişte "bizantini naturalizaţi", slavi transfugi, intraţi în slujba Imperiului, iar identificarea lor cu românii din nordul Dunării se bazează pe o
traducere greşită a verbului 7totw&evnc; (de la 7tot6w), şi o interpretare
eronată a termenului Romaioi (v. "Steaua" din Cluj, anul 1970, nr. 5,
p. 74-75). Interpretarea mea găseşte o autentică confirmare la Anonymus Byzant.: vezi Laszl6 Varady, Kesor6mai hadugyek es ttirsadalmi alapjaik, Budapest, 1961, p. 284 şi 300.
În "barbarii" pomeniţi de Theophanes II, 282 (ed. Boor) cu ocazia
expediţiei generalului Priscus ca trăind în Banatul de vest, C. Diculescu
a văzut români (Die Gepiden, p. 224-225). Nimic nu sprijină această supoziţie. Sub acest nume se ascund fără îndoială resturi de huni şi sarmaţi
sau ale altor barbari care mai vieţuiesc prin şesurile Dunării şi Tisei.
O inspiraţie curajoasă (şi nimic mai mult) a făcut pe unii să creadă
că în expresia "lingua barbara et Scythica" din scrisoarea papei Nicolae I către împăratul Mihail al III-lea (842-867) se face aluzie la vlachii
(românii) de la Dunărea de jos (aşa, de p., E. Lozovan, în Franz Altheim,
Geschichte der Hunnen, Berlin, 1960, B. II, p. 207, n. 33. Cf. şi E. Stănescu,
în "Nouvelles etudes d'histoire", 3, Bucarest 1965, p. 53, n. 35). Cine
citeşte întreaga scrisoare se va convinge singur că o asemenea apropiere
e cu totul nejustificată deoarece niciodată nu se numesc vlahii sciţi.
O amăgire pură şi nu altceva e şi identificarea cu românii din stînga
Dunării a populaţiei de la care ruşii (numiţi la Cedrenus, II, 401, barbari, dar şi sciţi, p. 405), asedia ţi în cetatea Durostorum de către bizantini, "obţin" provizii (v. Alex. Andronic, în "Memoria Antiquitatis", Piatra Neamţ, I, 1969, p. 206- 213). În textul lui Cedrenus (II, 407; v.
şi p. ~12) nu-şi găseşte justificarea traducerea (cu tîlc!) "obţin" provizii
(sugenndu-se astfel ideea că proviziile sînt oferite de bună voie asediaţilor). Nici nu vedem de ce ar ţinea partea asediaţilor vlahii de la Dună
rea de jos. Nici izvorul bizantin, nici bibliografia la care se fac referiri
nu ne îndreptăţesc să vedem vlahi acolo unde nu sînt.
Dacă acea populaţie ar fi fost vlahi, ne întrebăm: de ce Cedrenus nu
le spune pe nume, căci numele de vlah îi este bine cunoscut acestui autor.
După cîte ştim, nimeni nu mai susţine caracterul valah al formaţiuni
lor :politice ale unor şefi ca Tatos, Sesthlav etc., indiferent unde ar fi
localizate acestea (v. mai nou: P. Diaconu, Les Petchenegues au BasDanube, 1970, p. 114 şi urm.)
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Că Pudilos, "un fruntaş ("jude" îi zice N. Iorga) al vlahilor" (Ana Comnena, ed. Bonn, voi. II, p. 10) a fost un membru al comunităţii vlahe
din Balcani, e incontestabil: atît numele cît şi caracterizarea lui ca vlah,
constituie o dovadă. Dar că el e un vlah "de la Dunăre" nu e dovedit
prin nimic. El putea fi un informator angajat în slujba împărăţiei din
rîndul vlahilor din interiorul Peninsulei Balcanice (militar sau civil) şi
aceasta e mult mai verosimil. După cum, fireşte, nici vlahii (v. Ana Comnena, vol. II, p. 11) care arată cumanilor drumurile prin clisuri nu sînt
cei "de la Dunăre", ci cei din Munţii Haemus.
Faimoasa diplomă a lui Vastle al II-lea din anul 1020 cu "vlachii
din toată Bulgaria şi toţi turcii din bazinul Vardarului cîţi sînt în cuprinsul ţinuturilor bulgare" (chiar dacă nu e un falş, cum se presupune de
unii), nu constituie cîtuşi de puţin o dovadă despre existenţa vlahilor la
Dunărea de jos. Nu credea aceasta nici Xenopol, Teoria lui Răsler, p. 52
şi pe bună dreptate. Diferitele interpretări ce au încercat să acrediteze
această existenţă (v. mai nou analiza amplă a lui Eug. Stănescu,
în
"Revue des Et. Sud-Est- Europ." VI, 1968, p. 3, p. 428 şi urm.), nu
reuşesc să ne convingă. (Vezi şi Ostrogorski, Geschichte des Byz. Reiches,
Munchen, 1952, p. 241 sq. şi 249; \'. şi ed. franceză, Paris, 1956, p. 336 337). Pentru expresia "toată Bulgaria", \·. titlul Arhiepiscopului de Ohrida,
la 1157, "Arhiepiscop al Primei Iustiniane şi a toată Bulgaria" laN. Iorga,
Istoria Rom. III, p. 83. Uşor s-a lăsat convins, în schimb, dintru început, roeslerianul Tomaschek (e clar, de ce!).
1l1ixobarbaroi pomeniţi de Ana Comnena şi Attaliates la Dunărea de jos
au intrat şi ei în combinaţia de a deveni vlahi. VJahi şi bulgari vedea în ei
sau printre ei Tomaschek, N. Bănescu şi, acum mai nou, P. Diaconu (op.cit.,
p. 100-101). Nu există însă nici un sprijin pentru această identificare. Dimpotrivă, totul pledează împotriva acestei asimilări, căci la Attaliates apar
şi bulgarii cu numele lor propriu, în diferite rînduri (cf. Oikonomideş
în "Revue des Etudes Sud-Est Europ.," III, Bucarest, p. 70-71) iar la
Ana Comnena vlahii sînt numiţi vlahi (fireşte, cei din miezul Peninsulei),
şi nu Mixobarbaroi (Attaliates nu vorbeşte, în general, de vlahi). Sub "mixobarbaros" grecii înţelegeau încă din antichitate un barbar grecizat sau
pe cale de a se greciza, vorbind limba greacă (v. pentru antichitate:
Fr. Altheim în "Rhein. Museum" 90, p. 198). Acelaşi sens îl găsim şi
Ia bizantini: Ana Comnena şi spune: mixobarbaroi hellenizontes (II,
p. 332). Oridecîte ori se dă numele unui astfel de mixobarbaros la
Ana Comnena numele lt:.i e strein şi nu romanic sau românesc. Nici
la Kekaumenos, nici la Nic. Choniates vlahii - categorisiţi de aceştia
ca barbari - nu apar cu numele de mixobarbaroi. E curios, apoi, că
nici Pudilos, la Ana Comnena, nici Nicolitzas (dacă e vlah - cum se
crede) la Kekaumenos şi Cedrenus nu sînt daţi drept mixobarbaroi. Despre Chrysm, Nic. Choniates se mulţumeşte să spună că e ~t-&zoc; Ta yE:voc;,
dar nu-i dă epitetul de mixobarbaros. În versurile de folclor din sec. XIV,
citate de P. Diaconu (Les Petchenegues ... , p. 102), nu putem vedea o
dovadă pentru vlahii = mixobarbaroi de la Dunărea de jos, aici fiind
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vădit de o poreclă batjocoritoare pentru vlahii din Pind, consica barbari, care, încă de pe atunci, încep să se grecizeze. Lui mixobarbaros grecesc îi corespunde în latină semibarbarus, cu sensul de barbar care se romanizează (v. de pildă Max. Thrax, viitorul împărat "semibarbarus vix adhuc Latinae linguae ... ", Hist. Aug., Vita Max., 2, 5);
la Herodian, 6, 8, 1 apare însă pentru acesta expresia mixobarbaros, desigur fiindcă e vorba de un barbar trac (sau got) care se romanizează, dar,
pentru autorul grec din secolul III e.n., fără îndoială, se şi grecizează.
"Galli semibarbari", Suetonius (Caes., 76, 5). Just îi numeşte deci pe
vlahii din Haemus clericul Ansbertus ca "Flaci semibarbari", poate
chiar fără a fi conştient de aceasta (v. citatul la A. Decei, în ,.Anuarul
Inst. de Ist. Naţ. din Cluj", val. VII, p. 541 - 2). Din toate cele expuse,
nu vedem cum ar mai putea fi menţinută părerea că sub mixobarbaroi
de la Ana Comnena şi Attaliates trebuie să înţelegem vlahi sau şi vlahi.
Ei sînt tot felul de resturi de barbari prizonieri sau primiţi în imperiu
şi colonizaţi, folosiţi, probabil, şi ca mercenari în diferitele garnizoane
(cf. P. Diaconu, op.cit., p. 100 - 101, nota 337). La această amestecă
tură de limbi se referă şi expresia "enchorioi" ca şi lumea pestriţă de
care vorbeşte Attaliates, p. 204 - 205 (cf. şi P. Diaconu, op.cit., p. 104
care, conciliant, vede în această amestecătură de barbari sau semibarbari
nişte ,.valaco-bulgaro-pecenegi") şi Cedrenus II, 599. Tot astfel, greu am
putea fi de acord că sub Illyrii de la Attaliates (p. 205) s-ar putea înţe
lege vlahi (cf. P. Diaconu, op.cit., p. 103-104). Mai curînd am vedea în
acest nume sîrbi. Semnificative că nici generalul Kekaumenos, care cunoaşte atît de bine pe vlahii din Balcani şi frămîntările războinice din nordul Peninsulei nu pomeneşte cu nici un cuvînt vlahi la Dunărea de jos4 •
Mulţi dintre istorici recurg la o rezolvare a problemei vlahilor de la
Dunărea de jos în secolele IX-XIII, substituind, fără nici o justificare,
pe vlahi ,.sciţilor 6 . Cu totul pe nedrept i se reproşează deci lui Mora\·csik că între ,.sciţii" ce apar ]a autorii bizantini (sau aiurea) nu înregistrează şi pe valahi. Lipsesc vlahi şi dintre populaţiile pomenite de Pseudo-Nestor la Pereiaslavetz (v. P. Diaconu, ,.Rev.Itt.S-E.Europ.", III, 1965,
p. 37-38) sau la Preslava Mare (v. idem, op.cit., p. 41-42). Pentru
absenţa vlahilor la Dunărea de jos, vezi acelaşi autor în SCIV, 20, 1969,
3, p. 437-451. Nici nu trebuie să ne mirăm de aceste omi~iuni deoarece,
după cum constat, în nici o lucrare istorică bizantină care tratează e\'e-

vorba

deraţi

4
O interesantă şi amplă expunere a situaţiei
Dunărea de jos în timpul stăpînirii bizantine din

politice, militare şi socinl-ecunomice de la
sec. X- XII dă Eugen Stănescu, Beilrăge
zur Paristrion-Frage . .. în .. East European Quarterly", v. IV, 2, p. 119- 140. Din prezentarea lui nu apare nici o populaţie vlahă pe acest teritoriu. Observăm, totuşi, că autorul mai stă
ruie (op. cit., p. 138) să considere pe valahii din armata lui Batatzes (Cinnamus, p. 260) ca
vlahi de la Marea Neagră, ceea ce, după cum se ştie, nu corespunde adevărului, vlahii lui Batatzes fiind o unitate militară recrutată din populaţia vlahă din Pind şi Haemus. Vezi şi G. Stadtmtiller, Forschungsbericht zur F1'ahgeschichte Sadosteu1'opas (600-900), în .,Actes du premier
Congres Intern. des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes", III, Sofia, 1969, p. 405-409.
· E. Lozovan (op. cit., cap. 8, p. 197 -222) încearcă să plaseze o "romani tate scitică" la
Dunărea de jos, idee pe c?re noi cu regret - nu o putem împărtăşi.
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nimentele în legătură cu revenirea bizantinilor la Dunăre sub Tzimisces
Vasile al II-lea (sf. sec. X şi începutul sec. XI) nu se spune o vorbă
despre vlahii de la Dunărea de jos (fie în sudul Dunării fie la nord de
ea), deşi numele de vlah pentru această populaţie nouă care se distinge
acum net de romeii bizantini apare pe la sfîrşitul secolului X la Cedrenus şi trebuie să fi existat şi mai înainte (în sec. IX) 6 • Să fie o conspiraţie a tăcerii? Nu cred.
Absenţa trebuie să fi fost reală căci altfel nu putem explica faptul că
în luptele Asăneştilor în asociere cu cumanii contra bizantinilor, povestite cu atîtea amănunte despre felul de trai şi de luptă al vlahilor din
Haemus şi jur, niciodată nu se face aluzie la fraţii de la Dunăre ai acestor vlahi luptători. Mai mult, chiar : atunci cînd sînt înfrînţi şi urmă
riţi, o ceată de vlahi trec Dunărea în anul 1186, la vecinii (şi aliaţii)
lor sciţi, adică la cumani şi nu la fraţii lor vlahi din şesul Munteniei (v.
Nic.Choniates, p. 487 şi 488). Faptul se va fi întîmplat desigur de mai multe
ori - uneori fără să ştim. Tot de la cumani primesc vlahii din Haemus
ajutoare şi nu de la fraţii de peste Dunăre (Choniates, p. 488-499 şi p. 515-516).
Despre o asemenea ceată de vlahi (moira Vlachon) se spune apoi mai tîrziu de către Choniates (p. 663) că trece iarăşi înapoi, la sud de Dunăre
(în anul 1199), împreună cu cumanii, pentru o nouă ofensivă contra bizantinilor. Ruşii, sărind în ajutorul bizantinilor, atacă pe cumani şi ţara lor
(nu pe vlahi) ; v. Nic. Choniates, p. 691 - 692. Nicăieri nu se spune că
vlahii după o luptă cu bizantinii se întorc la aşezările lor din nordul Dună
rii, adică din cîmpia munteană. Nu e fără interes a nota că nici Ana
Comnena, atît de bine informată despre vlahii din Pind şi Haemus nu
ştie nimic de existenţa unor vlahi la Dunărea de jos, fie la nord fie la
sud de fluviu, în sec. XI sau mai înainte.
Şi mai interesant e, însă, de a aminti că nici unul din aceşti scriitori
(Kekaumenos, Ana Comnena şi Nic. Choniates) nu au cunoştinţă de nici
o deplasare, în mase, a acestor vlahi din Haemus şi Pind spre fosta Dacie
ro~ană, fie în vremea lor, fie într-un trecut apropiat de epoca în care
se nu.
Nici un cronicar bizantin nu menţionează, fireşte, nici de o revenire a
vlahilor din Haemus la Dunăre, prin sec. IX-XII. După părerea mea ar
fi şi absurd să presupunem că din munţii lor aceştia s-ar fi încumetat
să se întoarcă acolo unde, în acele veacuri, fierbea mai grozav cazanul
luptelor şi năvălirilor de tot felul.
Din cele expuse mai sus reiese, cred, că nu există nici o dovadă despre o
populaţie valahă sedentară la Dunărea de jos, nici la sudul Dunării (inel.
Sciţia Minor-Dobrogea de astăzi), nici la nordul fluviului după venirea
şi consolidarea slavi lor şi bulgarilor în Peninsula Balcanică (deci după
sec. VIII). Xenopol avea dreptate afirmînd aceasta încă de pe acum 85
şi

E. Lozovan (op. cit., p. 216-217) presupune - fără temei - că la Cedrenus II, p. 401
şi la Cinnamus, p. 93, ar fi vorba de vlahi. Pentru sciţii din Attaliates, p. 300 (Pecenegi), cf.
6

Tapkova-Zaimova, in
pest, 1968, p. 404.

J. Harmatta, Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums,Buda-
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de ani 7 • Dacă aceasta e realitatea (şi nu văd cum s-ar mai putea susţinea valabil contrariul), istoricii, arheologii şi lingviştii care se ocupă de
problema genezei poporului român şi a limbii sale vor trebui să ţină seamă
de ea atunci cînd încearcă să fixeze locul şi circumstanţele în care a luat
naştere poporul daco-român de astăzi 8 .
C. DAICOVICIU

ANMERKUNG
In obigem Beitrag .,Die Skythische Romanitat" beweist der Verfasser aufgrund der Geschichtsquellen, dass von der Existenz einer walachischen (urrumanischen) Bevolkerung
auf dem Gebiet der ehemaligen Provinz Moesia Inferior beginnend mit dem 7./8. Jh. u.Z.
keine Rede sein kann.
' Da der Artikel iiber kurz im Band ,.Hommages Kazimierz Majewski'' erscheinen
wird, verzichtete man auf die iibliche Zusammenfassung.

C. D.

7 Vezi şi părerea asemănătoare a lingvistului Al. Rosetti, in ,.Actes du premiu Cm:!,>Tes
Intern. des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes", VI, Sofia 1968, p. 32-34. Cf. şi
P. Piaconu, în ,.Studii şi Cercetări de Istorie Veche", Bucureşti, 20, 1969, 3, p. 437-451.
8 De la încheierea acestui articol au mai apărut in reviste sau lucrări
afirmaţii susţinînd (fără argumente) teza ,.romanităţii scitice". Nu găsesc necesar să mă ocup de aceste
păreri. Amintesc că prof. E. Stănescu revine {,.Rev. des Et. Sud-Est Europeennes", IX,
3, p, 59) la părerea justă susţinută şi de mine că vlahii din armata lui Batatzes sînt
vlahi din Pind şi nu de la Marea Neagră sau din Paristrion (v. mai sus, p. 193, nota 4).
O dezavuare competentă a tezei despre romanitatea culturii Dridu a publicat specialista
poloneză Zofia Hilczer6wna în "Slavia Antiqua", tom XVII, 1970, p. 161-170, înlăturînd
dacă mai era nevoie - definitiv "argumentul" arheologic despre caracterul protoromânesc
al acestei culturi.
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CASTRUM, URBS, CIVITAS
(CETĂŢI ŞI "ORAŞE" TRANSILVĂNENE DIN SEC. IX- XIII)

Una dintre problemele de importanţă majoră pentru istoria medie a
României este aceea a studierii multilaterale a apariţiei şi evoluţiei în timp
a cetăţilor şi oraşelor feudale timpurii. Coroborarea ştirilor provenite din
izvoarele scrise : cronici, documente etc. cu cercetările arheologice pe teren
este una dintre metodele cele mai eficiente care ar putea contribui la cunoaş
terea mai concretă, mai realistă a etapelor evolutive pe care le parcurg
diferitele sisteme de fortificare în perioada de început a feudalismului,
precum şi a fazelor de transformări structurale petrecute, de la caz la
caz, pînă ce ele devin adevărate centre urbane feudale.
În cele ce urmează vom încerca să schiţăm, mai mult enunţiativ, doar
cîteva aspecte ale acestei probleme complexe. Alegerea temei a pornit din
dorinţa de a atrage atenţia şi de a sublinia cu mai multă tărie lacunara
documentare istorică şi arheologică asupra unui fenomen istoric ce oglindeşte
în principal însăşi evoluţia societăţii omeneşti de pe teritoriul Transilvaniei,
pe o perioadă de aproape cinci secole. 1
Cea mai mare parte dintre cetăţile feudale timpurii, printre care unele au avut un trecut
istoric indelungat, nu sînt încă precis localizate pe teren. Despre: Alba Iulia, Arad, Cenad,
Cetatea de Baltă, Crasna, Cluj, Satu Mare, Solnoc, Timişoara, Turda, Zărand etc. se ştie şi se
presupune în mod firesc că au fost situate pe teritoriul actualelor oraşe sau localităţi, dar identificarea precisă a punctului unde erau situate aceste castre şi dovedirea ştiinţifică a uneia sau
alteia dintre ipotezele enunţate nu este încă verificată concret pe teren. 2
Pentru exemplificare este suficient să amintim că din cele cea. 500 de cetăţi de pămînt transilamintite in literatura de specialitate, ori aproape 160 cetăţi feudale semnalate în cronici
sau în documentele vremii, doar pentru un număr redus se poate preciza ştiinţific şi concret
epoca in care au fost construite şi folosite.
2
De pildă, despre castrum Clus, pomenit pentru prima dată la 1213, s-a presupus că a
fost în centrul oraşului Cluj (Cetatea veche, Ovar), dar săpăturile arheologice n-au confirmat
această ipoteză. Noi presupunem că el era situat pe terasa superioară a Someşului, unde
se afla şi abaţia Mănăşturului, după cum ar indica-o ceramica aflată la suprafaţă sau analogiile pe care le prezintă puternicul val de pămînt ce înconjoară terasa, dar şi această ipoteză
trebuie verificată prin cercetări concrete. Pînă la 1241, cind tătarii au distrus castrul (cf.
Annales Frisacensis, A. 1241, la A. Gombos, Cat. Font. Hist. Hung. I, 1937, p. 131, "castra
quod dicitur Clusa"), el apare deseori in documentele vremii: la 1213 castrenses de Clus,
castellanus şi princeps exercitus de castro Clus, la 1229 iobagiones castri Clus, la 1235 ch·is
Clusiensis. Dezastrul a fost mare, dacă nu total, deoarece regele Ştefan V dăruieşte satul
(villa Clwsvar) episcopului Petru al Transilvaniei, iar Ladislau IV confirmă la 1275 această
danie. La 1282 este încă villa Kulusvar (fenomenul de maghiarizare a toponimiei vechi romfmo1
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Tot atit de dificil de identificat pe teren sînt şi castrele atribuite de Anonymus8 voievozilor
Menumorut şi Glad: Zotmar, Belland, Byhor, Ursoua, Horom şi Keue. Greutatea identificării
pe teren a acestor cetăţi constă pe de o parte în faptul că la Satu Mare, Biharia şi Orşova nu
au fost efectuate cercetări arheologice sistematice mai ample pentru a se stabili concret care
dintre eventualele faze ale fortificaţiilor respective ar putea corespunde perioadei tratate de
Anonymus (sec. IX-X), iar pe de altă parte cetăţile Belland, Horom şi Keue' nu pot fi încă
localizate cu certitudine. Din păcate nici la alte cetăţi semnalate de acelaşi cronicar nu s-au
făcut cercetări sistematice mai ample pentru a se stabili concret cum arătau castrele amintite
de el. 6 Relatările lui Anonymus sînt prea lacunare pentru a se putea reconstitui tehnica in care
au fost construite fortificaţiile amintite de el, dar el ne oferă totuşi indicii preţioase pentru a
şti ce înţelege el prin termenul de castrum sau altă fortificaţie (portas, etc.). e
Cronicile mai noi, Vita Sancti Gerhardi, Chronicon Pictum Vindobonense, Chartuici episcopi
Vita S. Stephani Regis etc. sint şi mai puţin explicite, astfel că nu este uşor de precizat ce se
inţelege prin termenii de castrum, urbs sau civitas. 7 Aceste cronici se mărginesc doar să le semslave se intensifică in actele oficiale mai ales in a doua jumătate a secolului XIII Şi va
continua in secolele următoare). Cel mai elocvent caz însă il prezintă cetatea Solnoc, care in
cursul sec. XII-XIII a avut un rol istoric deosebit de important, după cum rezultă din
numeroasele pomeniri ale comiţilor, ori ale multora dintre voievozii Transilvaniei, ce poartă
şi titlul de comes Zonukiensis. Încă nu se poate preciza unde a fost această cetate, iar ipoteza
că era situată pe teritoriul actualului sat Zalnoc (jud. Sălaj), la locul numit .. Cetate", unde
se văd la suprafaţă fortificaţii de pămînt şi resturi de ziduri, trebuie verificată prin săpături
arheologice.
8 Anonymus, Gesta Hungarorum, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele Ist. Rom. 1,
1934, cap.
11, 19, 20, 41, 44, 51; Chronicon Pictum Vindobonense, in G. Popa Lisseanu, op.cit., XI,
1937, cap. 58; 1. Cinnamus, Epitome, 1, 4; V, 6, 14; Nicetas Acominatus Choniates, Chroni.ke,
1, 5; IV 1; Epistola Inocentii III, in A. Gombos, op.cit., I-II, p. 249, 634, 1244, 1270,
1288, 1686, 1689; E. Szentpetery, Scriptores Rerum Hungaricarum, I-II, 1937, p. 49 sq,
59, 89, 91, 104, 377, 441.
• E. Szentpetery, op.cit., 1, p. 104, crede că este gerundivul bellando, iar expresia castrum
Belland nu se referă la o cetate ce purta eventual un nume slav (Belland, Belarad, Belhorod),
cum cred alţi învăţaţi. Pentru identificarea cetăţii Belland cu Biharia cf. M. Rusu, Contributions archeologiques a l'histoire de la cite fortifiee de Biharia, in AIIC, III, 1960, p. 15 sq
(cu bibliografia respectivă). Cetatea Keve sau Petricum a fost localizată la Cuvin, iar Horom
la Palanka (în R.S.F. Iugoslavia). Nu ar fi însă exclus ca cetatea Horom să fie localizată
la Pescari, jud. Caraş-Severin, unde recent Şt. Matei şi 1. Uzum (cf ..,Cetatea feudală de la
Pescari", sub tipar) au cercetat o cetate cu turnuri rotunde şi pentagonale, cu zidurile executate într-o tehnică bizantină, iar sub zidul de la incinta a II-a au găsit o palisadă incendiată.
Poziţia acestei cetăţi, situată la vadul pe unde se trecea peste Dunăre, prin insula Moldova,
ar corespunde mai bine relatărilor lui Cinnamus, Choniates şi Cronicii pictate de la Viena.
Pentru denumirea de Horom pare semnificativ faptul că in Geografia atribuită armeanului
Vardan, oraşul Roma este numit Hrom, iar romanii, horom; cf. A. Decei, Românii din veacul
al IX-lea pină în al XIII-lea fn lumina izvoarelor armeneşti, Bucureşti, 1939, p. 127.
6 Dintre numeroasele cetiiţi pe care le găsesc ungurii la venirea lor, sau le construiesc ei.
doar foarte puţine au fost cercetate prin sondaje sau săpături arheologice, astfel că este încă
prematur de a preciza in ce tehnică au fost construite. Alte cetăţi nu pot fi încă identificate cu certitudine. De pildă: Borsoa (Bor!ava, URSS), Olpar (Alpâr) şi Surungrad (Csongrâd,
R. P. Ungară); cf. Gy. Gy6rffy, Az Arpdd-kori Magyarorszag torteneti foldrajza, I, 1963,
p. 534 sq, 890, 893. Identificarea cetăţii V arod (cf. Anonymus cap. 34, 35) cu Bina (R. S. Cehoslovacia), pare plauzibilă, deşi A. Habovstiak, Fruhmittelalterliche Wallanlage und romanische Bauten in Bina, Nitra, 1966, p. 5 sq. fig. 1 ; idem, in SlovArch, XIV, 1966, p. 482 sq, nu
acceptă această identificare. Planul cetăţii, dar mai ales tehnica de construcţie a valurilor este
similară cu a altor cetăţi moraviene.
8 Anonymus, cap. 21, 22 etc.
7 Pentru evoluţia in timp a termenilor castrum, urbs, civitas cf. F. Vittinghoff. Zur Verfassung der spătantiken .,Stadt", in Studien zu den Anfăngen des europăischen Sttidtewesens, Vortrăge
und Forschungen, IV, 1958, p. 13 sqq; E. Klebel. Ober die Stădte Istriens, în V. u. F., p. 45
sqq; H.v. Petri.kovits, Das Fortleben romischer Stădte an Rhein und Donau, in V. u. F., IV, p. 63
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naleze în contextul evenimentelor istorice povestite: urbs Morisena, ori civitas Chanad, ab
urbe Kewe (C. P. cap. LVII), in urbem Dobuka (C.P. cap. LV), usque civitatem Byhor
(C.P. cap. LV, LVIII, LXVIII), ad •Albam civitatem (Rogerius cap. XL), ad Albam Transilvanam ... municiones civitatem (Chartuici cap. XVII), Waradinum civitatem sau castrum
(Rogerius cap. XXXIV) etc.
Chiar dacă uneori se poate identifica urbs cu civitas, nu putem pune semnul egalităţii între
castrum şi civitas. Pentru cronicarii secolelor XII- XIV aceşti doi termeni reprezentau două
noţiuni clar distincte. Astfel de pildă Rogerius în Carmen miserabile 8 distinge clar "castrum"
de "civitas" Oradea, făcînd totodată importante precizări asupra tehnicii în care au fost construite fortificaţiile (ziduri de piatră noi şi groase, deasupra cărora se aflau turnuri de lemn,
iar acestea aveau în faţă şanţuri adînci de apărare etc.), iar "oraşul", situat în afara castrului,
avea o catedrală, mai multe biserici, străzi etc.
Atestările documentare din sec. XI-XIII sint şi mai lapidare, deoarece castrele sau cetă
ţile sînt amintite mai ales în legătură cu: pămînturile, satele, dările, prisăcile, iobagii, vînătorii
sau oamenii castrului etc. Vom aminti cîteva exemple mai concludente: urbs Morisena la 1030;
civitas Byhor la 1075; tot atunci terra Bichari, tributum castri Bichor la 1198; venatores
Byhoriensis castri la 1202-1203; castrum Turda la 1075, Thorda la 1197 sau 1247, iar civitas
Tordensis abia la 1297; iobagiones castri Dobuka la 1219; indagines castri Almage şi indagines
castri Noilgiant la 1212; castrum Albense la 1206; Cuculensis castri la 1202-1203; castrum
Beseneu la 1213; castrum Zothmar-la 1212; castrum Crucpurg la 1212, sau Cruceburg la 1222;
castrenses de Tymes la 1266 ; castrum Zarand la 1232 etc. 0
Oricît de lapidare ar fi semnalările acestor fortificaţii, ele prezintă o importanţă deosebită,
fiind singura atestare documentară de la care vor trebui începute cercetările arheologice pentru
a verifica şi reconstitui trecutul şi evoluţia istorică pe care au parcurs-o de-a lungul veacurilor
aceste castre, sau pentru a stabili cauza care a determinat sfîrşitul prematur al unora (castrum
Almage, Beseneu, Cruceburg, Zarand etc.) ce nu mai reapar în documentele ulterioare secolului XIII. 10 Numai cercetările arheologice sistematice ne pot ajuta la unele încercări mai plau-

a

sqq; Y. Dollinger-Leonard, De la cite romaine la ville medievale dans les regions de la Moselle
et la Haute Meuse, în V.u.F., IV, 197. sqq; H. Jankuhn, Die Fruhmittelalterlichen Seehandelspliitze im Nord-und Ostseeraum, în V.u.F., IV, 453, sqq; H. Ludat, Fruhformen der Stiidtewesens in Osteuropa, în V.u.F., IV, p. 527 sqq; idem, în Syntagma Fryburgense (Festschrift
H. Aubin), 1956, p. 107, sqq; W. HenseL în Dacia, N.S., V, 1961, p. 463 sqq; idem, La
naissance de la Pologne, Wroclaw, 1966, p. 68 sqq; idem, Anfiinge der Stiidte bei den Ostund Westslaven, Bautzen, 1967, p. 5 sq (cu bibliografia mai veche), p. 293 sq; H. Preidel.
Slawische Altertumskunde des ostlichen Mitteleuropas im 9. und 10. ]ahrhundert, I, Munchen,
1961, p. 64 sq; idem, op.cit., III, 1966, p. 66 sqq; R.v. Uslar, Studien zu fruhgeschichtlichen
Befestigungen zwischen .Nordsee und Alpen, K()ln und Graz, 1964, p. 65 sqq, p. 219 sqq;
A. Hejna, în PA, LVI, 1965, p. 579 sqq; idem, în Siedlung, 'Burg und Stadt (Festschrift
P. Grimm), Berlin, 1969, p. 210, sqq; Gy. Szekely, în Ann. Univ. Bud., III, 1961, p. 59
sqq, p. 73 sq; Gy. GylSrffy, în Szekesfehervar evszazadai, I, 1967, p. 19 sqq; idem, în Cahiers
civil. mediev., XII, 1969 p. 127 sq, 253 sq; A. Kralovânszky, în Szekesfehervar evsz., I. p.
35 sq; L. Mundford, La cite a travers l' histoire, Seuil, 1964, p. 324 sqq, 380 sqq; H. W. Haussing, Die byzanti'!'lische Stadt, în Sudosteuropa-jahrb., 8, 1968, p. 35 sqq; L. Leciejewicz, în
Festschrift P. Gnmm, 1969, p. 161 sqq; Şt. Pascu-S. Goldenberg, Quelques probtemes concernant les vi~les medievales de certains pays danubiens, în Annales ESC (sub tipar, 1971).
8
Rogenus, Carmen miserabile, în G. Popa-Lisseanu, op.cit., V, 1935, cap. 34 .
0
• D?cumente privind istoria României, C. Transilvania, I, 1951, p. 355, 14, 25, 55, 110
(B~ana); I, p.
355, II, p. 376 (Turda); I, p. 60, 99 (Dăbîca); I. p. 151, 183, 187, 370
(Halmeag) ; I. 1:>1, 183, 370 (Ungra); I. p. 19, 158, 267 (Alba Iulia); I, p. 21 (Cetatea de
Baltă); I. p. 57 •. 2?2, 396 (Beşeneu); I, p. 44 (Satu Mare); I, p. 183, 187, 195, 378 (Teliu);
II, p. 80, 81 (Tmuşoara); I, p. 262, 386 (Zărand).
1
° Faptul că unele castre nu mai sînt atestate în documentele din a doua jumătate a sec.
XI~! (~ma~e, ?rod, Beseneu, ~lus, Zarand etc.) subliniază şi mai mult dezastrul provocat
de mvaz1a tatarilor. în a doua JUmătate a sec. XIII alte castre încetează de a mai fi pomenite în documente şi deci foarte probabil de a mai avea un rol istoric: Crasna la 1259,
Dăbîca la 1265, Biharia la 1268, Finiş la 1291-4, Chereu la 1293 etc. Unele dintre aceste
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zi bile de identificare concretă pe teren a acestor cetăţi, semnalate in cronici şi documente, sau
a altora existente pe teren, dar care au fost probabil distruse inainte de a fi a testate in izvoarele
scrise.
Fără îndoială că atenţia cea mai mare trebuie acordată fortificaţiilor prefeudale din primul
mileniu, pe de o parte pentru a inţelege mai clar procesul de formare a poporului român, iar
pe de altă parte, pentru a cunoaşte concret transformările evolutive ce stau la baza tehnicii de
construcţie şi a strategiei care au determinat înălţarea fortificaţiilor transilvănene din primele
trei secole ale mileniului al doilea, cind procesul de feudalizare incepuse să se inchege.
Pornind de la tehnica in care au fost construite fortificaţiile transilvănene putem distinge
mai multe tipuri de cetăţi ce reprezintă tot atitea etape evolutin care se eşalonează cronologic
pe mai bine de jumătate de mileniu.
Apariţia primelor fortificaţii prefeudale pe teritoriul Transilvaniei are o semnificaţie istorică
deosebită, de aceea incercarea şi strădaniile profesorului K. Horedt de a documenta şi atribui
gepizilor (sec. VI e.n.) cetăţile de pămînt de la :Moreşti, Porumbenii Mici şi Şeica Mică sint mai
mult decit meritorli.11
Un alt tip de fortificaţie de pămînt care in alte părţi (Polonia, Germania) se datează cu precădere in sec. VII-X, dar care la noi nu au fost cercetate şi datate precis, sint cetăţile inelare sau
in formă de potcoavă de la: Laz, Pianul de Jos, Cuzdrioara etc.a
Tipul cel mai frecvent de cetăţi de pămînt, sau palisade complexe, datate cu precădere in
sec. IX-XI sint situate pe terasele superioare ale văilor, ori pe boturile de deal, care prin
poziţia lor strategică şi pantele abrupte prezintă un obstacol natural; greu de În'\-ins pentru
acea vreme. Ne referim la cetăţile de la : Moreşti, Moldoveneşti, Moigrad, Şirioara, Dăbica,
Dedrad, Cbinari etc. 13 În afară de Dăbica nici una dintre aceste cetăţi nu este pomenită in
cronici sau documentele yremii (sec. XI-XIII), astfel că logic ar trebui să presupunem că ele
sint mai vechi decit ştirile scrise amintite. Dacă aceste fortificaţii ar fi fost in funcţie, sau ar
mai fi avut o oarecare importanţă, ele ar trebui să figureze printre numeroasele castre, sau măcar
printre cele cea. 600 localităţi transilvănene amintite in documentele din sec. XI-XIII.
Nu putem prezenta amănunţit, pentru fiecare cetate in parte obseryaţiile înregistrate referitor la tehnica lor de construcţie, de aceea vom aminti doar principalele elemente de fortificare
ce le caracterizează. Primul tip de fortificaţie constă in unul sau mai multe valuri de pămînt,
in faţa chuia u~:Eori se află, iar alteori nu se află o bermă, ţrenmi şi unul sau două şanţuri
de apArare, cu fundul plat sau in formă de albie. Înspre interior, la ur.ele s-a inregistrat Wehrgangul şi un drum pietruit. Toate sint aşezate pe terasele !'llt:t-rio:Jre ale văilor, izolînd vîrful
terasei. cu pantele abrupte, de restul platoului. La Moreşti şi Dăbica fint cite trei valuri de
pămînt, cu şanţurile de apărare corespunzătoare, ce înglobează \lll teritc riu fortificat deosebit
de intins, ceea ce oglindeşte importanţa lor istorică şi economică in secolele IX-X.
cetăţi

au putut fi distruse in timpul celei de a doua năvăliri a tătarilor şi cumanilor. la
1285 (cf. Şt. Pascu-M. Rusu, in ActaMN, V, 1968, p. 156), dar se pare că factorul hotărîtor
este dezvoltarea procesului de feudalizare, deoarece unele castre regale au fost donate nobililor.
Tot in a doua jumătate a secolului XIII, dar mai ales in cursul sec. XIV, se intensifică construirea cetăţilor cu ziduri de piatră in opus incertum, de tip: Feldioara (1240), Caraşova (1247),
Codlea (1267), Deva (1269). Şoimuş (1278), Adrian (1284), Unguraş (1291), Ţăuţi (1299),
Piatra Craivii (1313), Şinteu (1306), Bologa (1319), Chioar (1319), Ciceu (1321), Dezna (1318),
Aluniş (1319) etc.
11 K. Horedt, Befestigte Siedlungen des 6. J ahrhunderts u.Z. aus Siebcnbilrgen, in Festschrift
P. Grimm, 1969, p. 129 sqq.
12 1. Berciu, in Materiale, IV, 1957, p. 355 sqq; M. Rusu, Notes sur les relations culturelles
e11tre les Slaves et la popula/ion romane de Tramylvanie (VI -X siecles), comunicare prezentată la Simpozion,Il de arheologie slavă de la ~ofia, aprilie 1970 (sub tipar); idem, Apulum,
IX, 1971. p. 725.
13 K. Horedt, in SCIV, III, 1952, p. 328 sqq; IV, 1953, p. 275 sqq; V, 1954. p. 199 sqq;
\'1, 1955, p. 643 sqq; idem, in Materiale, IV, 1957, p. 175 sqq; Y, 1959, p. 83 sqq; idem, in
flacia, N.S., I, 1957, p. 297 sq; idem, in Festschrift P. Grimm, p. 129 sqq; idern, Contribuţii
la istoria Transilvaniei fn sec. IV-XIII, Bucureşti, 1958, p. 132 sq.; M. Rusu- Z. Milea,
Crrcetările arheologice de la Moldoveneşti; :M. Rusu, in Enziklopădisches Handbuch zur Vorund Friihgtschichte Europas, II, 1968, p. 844 sq; M. Rusu - Şt. Dănilă, Cetatea feudald
timpurie de la Şirioara, in RevMur (sub tipar). Şt. Pascu - M. Rusu, (Jp.cit., p. 153 sq.
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Al doilea tip de fortificaţii constă dintr-o palisadă complexă, construită intr-o tehnică specare în urma unor puternice incendii, ce au mistuit scheletul din lemn, au lăsat un strat
unitar şi compact de pămînt ars, cărămiziu. Majoritatea acestor palisade sint situate în spatele
Mu chiar pe valw de pămînt mai Yechi. La Moreşti, Dăbica, Moigrad şi Şirioara însă s-a constatat că palisada era construită şi pe laturile care iniţial nu fuseseră fortificate cu cîte un val
de pămînt. In schimb la Dăbîca, cea de a doua palisadă (cea de la incinta II) a fost construită
numai pe latura dinspre platou, fiind în acel punct cea mai veche fortificaţie, peste care s-a construit ulterior, in două etape, un val masiv de pămînt, căptuşit cu bîme, iar peste acesta zidul
de piatră. Pe baza analogiilor pe care le prezintă aceste cetăţi, cit şi a materialului arheologic
recoltat, ele pot fi datate în secolele IX-XI. Este adevărat că atît la primul tip cît şi la al
doilea, analogiile prezentate sint datate mai timpuriu decit cetăţile transilvănene, dar aceasta
arată doar că tipurile respective de fortificaţii au fost folosite timp indelungat.u
Al treilea tip a fost inregistrat şi cercetat deocamdată doar la Dăbica şi Moldoveneşti, unde
au apărut valuri de pămînt inalte de 3-7 m şi late de 15-20 m. În faţa acestor valuri se
află o bermă lată de 3-8 m şi un şanţ adînc de aproape 3 m faţă de bermil. şi lat de cea 20 m.
La Moldoveneşti, în lipsa şanţului de apărare, s-a construit o platformâ din lemn şi pămînt ce
avea in faţă un gard de stîlpi infipţi vertical în pămînt. Sistemul de construire al acestor fortificaţii poate fi reconstituit cu uşurinţă, deoarece urmele putrezite ale bimelor de lemn ce
formau scheletul valului de pămînt, sau il imblăneau pe amîndouă feţele, s-au păstrat perfect.
Materialul arheologic corespunzător de la Dăbica şi Moldoveneşti, dar mai ales analogiile pe
care le prezintă cele două cetăţi (Kiev, Bielgorod, Leczyca, Bilina, Zabrusan, Sopron, Zalaszentivăn, Zehren, Arkona etc.) 15 permit datarea lor in sec. X-XII. Se pare că in această grupă
de fortificaţii ar intra şi fazele mai noi ale cetăţilor de pâmînt de la Şirioara, Biharia, Cluj, Cetatea de Baltă etc., încă necercetate suficient.
Grupa a patra cuprinde cetăţile cu ziduri de piatră anterioare năvălirii tătarilor (1241). Pentru exemplificare amintim numai cetăţile de la Moldoveneşti, Dăbîca, Virşag şi Odorhei, cercetate In ultimii ani. Cel mai dificil de datat şi care pune şi probleme tehnice de construcţie deosebite este cetatea de la Moldoveneşti. 18 La Dăbica s-au constatat pînă acum două etape
principale ale construcţiilor de piatră (cu mai multe faze de adăugire, reparaţii etc.), care pot
fi datate in cursul sec. XII-XIII. Zidurile, groase de 3-4,5 m, au faţadele din blocuri fasonate legate cu var stins pe loc sau mortar şi emplectonul din piatră sfărîmată şi nisip (excepţie
face zidul de la incinta a III-a care nu foloseşte mortar sau var). Zidurile cetăţilor de la Virşag
şi Odorhei, groase de 1,60-2,20 m, au atit faţadele, cît şi emplectonul legate cu var stins pe
loc, după cum au avut amabilitatea să ne comunice Geza şi Ştefan Ferenczi care au efectuat
cercetările la aceste cetăţi, pe care ei le datează în sec. XII- XIII.
Cetăţile din grupa a V-a cu zidurile pline (opus incertum). legate cu mortar de mai bună sau
mai proastă calitate, a căror grosime variază între 1,50-2,50 m, pot fi datate atit pe baza
materialului arheologic, cit şi prin atestările documentare, începînd cu a doua jumătate a secolului XIII. Pentru exemplificare amintim doar citeva: Cilnic, Tăuţi, Sîngiorgiu-Trascău, Deva,
Codlea, Breaza etc. 17 Acest tip de cetăţi este cel mai larg răspîndit şi mai bine cunoscut.
cială,

K. Horedt, în Dacia, 1, 1957, p. 297 sq ~ idem, în Festschrift P. Grimm, p. 129 sq;
M. Petrescu - Dîmboviţa, în RevRHist, VI/2, 1967, p. 197; N. Zaharia, M. PetrescuDlmboviţa, E. Zaharia, Aşezdri din Moldova, Bucureşti, 1970, p. 120, 287; M. Solle, Stara
Kourim, 1966, p. 27 sq, p. 297 sqq; R. von Uslar, op.cit., p. 68 sq, 163; V. Hruby, Stare
Mesto, 1965, p. 220, sq; V. Vendtova in SlovArch, XVII, 1967, p. 224 sq; J. Kudrnac, în
Festschrift P. Grimm, 1969, p. 171 sq; Z. Hilczerowna, in ArchPol, IX p. 107 sqq; W. Losinski, in ArchPol, XI, p. 59 sqq; E. Kuszewska, în Pom.Ant., 1, 1965, p. 285 sq; M. Stepanek, Opevnena sidli§te 8-12 stoleti ve stfedni Evrope, Praha, 1965, p. 229 sqq; ]. Herrmann,
Slawische Stamme rwischen Elbe und Oder, Berlin, 1968, p. 157, sq; A. S6s, Zalavar, Budapest,
1963, p. 23 sqq.
11 P. A. Rappaport,
în MIA, 52, 1956, p. 73 sqq; Gy. Novăky, în ActaArchBp, XVI,
1964, p. 109 sqq; W. Hense1, Anfănge, p. 44 sq şi 140 sqq; Şt. Pascu - M. Rusu, op.cit.,
p. 181 sq; Z. Vafta, in Festschrift P. Grimm, 1969, p. 196 sqq.
11 M. Rusu Z. Milea, loc. cit.
17
K. Horedt, In Sudost-Forsch., VI, 1941, p. 576 sqq.; idem, in Sieb. V., 64, 1941, p. 16 sq.;
V. Vătăşianu, Istoria artei feudale (n Ţările Române, 1., 1959, p. 8 sqq; 1. Berciu, Gh. Anghel, în
Apulum, V, 1964, p. 309 sq; T. Năgler, in Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 10/1, 1967,
p. 77 sqq; idem, in St.Com, 14, 1969, p. 89 sq; R. Heite1, Cetatea din Cîlnic, 1968, p. 6 sqq.
14
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Cercetările efectuate mai ales în ultimii ani, la cetăţile feudale timpurii
ammtite mai sus, au adus contribuţii substanţiale ce permit o înţelegere
mai clară, mai apropiată de realitate asupra etapelor evolutive pe care
le-au parcurs de-a lungul existenţei lor, aruncînd o lumină· nouă, uneori
revelatoare asupra procesului complex de formare şi cristalizare a relaţiilor
feudale timpurii. De pildă, cercetările de la Dăbîca, prin fortificaţiile
deosebit de întinse şi materialul arheologic abundent şi de calitate superioară, la care se adaugă şi importurile bizantine, carolingiene şi moraviene,
arată, prin comparaţie cu alte cetăţi contemporane (Werla, Stara Kourim,
Stare Mesto, Pobedim, Zalavâr etc.) că aici a fost în sec. IX-X un centru
economic şi politic deosebit de important. Tot aşa ele confirmă că atestarea
la 1068 ca "urbs Dobuka" reprezintă o realitate, ceea ce ne face să presupunem că Şl la "urbs Morisena", sau la "civitas Byhor" a existat
în sec. XI o viaţă citadină, bineînţeles modestă, incipientă, la proporţiile
şi aspectul general pe care-I puteau avea atunci "oraşele" feudale (nu trebuie
să uităm de pildă că urbs Morisena era reşedinţă episcopală încă din
sec. XI).
În concluzie putem spune că cercetările efectuate pînă acum la cetăţile
şi "oraşele", sau mai degrabă tîrgurile feudale timpurii din Transilvania,
sînt abia la început şi că o intensificare a lor este o necesitate imperioasă,
deoarece rezultatele obţinute pînă acum ne îndreptăţesc să credem că
viitoarele cercetări vor aduce contribuţii şi mai substanţiale la cunoaşterea
mai temeinică, mai realistă a istoriei pe care au parcurs-o aceste cetăţi,
dar mai ales la cunoaşterea cadrului şi procesului istoric complex desfăşurat
pe teritoriul României în acele vremuri îndepărtate.

MIRCEA RUSU

CASTRUM, URBS, CIVITAS
(Siebenbiirgische Burgen und

"Stădte"

im 9.- 13. Jh.)

(Zusammenfassung)
Die Identifizierung und genaue Bestimmung im Gelănde der zahlreichen siebenbiirgischen,
in Chroniken und Dokumenten genanntm mittelalterlichen Castra, Stădte und Burgen ist noch
schwierig, weil sie - ohne Angabe von Einzelheiten - bloss erwăbnt werden. Nur S;fstematische
arcbăologische Untersuchungen werden es ermoglichen, sie genau zu bestimmen und vielleicht
ihre zeitliche Entwicklung zu verfolgen.
Von der Bautechnik der bis jetzt untersuchten siebenbiirgischen' Befestigungen ausgehend,
unterscheidet der Verfasser mehrere Burgtypen, die sich zeitlich auf mehr als ein halbes Jahrtausend verteilen :
a) Burgen aus der VO!kerwanderungszeit (Porumbenii Mici, Şeica Mică).
b) Burgen in Ring- oder Hufeisenform (Laz, Pianul de Jos)
c) Burgen auf den oberen Flusstalterassen gelegen, die von einem bis drei Erdwăllen mit
den dazugehOrigen Verteidigungsgrăben geschiitzt sind (Dăbîca, Moreşti, Moigrad u.a.).
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d) Einfache oder _kombinierte Palissaden, hauptsăchlich aus Holz (Dăbîca, Moreşti, Şirioara,
Moigrad u.a.).
e) Burgen mit starken Erdwăllen mit Holzgeriist (Dăbica, Moldoveneşti.)
f) Burgen mit Steinmauem vor dem Tatarensturm von 1241 (Moldoveneşti, Dl\bîca, Virşag
usw.)
g) Burgen aus der zweiten Hălfte des 13. Jhs. (Tăuţi, Cilnic, Codlea u.a.).
Die bis jetzt durchgefiihrten Forschungen stehen erst am Anfang, doch verspricht ihre
Fortsetzung in grosserem Ausmass eine griindlichere und sachlichere Kenntnis des Rahmens
und des umfassenden geschichtlichen Prozesses, der sich in jenen femen Zeiten auf dem Boden
Rumăniens abspielte.
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NEGUSTORI CLUJENI LA CRACOVIA IN ULTIMUL
DECENIU AL SEC. AL XVI-LEA

Dacă pentru piaţa regională a Cracoviei dispunem azi de cercetarea serioasă a lui J an Malecki 1 , iar pentru relaţiile Cracoviei cu alte oraşe polone
putem aminti, de pildă, studiile aceluiaşi închinate relaţiilor comerciale
dintre Cracovia şi Gdarisk în sec. XVP, pentru urmărirea legăturilor
de comerţ dintre Cracovia şi ţările vecine, din sud (Cehia, Slovacia,
Ungaria, Transilvania), literatura istorică ne-a furnizat doar date întîm-

plătoare. În acest sens putem aminti lucrarea mai veche a lui Diveky
A. despre relaţiile comerciale ungaro-polone 3 , cea a cercetătoarei poloneze
Krystyna Pieradzka despre comerţul Cracoviei cu Ungaria în sec. XVI 4 ,
sumarele menţiuni din studiul lui Fr. Kavka, închinat pătrunderii produselor textile cehe şi slovace în ţările române 6 , consideraţiile referitoare la
comerţul Clujului cu Cracovia, în anul 1599, din monografia lui S. Goldenberg dedicată Clujului 6 , cercetările istoricilor cehi şi slovaci FrantiSek
Matejek 7 , Frantisek Hejl 8 şi Pavol Horvath 9 , ca şi studiul lui Jan Malecki despre comerţul exterior al Cracoviei în sec. XVP 0 •
Jan Ma~ecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI wieku, Warszawa, 1963.
Idem, Przyczynek do dziej6w handlu Gdanska w drugiej polowie XVI wieku (Zwi~zki handlowe z Krakowem), în Studia gdansko-pomorskie~ Gdansk, 1964, p. 28-43; idem, Zwi~zki
handlowe miast polskich z Gdanskiem w XVI i pierwszej polowie XVII wieku, Wrodaw-Warszawa~Krak6w, 1968 (pentru Cracovia: p. 130 şi urm.).
3 Diveky A., Felso-M agyarorszag kereskedelmi osszekottetese Lengyelorszaggal foleg a X VIXVII szazadban, Budapest, 1922.
4
Kr. Pieradzka, Handel Krakowa z Wţgrami w XVI. stuleciu, Krak6w, 1935.
6
Fr. Kavka, Cesky a slovensky obchod s textilnimi vyrobky v rumunskych zemich (do poloviny
17. stoleti), Praba, 1957 (Zvlă§tni otisk ze "Sbomiku bistorickebo", V).
8
S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI. Producţia şi schimbul de mărfuri, Bucureşti. 1958.
7
Fr. Matejek, K dejindm leskeho obchodu v oblasti halilsko-karpatskou koncem 16. stoleti
( Krakov jako transitni stfedisko leskeho zboZi), în Slovanske Historicke Studie, III, 1960, p.
185-214.
8 Fr. Hejl, Mlstslty archiv v Krakovl a jeho vyznam pro studium lesko-polskych a slovensko
(uhersko) - polskych vztahu-od- konce XV, do konce XVIII stol., în Sbornik Matice Moravske, 79, 1960, p. 288-290.
8 P. Horvatb, Obchodne styky Levole s Pol'skom v druhej polovici XVI storolia, în Historicke
Studie, I, 1955, p. 105-145; idem, Prispevok k obchodnym stykom vychodoslovenskych miest
s Pol'skom a Sedmohradskom v 16.-17 storoU, în Nove obzory, VII, 1965, p. 131-142.
10 J. Ma~ecki, Handel zewnţtrzny Krakowa w XVI. wieku, Krak6w, 1960 (extras din "Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Krakowie"), 1960, nr. 11, p. 73-152).
1
1
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Îndeosebi, pînă de curînd11 , pînă la studierea de către noi a registrelor
vamale ale Cracoviei de la sfîrşitul sec. XVI, legăturile comerciale ale Transilvaniei cu marele centru comercial din Malopolska au rămas aproape
complet necunoscute istoriografiei noastre. Nestudierea registrelor vamale
(Ksiţgi celne) ale Cracoviei a făcut ca unii istorici (Lucja Charewiczowa12 ,
Fr. Kavka13 ) să susţină că legăturile comerciale dintre Cracovia şi Transilvania au fost intermediate de Lw6w sau de oraşele slovace. Această
presupunere este însă infirmată de numeroasele nume de negustori transilvăneni din Cluj, Oradea, Satu-Mare, Baia Mare, Turda, Dej, etc.,
care au mers şi au cumpărat direct de pe piaţa Cracoviei felurite măr
furi poloneze sau de import ori au dus acolo produsele economiei ardelene.
Se pune întrebarea: de ce negustorii cracovieni nu veneau la Cluj pentru
a importa produsele ardelene, aşa cum negustorii clujeni mergeau şi neguţătoreau pe piaţa Cracovieii4 • Răspunsul la această întrebare trebuie căutat
pe de o parte în dreptul de depozit al diferitelor oraşe (Lw6w, Lublin),
care împiedica pe negustorii din Cracovia să meargă dincolo de aceste oraşe
în direcţia altor ţări 15 , iar pe de altă parte, în raporturile de clasă din Polonia epocii. Secolul al XVI-lea este epoca unei intense dezvoltări economice a Poloniei, atît sub raport industrial, cît şi comercial. Ca toate
ţările de la răsărit de Elba, ea exportă mari cantităţi de produse agricole
(cereale, plante tehnice), produse animale, lemne etc. în apus, unde dezvoltarea forţelor de producţie necesita o tot mai mare cantitate de materii
prime, ce vin în apus din partea răsăriteană a Europei, economiceşte
complimentară. Exportul acesta de materii prime îl face însăşi şleahta
prin Gdatisk, căutînd să-şi asigure mereu, ca una ce deţine puterea politică, felurite privilegii şi avantaje politice în domeniul exportului. În ce
priveşte importul Poloniei din ţările apusene, el consta din produse manufacturiere: postav, pînză, ţesături, mătăsuri, dantele, bijuterii, vinuri
scumpe, importate pentru a satisface trebuinţele de lux, pompă şi trai
bun ale şleahtei şi magnaţilor. Şleahta avea interesul să cîştige cît mai
mult la export, dar totodată era interesată să cîştige şi din import beneficiind de preţuri mai reduse la numeroase mărfuri importate de care
avea nevoie. În acest din urmă scop politica ei egoistă de clasă s-a exprimat prin aceea că - între altele - şleahta polonă a impus la seimul
din Piotrk6w din 1565 hotărîrea prin care negustorilor poloni li se interzice de a merge în străinătate cu mărfuri polone ori pentru a aduce de
acolo în Polonia mărfuri străine, permiţîndu-se numai negustorilor străini
11 M. Dan, Din relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu Polnnia la sfîrşitul sec. al X VI -lea.
Produse textile importate de clujeni de la Cracovia. in Om<lgiu lui P. Constantinescu-! aşi,
cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1965, p. 2~9- 294; idem, Le commerce de la
Transylvanie avec la Pologne au XVJe siecle, in RevRHist, VIII, 1969, nr. 3, p. 621-634.
12 L. Charewiczowa, Handel sredniowiecznego Lwowa, Lw6w, 1925, p. 89-95.
11 Fr. Kavka, op.cit., p. 44.
1• Pentru prezenţa sporadică şi în număr redus a negustorilor poloni pe piaţa Transilvaniei
vezi M. P. Dan, Le commerce de la Transylvanie avec la Pologne au XVJe siecle, p. 628-630.
11 Cf. J. Malecki, Handel zewnştrzny
Krakowa w XVI, w .• p. 86-87.
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să vină cu mărfuri în Polonia să le desfacă aici şi să ducă de aici tot
felul de mărfurP 6 • Cu toate că, pentru a-i acorda o uşoară compensaţie
negustorimii, dieta din Piotrk6w a confirmat oraşelor privilegiile lor cu
privire la dreptul de depozit, totuşi interesele negustorilor au fost serios
legate prin interdicţia de a depăşi frontierele regatului17 • Prin această mă
sură şleahta urmărea atragerea în ţară a negustorilor străini care aici plă
teau în monedă bună18 şi prin venirea cărora în mare număr şi cu multă
marfă se provoca un joc liber al concurenţei de pe urma căreia beneficia în primul rînd şleahta. Interzicerea pentru negustorii poloni de a merge
peste graniţă s-a născut din dorinţa şleahtei de a evita ca negustorii
poloni să fie mijlocitori exclusivi ai raportului comercial cu străinătatea,
deoarece negustorii poloni trebuiau să plătească peste hotare, pentru măr
furile achiziţionate, potrivit preţurilor de pe pieţele de acolo, ceea ce ducea
la scumpirea mărfurilor importate. Şleahta spera că prin atragerea în
Polonia a negustorilor străini face preţurile mărfurilor în Polonia independente de preţurile pieţelor străine şi supuse reglementării locale (taxe
vamale, tarif de preţuri, taxaţiuni etc.). Era o măsură care în acelaşi
timp urmărea să apere moneda polonă prin ieşirea a cît mai puţini bani
din ţară. Măsura urmărea într-un cuvînt ca preţurile mărfurilor importate
din străinătate să fie mai accesibile nobilimii. Dar în implicaţiile ei măsura
lovea în interesele negustorilor, ale oraşelor, a căror dezvoltare o va frîna
cum o va dovedi mai ales secolul următor19 •
În aceste condiţiuni se explică de ce la sfîrşitul sec. XVI la Cracovia
abundă negustorii străini: ruşi, greci, lituani, veneţieni, silezieni, nemţi, cehi,
moravi, evrei, armeni, englezi şi. alţii şi de ce, alături de ei, apar şi
numeroşi clujeni şi orădeni, care vin cu mărfurile lor la Cracovia, de unde
se întorc acasă cu altele.
De fapt, interdicţia nu a fost tradusă în viaţă dintr-o dată şi aşa ~e
explică totuşi prezenţa negustorilor poloni în: Silezia, Moravia, Austria 20
şi deşi foarte puţini şi în Transilvania, în ultimele trei decenii ale
secolului al XVI-lea21 • Dar acestea sînt excepţii de la regulă.
16
Adam Szel~gowski, Pieni~dz i przewr6t cen w XVI. t XVII. wieku w Polsce, Lw6w,
1902, p. 83-85; S. Arnold - I. Michalski - K. Piwarski, Historia Polski od polowy XV
w. do r. 1795, Warszawa, 1955, p. 61-63; Historia Polski, l, 2, Pod redakcj~ Henryka
Lowmianskiego, Warszawa, 1957, p, 150-141.
17
Cf. A. Szel~gowski, op.cit., 1. c.
18
La sfîrşitul sec. XVI moneda polonă se depreciase mult. Dar la sfîrşitul sec. XVI vin
şi bani străini cu o foarte scăzută valoare, bătuţi în Ţările de Jos sau în alte ţări apusene
(A. Szel~gowski, op.cit., p. 166). Dificultăţile monetare se reflectă în măsurile luate atunci
de Sigismund III Wasa (idem, p. 167 -1M). Moneda ungurească - dovadă valoarea florinului polon faţă de cel ungar-, are încă un curs ferm la sfîrşitul sec. XVI.
19
A. Szel~gowski, op.cit., p. 87-89; S. Amold - I. Michalski - K. Piwarski, op.cit.,
p. 66-67; cf. şi B. Zientara, Dzieje ma:opolskiego hutnictwa zelaznego XIV -XVII w., Warszawa, 1954, p. 186-187.
20
R. Rybarski, Handel i polityka handlowa Pclski w XVI. stuleciu, t. I. Rozw6j handlu
i polityki handlowei, Poznau, 1928, p. 217-218.
21
în 1557 la Bistriţa negustorul armean din Liov, Iwackho (Arh. Stat. Cluj, arh. Bistriţei nr. 24, Turda, I. VI. 1557) ; in 1578 negustorul şi meşteşugarul polon Gheorghe pellifex
(blănarul) (Ibid., nr. 140, 22. XII. 1578); Sprawozdanie z poszukiwan na Wţgrzech, Krak6w,
1919, p. 128, nr. 380.
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Din cît putem urmări în registrele vamale cracoviene22 rezultă că negustorii transilvăneni care veneau cu mărfuri la Cracovia le aduceau de multe
ori pe seama unui anume negustor. De exemplu, în 1597, negustorul
clujean Mihail Luther a adus vin şi mied ardelean pentru Malcher Tylis,
civis Cracoviensis; iar în 1600 s-a adus vin din Transilvania negustorului palon Stanislav Wiatro, civis Clepardiensis (din Kl~parz), ceea ce dovedeşte strînsele legături dintre negustorii clujeni şi cei cracovieni, împiedicaţi să se aprovizioneze singuri dincolo de frontieră23 •
Cînd vorbim de negustorii clujeni la Cracovia ne gîndim în primul rînd
la negustorii veniţi acolo cu afaceri şi care după un interval de timp au
revenit acasă cu carele încărcate de mărfuri, iar în al doilea rînd, la meş
teşugarii totodată şi negustorii clujeni, care s-au stabilit definitiv
la Cracovia, obţinînd indigenatul.
Prima categorie este. firesc, cea mai numeroasă. Din datele pe care ni le oferă registrele
din Cracovia pentru anii 1592-1595. 1597 şi 1599 şi registrul tricesimal clujean din
1599 24 , rezultă că in aceşti 6 ani au cercetat Cracovia un număr de 61 de clujeni amintiţi
in total de 93 de ori la import şi de 6 ori la export. ultimelefpoziţii revenind toate negustorului Mihail Luther. Unii dintre negustorii clujeni sint înregistraţi de mai multe ori. Aşa,
pomenitul Mihail Luther e trecut in registru de 12 ori: o dată în 1593, de 5 ori in 1595, de
5 ori in 1597, şi o dată in 1599, alţii apar de 4. 3, ori 2 ori, dar marea majoritate (42)
a negustorilor clujeni sint amintiţi doar o singură dată. După numele şi pronumele negustorilor urmează indicaţia: z Kolozwaru, dar, cum uneori nu se indică localitatea, e probabil că
şi alti negustori erau tot din Cluj. O singură dată in afară de precizarea localităţii se notează
/namarz, adică prăvăliaş, boldaş, ceea ce indică sigur un negustor de mărunţişuri. Este vorba
de negustorul clujean Valanti, care în 6 aprilie 1593 aduce la Cluj dantele, voal, cuţite şi
pînză de Cracovia, aţă, centuri in valoare vamală de 28 mărciu, dar care in 1592 cumpărase
de 111 mărci 26 •
Se pune intrebarea: toţi clujenii trecuţi in registrele vamale cracov1ene sint negustori
sau unii din ei sint meşteşugari veniţi să-şi desfacă mărfurile în Slovacia şi trecuţi apoi
pentru cumpărături la Cracovia ? Din analiza datelor registrelor vamale cracoviene pare a rezulta că în toate cazurile avem de a face cu negustori, intrucit nu am întîlnit nici un caz in
care să se inregistreze exclusiv materia primă (de e::s:. mătase, metale, chimicale, piei) şi
unelte de producţie, aşa cum ne-am aştepta in cazul meşteşugarilor.
Totuşi in unele cazuri ştim precis că unii din negustori se îndeletniceau şi cu meşteşugul.
Aşa de pildă, Filstich Petru, care importa in 1599 de la Cracovia diverse mărfuri (postav
de Breslau, de Lamberg, granat, pînză de Biecz, lămii. untdelemn, piper, zahăr, pălării,
n1imuşi etc.) se îndeletnicea şi cu aurăria 17 şi poate cazul său să fi fost şi al altora.
Dacă am încerca o clasificare a negustorilor în categorii : mari, mijlocii şi mici, incercarea
ar fi nu numai temerară, dar şi neştiinţifică, intrucit numai pe baza datelor referitoare la
traficul comercial clujeano-cracovian între 1592-1599 nu putem hotărî care negustor este
mare şi care este mic. Pentru aceasta ar fi necesară cunoaşterea activităţii lor comerciale la
vămii

22 Registrele vămii din Cracovia se află in acest oraş la \Vojew6dzkie Archiwum Panstwowe
(WAP). ksi~gi ce~ne, Mss. nr. 2116 (1592), 2117 (1593), 2118 (1594), 2119 (1595), 2120 (1597),
2121 (1599), 2121 (1600). Toate informaţiile privind piaţa Cracoviei sînt luate din aceste registre, din manuscrisele indicate la anii respectivi.
23 Negustorii poloni nu puteau merge in Ungaria sau Transilvania după vin (Volumina
legum, II, f. 973, anul 1578; cf. şi Franz Joseph Jekel, Polens Handelsgeschichte, I. Wien
und Triest, 1809, p. 172).
24 Arh. Stat. Cluj. arh. oraşului Cluj, Socotelile oraşului mss. 8, XIV (1599).
2 6 WAP, Cracovia, Ksi~gi celne, Mss, 2117 (1593), fol. 106 v.
u WAP, Cracovia, Ksi~gi celne, Mss. 2116 (1592), fol. 71 v.
1 7 Cf. S. Goldenberg, Clujul tn sec. XVI, Bucureşti, 1958, p. 107.
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import şi export şi in raport cu alte centre comerciale in perioada de timp respectivA. Or,
afară de datele registrelor cracoviene, nu dispunem de informaţii privind activitatea lor
comercială in raport cu alte localităţi străine (Viena, Lamberg, Ko~ice, Belus etc.) decit pentru
anul 1599 (Registrul tricesimal clujean),
la afară de aceasta, se mai adaugă o dificultate: nu toţi negustorii au notate consecvent
valorile vamale ale mărfurilor ce le importă. Prin urmare, o ierarhizare a negustorilor clujenl
nu poate fi, in acest<! condiţii, decit cu totul relativA.
Totuşi se pot desprinde ca negustori, caracterizaţi ca atare şi cu o activitate comercialA
mai înfloritoare în cadrul traficului clnjeano-cracovian, 24 de persoane, printre care amintim
pe Mihail Luther, Andras Baychel. Petm Filstich 28 , Laurenţiu Schmelczer, Hans Schmidt,
Gaspar Masswander, Janosz Pakos, Benedict Bornemisa, Ştefan Lang, Janusz Schieb, Teleki L6rincz, Hanus Vaitel. janusz din Cluj, Ştefan din Cluj, Valanti etcu. Sub raport numeric ei
reprezintă 39,34% din totalul negustorilor clujeni care apar pe piaţa Cracoviei în ultimii
ani ai sec. XVI, Valorile vamale ale mărfurilor pe care aceşti 24 de negustori clnjeni le
importA. de la Craeovia sau le exportă la Cracovia se ridică la suma totală de circa 10.506
fl. 41 d. ung. 80 , ceea ce raportat la totalul traficului import-export în sumă globalA. de
± 18.148 fl. 1:48 d.ung. 81 reprezintă circa 57,89%. Prin urmare dacă negustorii clujeni care
încheie la Cracovia tranzacţii comerciale de mai mică valoare sînt mai numeroşi (37, adicA
circa 60,66%). sub raportul valorilor vamale ei nu reprezintă decît 42,11 %· Aşadar, comerţul
Clujului cu Cracovia la sfîrşitul sec. XVI este mai mult un comerţ efectuat de negustorii
cu mai mari posibilităţi băneşti, deşi este suficient de mare şi numărul celor care încheie
afaceri mai mici şi a căror contribuţie la importul cracovian al Clujului este relativ importantA..
Deşi după cum am spus este greu să precizăm, pe baza datelor de care dispunem,
stmctura socială a negustorimii clujene care activează în cadrul traficului comercial clujeanocracovian şi este atestată pe piaţa Cracoviei, totuşi se pare că numărul celor care se inddetniceau exclusiv sau în paralel şi cu comerţul era destul de insemnat în Clujul de la sfîrşitul
sec. XVI. Intr-adevăr, dacă la cei 61 de clujeni pomeniţi mai sus ca întreţinînd relaţii
comerciale cu Cracovia, mai adăugăm un număr de alte 72 persoane, care sînt amintite 82
ca întreţinînd relaţii comerciale cu\ iena, Liov, Belus, Moldova sau cu oraşele din ţarâ (Carei,
Oradea, Zalău, Haia Mare, Satu Mare), avem consemnat la Cluj în ultimul deceniu al sec.
XVI un total de 133 persoane, care se îndeletnicesc cu traficul de mărfuri, dacA. - evident
- toate cele 72 de persoane atestate în registrul tricesimal clujean din 1599 vor fi fost din
Cluj şi nu şi din oraşele transilvl!.nene pomenite mai sus spre care, potrivit registrului, unii
din ei duc mărfuri din Cluj.
Fărl!. îndoială că ar fi exagerat sl!. presupunem cll toate cele 133 de persoane pot fi caracterizate ca negustori cu o activitate comercială continuă şi susţinută, întrucît valorile vamale
trecute în dreptul unora din ele - aşa cum rezultă din registrul tricesimal clujean - abia
se ridică la citeva zeci de dinari. Este vorba mai degrabă de simpli precupeţi cu o activitate
comercială redusă şi de caracter mai mult local 33 sau de persoane particulare care desfăşoarA
doar întîmplător o activitate comercială. In lumina acestor consideraţi uni, chiar dacă admitem
caractuul mixt meşteşugăresc-comercial al Clujului la sfîrşitul sec. X VI, balanţa va fi înclinat
spre meşteşugari, a căror forţă economică se reflectă, de altfel, şi în forţa lor politică în
cadrul Clujului epocii. Ca atare, pare justă afirmaţia că pe atunci, la Cluj ,.numărul negusto-

în

În registrul vamal cracovtan, Mss. 2121 (1599), foi. 50 scris, greşit: Floste1.
u \'ezi WAP, Cracovia, Ksittgi cdne, passim.
1
° Calculele se bazează pe datele spicuite din Ksittgi ce~ne Krakowskie şi pe (onvertirea
mll.rcilor polone in florini poloni la cursul 1 marcă = 48 fl. şi a fkrmului polon in florin
ungar la cursul 30 gr.pol. = 66 d.ung.
11 Calculul s-a făcut prin adiţionarea valorilor vamale trecute la
fiecare negustor.
82 Arh. Stat. Cluj, bOC. Xl\JI:J, Registrul de tricesimă din 1599.
83 Pentru comparaţie amintim că în oraşul Nowy S~cz din Malopolska, centru cu o vie
activitate comercială, intre 1591:4-1656 - in mai binP. de o jumătate de veac - la o populaţie de circa 5uLO de locuitori au fost abia vreo 60 de negustori (]an Sygansky, H istorya ]1.' uwego S(lcza ••. , p. 138). Or, este exclus ca Clujul la apro:xin1ativ 75LlJ de locuitori să fi av\&t
in ciJ:ca un deceniu un număr de peste 2 ori mai mare de negustori.
18
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rilor de profesie era încă redus'' 84 şi că a treia diviziune socială a muncii nu ajunsese încă
prea departe in Clujul din ultimii ani ai sec. XVI.
Din datele furnizate de registrele vamale rezultă că in rîndurile negustorilor clujeni care
făceau comerţ cu Lracovia la sfirşitul sec. X V 1 nu se ajunsese la o stnctă specializare. Toţi
cumpărau de toate. Totuşi există o mică deosebire, care se descifrează printr-o analiză atentă a registrelor vamale cracoviene şi anume: in timp ce toţi negustorii cumpără postavuri
şi pînzeturi felurite, coloniale,
pălării, cuţite, hirtie, papuci, mănuşi, feţe de masă, dantelă,
puaele, ace, curele, ciorapi, inele, sticlă, geamuri, şofran, heringi etc., cei ,.mari", - pe lîngă
faptul că achiziţionează postav şi pînzeturi in cantităţi mai mari şi de calitate mai bună
(Lunski, :Fainlundisz, de h.Oln, de mătase atlas, damasc etc.) - aduc la Cluj şi mărfuri ce
nu hgurează in general in stocurile celor ,.mici". Ei importă în exclusivitate şi în mari cantităţi :
puşt1, plumb, alaun, miniu, cositor, sulf. tablă zincată, oţel, ca şi mari cantităţi de piei de
iutt, d.e veveri\ă, safian şi cordovan36• Este de presupus că, in desfacerea acestor n1ărfuri
pe piaţa clujeana, ei erau adevăraţi angrosişti, care aprovizionau atit pe meşteşugarii mai mici
din Lluj, cit şi din alte oraşe arat:lene ori din alte părţi, cărora le puteau astfel impune
preţunle lor. Lauza pentru care numai aşa-zişii negustori mari s-au aprovizionat pe piaţa
LralOviei cu metale, arme şi piei scumpe pare a ii preţul ridicat al acestor mărfuri, care,
ca atare, nu puteau fi achiziţonate iu m ... ri cantităţi de negustorii ,.mici"aa.
Se impune acum să arătăm, pe scurt, felul cum îşi făceau negustorii clujeni afacerile pe
piaţa Lracovici. Regiruul aplicat negu::.torilor clujeni pe piaţa Cracoviei la shrşitul sec. X VI
era reglementat de dreptul de depozit (Stapelrecht, droit d'etape), potrivit căruia clujenii
erau oiJllgaţi să-şi devună mărturile in aepozit şi să le desfacă intr-un timp determinat.
:Negustori! clujeni - ca toţi străinii - trebuiau să-şi vîndă mărfurile lor negustorilor localnici,
care le exportau in alte părţi sau le revindeau pe loc altor străini cu un anumit profit37 ,
Dacă dreptul de depozit acordat Cracoviei şi altor oraşe limita libertatea de mişcare şi
tranzacţiile negustorilor clujeni veniţi acolo cu mărfurile lor, şi aprovizionarea lor cu mărfuri
pe piaţa craco\iană pentru a le aduce in Transilvania era limitată. Ea nu se putea face
oriunae, norme stricte reglementind şi această activitate. Negustorii clujeni se aprovizionau
cu mauuri am pră\ ăliile negustorilor cracovieni aflate in imensul palat din piaţa mare a oraşu
lui, aşa-nLnutul bukicnnil:e l1 uchlauben, Halle aux draps). Tot aici in mai multe încăperi
se v·inaeau şi postavurile (::.ulna), de unde şi numele clăairu3 8, ln anumite condiţii, negustorii
clujeni se puteau apwviziona cu mlufuri şi direct de la casele sau din magaziile negustorilor
craLO'Iiit:nl~•.

Se 1-une intrebarea: in ce puioade negustori clujeni vizitau piaţa Cracoviei şi cit stătea
un negustor clujean la lracovia p~ntru inLheietea tranzacţiilor sale. Din registrele
vanwle ale Lrucoviei rezu1tă că nt.gustorii atdt:leni, şi deci şi cei clujeni, sint atestaţi la
Cracovia in jurul datt:i ţinerii celor trei man tirguri anuale: al Sf. Ladislau (3-14 mai),
al bf. Vitus (11-17 iunie) şi al bf. :Mihail (29 sept. - 5 oct.), deci mai ales în lunile de
primă1 ară şi toamnă, dud prezenţa lor acolo trebuie pusă in legătură şi cu aprovizionarea
negustoliwr pentru sărbatun.le P~telui şi Lraciunu.lui. Răspunsul la cea de a doua întrebare
es1.e mai greu ae dat, aeoatel.e nu <ll::.punew de date care sa precizeze, in afară de momentul
obişnuit

84 S. Goldenberg, Oraşul Cluj, important centru meşteşugăresc,
tn secolul al XVI-lea, in
Studu, Hl53, 6, 1\', p. 157.
•~ U. Ksi-rgi ce~ne Krakowskie, passim.
au l tntru unentare dăm au1-ă hlc şi Rybarski unele preţuri din diferiţi ani: plumbul la
Cracovu in ltl~7 costa 1 centnar (65 kgr) bO gr. (1. Pelc, (,eny w .1\rakc.wie w latach 1Jt9- lbt.u, Lv.6w, 19J5, p. 64, Anexa); piei de veveriţă, 1 buc. în 15&6, 10, 11 zloţi; oţel (în
'\\ ieliuka şi B<.dmia în 15/&) &t. gr. 1 ccnlllar (= b5 kgr); cositor, 1 centn. in 15Î7, 16 zloţi
(R. Rybatski, op.ctt., p. 2b7, 2!:1~-294).
1 ' bt. Kutrzt.La- jan 1:-tasnik, Dzteje handlu i kupiectwa Krakowskiego, în Rocznik Krakowski, ).!V. hra.1..6w, s.a., p. 13.
ati W. LuszlZkit.wicz, ::,ukunnice Krakowskie, Krak6w, 1899, p. 7.
88 St. hutrzeba jan 1:-tasnik, op.ctt., p. 38-J9. l'entru amlulunte vezi studiul nostru:
Le commerce de la Transylvame avec la Pologne au X V Je si~cle, în .kevlr.Jiist, VIII, 191)9, nr.3,
p. b24-b25.
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plecării, şi

data sosirii negustorilor clujeni la Cracovia. Doar intr-un singur caz dispunem de
astfel de date şi anume : marele negustor clujean Mihail Luther a intrat prin vama Cracoviei
la 16 martie 1597, aducînd vin şi m.Î{d din Transilvania; alte două transporturi de mied şl
miere 1-au urmat în 26 şi 28 martie. După ce şi-a vindut vinul, miedul şi mierea, Mihail Luther a trimis spre Cluj la 29 martie felurite postavuri, pe care le va fi însoţit spre casA
negustorul clujean Hanus Lipay, care şi-a pus marfa împreună cu Luther în cele două care
ale cărăuşului Christof din Wierzala40 , iar Mihail Luther a trecut din nou pe la vamA în 3
aprilie cu diferite postavuri, pînzeturi, sîrmă de fier, piper, cuişoare etc 41 • Prin urmare, Mihail
Luther a stat la Cracovia in primăvara anului 1597 aproape 3 săptămîni.
în chip firesc se pune acum intrebarea: ce cumpărau negustorii clujeni pe piaţa Cracoviei
şi ce vindeau acolo. În ce priveşte mărfurile importate c:'e negustorii clujeni de pe piaţa
Cracoviei, trebuie ţinut seamă de faptul că acum, la sfîrşitul sec. XVI, Cracovia, in afară
de mare centru al comerţului de tranzit, a evoluat spre mare centru al comerţului de importexportn. Ca atare, negustorii clujeni vor importa de aici atit mărfuri din alte ţări tranzitate prin
Cracovia, cît şi produse indigene poloneze. Astfel, clujenii importau de pe piaţa Cracoviel
postavuri, pînzeturi şi mătăsuri central- şi vest-europene43 , pălării slovace, piei diferite esteuropene, îmbrăcăminte şi încălţăminte, metale şi obiecte de metal mai ales de provenienţă
polonă, mirodenii şi fructt' din Orient şi Italia, peşte de la Marea Baltică, chimicale şi vopsele,
aţă, perdele, dantele, hirtie, sîrmă, cuie, sticlă, oglinzi etc. provenite fie din Polonia, fie din
numeroase alte ţări 44 • Din analiza registrelor vamale cracoviene se vede că oraşul Cluj, la
sfîrşitul sec. XVI, se aproviziona prin intermediul Cracoviei de pe o arie comercială foarte
întinsă, care, in afară de teritoriile de peste mări, cuprindea toate regiunile Europei. Negustorii clujeni au adus atunci pe piaţa Cracoviei piei de cerb, ceară, covoare (scoarţe), mied,
miere, vin, seu topit. În raport cu importul Clujului pe piaţa Cracoviei, care consta mai
ales din produse manufacturate, el a exportat indeosebi materii prime, urmind in acest caz
regula generală a ţărllor de la răsărit de Elba, care trimit spre apus mate.rii prime şi importă
produse manufacturaten.
În ce priveşte locul ocupat de oraşul Cluj, in raport cu celelalte oraşe şi tîrguri ardelene,
în comerţul Cracoviei, totalizind datele registrelor vămii din Cracovia, rezultă că negustorii
din Cluj au plătit in 6 ani (1592-1595, 1597 şi 1599) taxe vamale de 324 fl. 14 gr., cu circa
225 fl. mai mult decît Oradea, care în 5 ani (1593, 1595, 1597, 1599, 1600) a achitat 99 fl.
18 gr. 4 din, situindu-se pe locul al II-lea, după Cluj•e. Prin urmare, in cuantumul taxelor
vamale de import şi export cu care negustorii clujeni au contribuit la totalul încasărilor
vămii din Cracovia in ultimul deceniu al sec. XVI se reflectă importanţa relaţiilor comerciale
dintre Cluj şi Cracovia in acel timp.
Pentru a termina consideraţiunile noastre privitoare la negustorii clujeni pe piaţa Cracoviei.
trebuie să precizăm că toate cele de mai sus s-au referit la cei veniţi la Cracovia şi înapoiaţi
la Cluj cu mărfuri, după un interval mai lung sau mai scurt. Au fost însă şi cazuri cînd unii
clujeni s-au stabilit la Cracovia, devenind cetăţeni ai oraşului din Malopolska. Dar, dacă in sec.
al XV-lea intre emigranţii din diverse părţi ale Ungariei, veniţi şi stabiliţi in Polonia, majoritatea o constituiau negustorii, in sec. XVI predomină meşteşugarii-negustori, mai ales aurarii
ardeleni, care s-au bucurat de un mare renume in Polonia acelei vremi.
Cercetind pentru perioada anilor 1555-1611 registrul oraşului Cracovia, în care erau trecuţi
străinii care obţineau cetăţenia (ius civile, ius civitatis) nu am aflat, din păcate, nume de negustori clujeni la sfîrşitul sec. XVI. Doar la inceputul secolului următor. in 16 iulie 1603 este
amintit în Libri iuris civilis aurarul clujean Andreas Karai, care va fi fost in acelaşi timp şJ
u WAP, Ksitrgi celne, Mss, 2120 (1597), foi. 93, 96, 102 v., 104, 105 v.

n Idem, foi. 108-108 v.
n Cf. Jan Ma~ecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI. wieku, p. 20.
43
Vezi pentru detalii lucrarea subsemnatului: Dm relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu
Polonia la sfîrşitul sec. al X V 1-lea. Produse textile importate de clujeni de la Cracovia, ÎD
Omagiu lui P. Constantinescu-laşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani, p. 289-294.
u ·vezi jan Ma~ecki, Handel zewnştrzny Krakowa w XVI wieku, p. 92-142.
n Pentru detalii privind importul şi exportul Clujului de la şi la Cracovia vezi lucrarea
noastră in manuscris : Schimbul de mărfuri între Cluj şi Cracovia la sfîrşitul sec. al X V 1-lea.
41
M. P. Dan, Le commerce de la Trans)'lvanie ave' la Polofne au X V 1' siicl1, p. 622.
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negustor al produselor muncii sale. El nu şi-a putut dovedi in faţa sfatului oraşului originea,
deoarece din pricina războiului pierduse tot şi abia putuse scăpa cu viaţa şi venise la Cracovia
cu soţia şi copiii (ob bdla civilia transilvanensia aliquoties spoliatus, vix cum uxore et liberis
... huc emigrasse). Pentru atestarea identităţii lui au dat garanţie aurarii cracovieni Samuel
Piaskowski, Ştefan Peste şi Benedict Kecskemeti, care, sub o amendă de 100 zloţi de aur,
s-au angajat că in interval de un an el va depune actul său de naştere, in caz contrar va
pierde cetăţenia47 • Mai tirziu, in 1625, aurarul clujean Ioan Tholmaczy a obţinut şi el dreptul
de cetăţean al Cracoviein.
In ce prinşte organizarea comerţului negustorilor clujeni cu Cracovia se poate afirma el
el era in general o intreprindere individuală, fiind exercitat de un negustor, cu ajutorul familiei
sale 48 • Totuşi, uneori registrele vamale consemnează unele intovărăşiri de negustori clujcni
care aduc împreună la Cluj mărfurile cumpărate la Cracovia. Din registrele vamale
cracoviene rezultă că in 1595, de pildă, negustorii Ştefan Lang, Petru Bek, Ştefan Kuzma, Ianusz Szab6, Hanus Vaiss. Ştefan din Cluj şi Mihail Globlicz s-au asociat şi şi-au transportat mărfurile împreună cu un singur cărăuş. Pavel Endzel 60 • In acelaşi an e amintit la
vama Cracoviei negustorul clujean Toma Diac cum socio 61 • O intovărăşire cu ocazia inapoierii
la Cluj trebuie să fi făcut şi Ianos Pakos cu Mihail Zygeth şi Mihail din Cluj cu Kadas Petru,
toţi din Cluj, cărora le-a transportat mărfurile la Cluj cărăuşul Ianusz 62 • Cu unul şi acelaşi
vector (forman) şi-au adus mărfurile acasă şi negustorii clujeni Schmelczer Laurenţiu şi Hanus
Smith 63 • În 1597 opt negustori clujeni şi-au adus mărfurile toţi laolaltă cu cărăuşul polon
Mihail Kyelbaska din Zloty 64 • În registrele vamale cracoviene intilnim şi cazuri cind şi cărăuşil
se into,·ărăşesc pentru a putea face faţă multelor şi neprevăzutelor greutăţi ce-i aşteptau
in lungul drumului. Aşa, de exemplu. in 1599, e amintit cărăuşul Martin Kovăcs s towarzyszimi 61
şi tot atunci un altul, Martin Szyby cunz sociis 58 •
Toate aceste intovărăşin credem că aveau un caracter accidental şi temporar, ţinînd cit dura
călătoria de la Cracovia la Cluj şi la sosirea in oraşul ardelean desfăcindu-se, fiecare negustor
îşi lua marfa sa. Că aceste intovărăşiri aveau un caracter accidental o dovedeşte şi expresia
intilnită uneori in registrele vamale cracoviene: ,.wloiy do kogo si~ traffy", adecă: .,încarcă
(pune) la cine s-o nin:ui" sau .. la cine va intilni". Prin urmare, in afară de asocierea
intre ei a negustorilor clujeni, era po~ibilă şi a~ocierea unui negustor clujean cu unul dintr-un
alt oraş ardelean, cu un orădean. de pildă, cum, de altfel, se şi intilnesc cazuri in registrele
vamale craco\·iene. O astfel de intovărărire cu totul întîmplătoare vor fi incheiat in 1597 negustorii clujeni Hcgedus Mihai Diak şi Boczi Ştdan. fiecare din ei declarind că-şi va pune marfa
,.la cine s-o nimui" 67 • A~tfel de intovărăşiri a< cidentale şi ten ponre ~e ( unmc ~i in Pclonia,
Lituania ~i Rusia in ~ee. :XVI, urtcri in.lrăcînd şi de. ca în caztl rerustcrilor clujeni, forma
transportării in comun a m::tfurilor sub conducerea unuia şi aceluiaşi cărăuş 68 •
Cauzele pentru care se înjgh€bau astfel de intovărăşiri efemere tnbuie cliutate pe de o
parte in penuria de bani lichizi in circulaţie - nu întîmplător se asociază negustorii mai mici
-. iar pe de altă parte în nevoia de a ~ări perscnalul rentru a face faţă greutăţilor ivite
in calea negustorilor clujeni pe pămînt străin sau dificultăţilor şi primejdiilor ce-i pindeau in
47 WAP, Mss. 1423, Libri iuris civilis (1555-1611), fol. 600 v. -601 (p. 552-553) Andrei
Karai era in Cracovia, de prin 1586 (Leonard Lepszy, Przemys; zJotniczy w Polsce, .Kxak6w
1929, p. 153).
48
St. Kutrzeba - ]. Ptasnik, op.cit., p. 93, nr. 3.
u Cf. rentru analogie ccmnţu1 ruso-lituan cu Polonia in sec. XVI (A. Wawrzynczyk,
Studia z dziej6w handlu Po/ski s Wielkim Ksiţstwem Litewskim i Rosj~ w XVI. wieku. Warszawa, 1956, p. 103).
60
WAP, Ks. ce~ne, Mss, 2119 (1595), fol. 87 v. -88.
i l Idtm, foi. 98 (20.III.l595).
u Idem, foi. 105-106. În registru apare expresia: u thowarzisze.
n Idem, foi. 220 v.
64 WAP. Ks. ce}ne, Mss. 2120 (1597), foi. 69 v. -70.
16
ldtm, Mss. 2121 (15f.9), foi. 4!i> v.
68 ld€m, foi. Hl1 v.
17 ldtm, M~s. 2120 (1597). foi. 2C8 .
• 68 A. \\ aw1zynczyk, op."t., p. 103.

https://biblioteca-digitala.ro

t-."EGUSTORI CLUJENI LA CRACOVIA

213

lungile şi grelele lor drumuri din Cracovia la Cluj (deteriorarea mijloacelor de transport,
atacurile feudalilor, ale tîlharilor la drumul mare, accidente etc).
Tot in legătură cu organizarea comerţului se mai ridică o problemă. Alina \Vawrzynczyk
in pomenita sa lucrare 69 afirmă că negustorii bogaţi angajau in activitatea lor comercială,
mai ales cu ocazia călătoriilor de afaceri in ţări străine. lucrători permanenţi - slugi (slujitori),
care acţionau in interesul şi in contul patronilor lor. Ei afirmă că aceşti ,.slujitori" se recrutau din tirgoveţii mai puţin înstăriţi, care de multe ori beneficiau de o mare autonomie;
putind face comerţ şi pe cont propriu. În materialul nostru am intilnit un singur caz, cind
este vorba de o slugă (slujitor) şi anume in 1595 bogatul negustor clujean Gaspar l\lasswander a fost însoţit la Cracovia de un astfel de .. slujitor". care la inapoierea spre Cluj a declarat
la vama Cracoviei următoarele mărfuri: 2 buc. pînză de Silezia, circa 40 coţi postav de Maravia şi 4 coţi de postav Lunski 80 • Întrucît nu avem alte dovezi şi intrucit chiar în cazul de
faţă respectivul declară că duce marfa amintită in usum proprium, presupunem că aici e vorba
de un simplu servitor al marelui negustor clujean şi nu avem de a face cu un tîrgoveţ mărunt
care ar fi însoţit atunci la Cracovia· pe bogatul negustor clujean şi ar fi acţionat in numele
şi la ordinele lui.
Legăturile negustorilor clujeni cu piaţa Cracoviei la sfîrşitul sec. XVI sint importante şi
prin aceea că ridică şi o serie de probleme de tehnică a comerţului şi anume: problema
capitalului comercial, a creditului, a preţurilor şi a profitului comercial.
Comerţul exterior constituie un admirabil sector economic pentru formarea şi dezvoltarea
capitalului comercial. Fr. Engels, referindu-se tocmai la acest lucru, scria: .,Capitalul comercial,
cel puţin la inceput, putea să-şi scoată profitul numai de la cumpărătorii străini ai produselor
interne sau de la cumpărătorii interni ai produselor externe" 81 •
Pe calea tranzacţiilor in sfera comerţului exterior o serie de negustori clujeni au ajuns să
realizeze mari capitaluri. Explicaţia fenomenului rezidă in aceea că - după cum ne araU.
K. Marx 82 - .. Capitalul comercial devine imposibil dacă se schimbă echivalente, el neputind
deci să fie dedus decit din înşelarea bilaterală a producătorilor de mărfuri, care cumpără
şi care vind, de către comerciantul parazitar, care se intercalează intre ei". Acest intermediar parazitar se conduce după legea schimbului neechivalent, care ar consta in a cumpăra
ieftin pentru a vinde scump, cu scopul de a-şi spori capitalul in vestit în mărfuri, de a realiza
profitul comercial 83 • El cumpără, in general, sub valoare produsele interne provenite mai
ales din sectorul agrar (vite. piei, ceară. vin, miere, mied etc.) şi el vinde peste valoarea lor
in străinătate şi. în acelaşi timp, vinde la preţuri ridicate mărfurile străine aduse in ţarău.
În cazul negustorilor clujeni angajaţi în traficul comercial Cluj - Cracovia, la sfîrşitul
sec. al XVI-lea, noi putem stabili la o serie de mărfuri importate diferenţa între preţul de
achiziţionare a lor pe piaţa Cracoviei şi acela de desfacere a lor pe piaţa Clujului. Pentru a
da doar citeva exemple, să încercăm a stabili, acolo unde dispunem de date comparative unele raporturi de preţuri la citeva articole de import. Carasia, de pildă, o cumpărau negustorii
clujeni, in 1598, pe piaţa Cracoviei, la preţul mediu de 20 gr. 1 cot de Cracovia (egal 54, 94
cm), iar la Cluj in acelaşi an 1 cot ardelean (circa 60 cm) s-a vîndut cu 68 d 86 • Calculînd
un fi. palon la cursul de 66 d. ung. şi operînd reducerea unităţilor de măsură polone şi ardedelene la centimetri, constatăm că in 1598 la Cluj un cot polon de carasie s-a vindut cu
28, 29 gr. poloni, deci cu o diferenţă de 8,29 gr. in piui la cot, care intra in buzunarul
negustorului clujean. Prin urmare carasia cumpărată pe piaţa Cracoviei era la Cluj cu 41%
mai scumpă decit în Polonia.

op.cit., p. 104.
•o WAP. Ks. ce~ne, Mss. 2119 (1595), fol. 246-246 v.
11 Fr. Engels, Adaos la Capitalul, vol. III (Capitalul, III, Partea 1-a, Ed. 1956, p. 41).
11 K. Marx, Capitalul, I, Ed. P.M.R., 1948, p. 173.
13 B. F. Podnev, Studii de economie politică a feudalismului, Bucureşti, 1957, p. 109.
"Cf. S. Goldenberg. Kolozsvar kereskedelme a X VI szaz&dban, in EmlKel, Cluj-Bucureşti,
1957, p. 306; idem, Clujul în sec. XVI, Bucureşti, 1958, p. 338-339.
16
Vezi 1. Pelc, op.cit., tabelele de preţuri; S. Goldenberg, Clujul în sec. XVI, p. 361 (tabelul
nr. 3); M. Dan, Din relaţiile comerciale ale Transilvaniei cu Polonia la sfîrfitul sec. al XVI-lea.
Produse lextile importate de clujeni de la Cracovia, p. 293.
18
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Un alt articol de Import, orezul, se vindea In 1599 la Cracovia cu 104 gr. 1 kamen
13 kgr), iar la Cluj in 1600 cu 16 d. 1 font (636 gr) 88 • Calculele noastre arată că 1
font polon (576 gr) costa la Cracovia 4,60 gr., iar 1 font ardelean (636 gr.) costa la Cluj,
7,3 gr.pol., deci cu 1,16 gr. mai scump (=25%). Piperul s-a vindut la Cracovia in 1596 cu
24 gr. 1 font polonez (576 gr.), iar la Cluj in acelaşi an cu 65 d. 1 font ardelean (636 gr.)e7,
deci la Cluj in 1596 un font polon costa 26,75 gr. pol., sau cu 2,75 gr. mai scump decit la
Cracovia, aducind negustorului clujean un ciştig de 11.45%.
Din exemplul citorva mărfuri rezultll clar posibiliti!.ţile de dştig ale negustorilor clujenl.
Evident că aceste cîştiguri nu reprezintă profitul comt>rcîal propriu-zis, deoarece din ele ar
trebui sll scădem cheltuielile de transport, taxele vamale 87 , alte diverse taxe şi dări etc .. care
ln cea mai mare parte ne sint necunoscute. pentru a afla profitul real. Dar şi in aceste condiţiuni. chiar dacA nu putem urmări procesul acumulării capitalului comercial in
miinile negustorilor clujeni, putem totuşi presupune că ei au realizat din afacerile lor comerciale mari
profituri, căci altfel nu ne-am putea explica marile averi realizate de negustorii clujeni
Petru Eppel, Razmani, Sebastian Miinicb (Barat). Mihail Bodony, Mihail Luther. unii din ei
întreţinînd relaţii comerciale şi cu Cracovia şi dispunînd cu toţii de mari capitaluri lichide,
putind investi in operaţiuni comt>rciale de import şi export mii de florini. Tocmai aceşti mari
negustori erau cei care - ca, de pildă, Mihail Luther - puteau investi bani şi in produse
(materii prime, alimente) indigene pe care le duceau pe piaţa Cracoviei, de unde aduceau
la Cluj produsele atelierelor şi manufacturilor apusene şi central-europene. Prin aceste operaţii
de export-import, prin cumpărarea sub valoare a unor produse ardelene şi vinzarea lor cu
mari cîştiguri brute pe piaţa Cracoviei. apoi prin investirea in total sau in parte a profitului realizat in produse manufacturate şi desfacerea acestora la preţuri ridicate pe piaţa clujeanA, Mihail Luther a realizat in scurt timp - e drept cu oarecare încetinire in rotaţia capitalului - de două ori ciclul capitalului B- M- B 88 , obţinînd profitul comercial şi la export şi
la import. Fără sll cunoaştem profitul realizat de el din vinzarea produselor ardelene pe piaţa
Cracoviei, putem presupune că el a fost important, căci in caz contrar, decit să vîndă sub
preţ, el s-ar fi putut înapoia cu marfa şi ar fi desfăcut-o în altă parte, de pildă in Slovacia.
Or registrele vamale cracoviene nu amintesc de aşa ceva cum pomenesc, de exemplu, de
negustorul veneţian Giovanni Andrea Recordati. care, in 4 iulie 1597 a trecut inapoi prin
vama Cracoviei cu marfa (coloniale, medicinale) pe care n-a putut-o vinde acolo, de bună
seamă nu pentru că n-ar fi găsit cumpărător, ci probabil pentru că nu i-a convenit preţul
ce i s-a oferi tu.
Prin acest mecanism s-au născut marile capitaluri ale negustorilor bogaţi din Cluj la sfirşl
tul sec. XVI, capitaluri ce reprezentau uneori preţul a circa 1200 boi, valoarea a 10-20 de
case mai modeste. preţul a citorva moşii mai mici sau cîştigul pe aproape 10 ani a 20 zilerl
plătiţi cu 8 dinari pe zi' 0 •
De problema capitalului comercial se leagă problema credituluL:Yntr-adevlir, frecvenţa cu
care intilnim in actele vremii cazuri cind negustori ardeleni din diferite oraşe erau obligaţi
să CJntracteze datorii cu prilejul achiziţionării de mărfuri sau al achitării taxelor vamale in
8 răinătate, dovedeşte că pentru mulţi negustori din oraşele şi tîrgurile ardelene se poate

(=

Ibidem.
La vama Cracoviei taxa se Incasa ad valorem, după o anumită scală, variabilă In funcţie
de cantităţile şi sorturile mărfurilor. Postavurile şi unele chimicale (alaun) se impuneau potrivit unui tarif special. Din registrele cracoviene nu putem afla cit se plătea pe fiecare articol
şi pe unitate, aşa cum se poate calcula după registrul de tricesimă al Clujului. Pentru vămile
polone vezi, intre altele, R. Rybarski. op.cit., I, p. 295-301 şi Adolf Pawinski, Skarbowos'e
w Polsce a jej dzieje za Stefana Batorego, Warszawa, 1881 (Zrodla diejowe, XIII). Diversele
reg!ementări vamale polone din a doua jumătate a sec. XVI in Volumina legum, t. Il (15501609). Prawa. Konstytucye y przywileie Krolewstwa Polskiego y Wielkiego Xiţstwa Litewskiego,
Wa su.va. 1731.
n Cf. K. Marx. Capitalul, I, ed. cit., p. 161, 163; B. F. Por§nev, op.cit., p. 112-113.
u WAP. Ks. ce}ne, ~l~s. 2120 (1597) fol. 189 v. G.A. Recordati a declarat: "towar swoj
nazad ktorego tu nyesprzedal".
70 S. Goldenberg, Kolozsud' Aereskedelme a XVI. s~dzadban, p. 307 şi idem, Clujul tn sec,
XVI, p. 278-279.
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vorbi de o relativli penurie de semne monetare in circulaţie. tn acest caz negustorii strliini
sau autohtoni mai bogaţi erau obligaţi sA acorde credit fie in bani, fie in mărfuri, celor cu
care incheiau tranzacţii comerciale şi care, pe aceastA cale, deveneau debitorii lor 71 •
NeJnistorii clujeni care vizitau piaţa Cracoviei trebuie sA fi dus cu ei bani pentru a putea
achiziţiona mărfuri acolo, ca şi in cazul negustorilor clujeni care mergeau la Viena 71 •
tn cazul cind :Iegustorii clujeni vor fi avut la Cracovia nevoie de bani, ei se vor fi imprumutat fie de la marii cămătari evrei78 , fie de la negustorii sau bancherii locali, cum a fAcut,
de pildă, in 1551 intendentul cracovian al lui Petru Haller, Ioan Arelt 74 • tn ce priveşte
diferitele forme de recunoflştere a obligaţiei contractuale, nu intilnim in materialul nostru
decît fideiussio sau garanţia. Un astfel de caz de garanţie depusă de negustorii cracovieni
pentru cei clujeni veniţi pe piaţa Cracoviei este cel al negustorului clujean Mihail Luther
care in 11 decembrie 1597 a trimis spre Cluj, prin vama Cracoviei, o serie de mărfuri, ca postav
silezian de Gorlitz, postav fainlundiş, piei de iuft, sulf etc. şi neputînd achita taxele vamale
de 6 fl. 22 gr.pol. a cbezăşuit pentru el negustorul cracovian cu care stătea în relaţii de
comerţ, Melchior Tylis (cavit de solvendo Malcher Tylis) 71 • Peste două zile, în 13 decembrie
1597, Melchior Tylis, garantul (fideiussor), a achitat datoria lui Mihail Luther (debitum crcditum) 78, drept care s-a făcut cuvenita inregistrare atit la rubrica zilei de 13 decembrie, cit
şi, marginal, în dreptul zilei de Il decembrie: sol[vit] 13 decembris fl. 6 gr. 22.
Astfel de cazuri de garanţie depusă de negustorii cracovieni pentru cei clujeni dovedesc eli.
relaţiile comerciale dintre ei erau foarte strînse şi bazate pe o încredere mutualll.. Garantul răs
pundea cu toată averea sa mobilă şi imobilă pentru achitarea datoriei, putînd fi arestat şi el
şi debitorul şi confiscate lucrurile lor in caz de neachitare a obligaţiei contractate şi garantate 77 •

Aruncînd o privire asupra celor de mai sus, constatăm că la sfîrşitul
sec. al XVI-lea între Cluj şi Cracovia au existat relaţii comerciale relativ
dezvoltate. Negustorii clujeni au fost atunci pe piaţa Cracoviei şi au adus
la Cluj mărfuri provenite din întreaga Europă şi chiar din ţinuturile de
peste mări, ceea ce dovedeşte o extraordinar de întinsă arie de aprovizionare pentru Clujul de la sfîrşitul sec. al XVI-lea. Prezenţa negustorilor
din Cluj la Cracovia dovedeşte caracterul direct, nemijlocit al relaţiilor
comerciale dintre cele două oraşe. Acest comerţ a fost în cea mai mare
parte un comerţ de tranzit, sorturile şi cantităţile de mărfuri poloneze
exportate din Cracovia la Cluj fiind în general reduse, ca şi produsele ardelene exportate din Cluj al Cracovia. Sub acest raport balanţa comercială
a Clujului, în comerţul său cu Cracovia, se dovedeşte a fi fost pasivă.
Din registrele vamale ale Cracoviei se vede că şi acum au continuat să
vină, ca şi în trecut, produse scumpe, de calitate, din Europa apuseană
ori sudică sau din alte părţi (postavuri, pînzeturi, mătăsuri, tafta, danteluri, mirodenii, blănuri etc.) - ceea ce reflectă pînă la un punct o anumită
politică de clasă. Dar la sfîrşitul sec. al XVI-lea, revoluţia preţurilor şi
71
_ De o lipsA. a semnelor blineşti in circulaţia comercială vorbeşte şi Alina Wawrzynczyk,
op.clt., p. 112, 1D legătură cu afacerile comerciale dintre Polonia pe de o parte şi Lituania
şi Rusia, pe de altă parte, in sec. XVI.
73
Cf. S. Goldenberg, Kolozsvdr kereskedelme a XVI. szdzadban, p. 303.
71
Cf. Ignacy Scbiper, Dzieje handlu iydowskiego na zemiach polskich, Warszawa, 1937, p.
113.
74
Cf. S. Goldenberg, Hallerii, un capitol din istoria comerţului şi a capitalului comercial din
Transilvania fn sec. XVI, în Studii, XI, 1958, nr. 5, p. 100.
71
WAP, ks, cdne, Mss. 2120 {1597), fol. 311 v.
" Idem, fol. 314 v.
77
Vezi, pentru amănunte, M. P. Dan, Le commerce de la Transylvanie avec la Pologn1
a X VI' siecle, p. 631-632.
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o serie de fenomene politice din Europa de apus (Ţările de Jos) au dus
la o transformare substanţială în conţinutul importului clujean de pe piaţa
Cracoviei, tot mai mult predominînd produsele central-europene, în general mai ieftine, dar ce multe ori şi de mai slabă calitate.
În ce priveşte legăturile comerciale ale oraşelor ardelene cu Cracovia,
Clujul se situează pe primul loc, dar în ansamblul comerţului cracovianoclujean este de ordinul II, după legăturile comerciale ale Clujului cu marele centru de tranzit al Austriei, Viena. Cu toate acestea el îşi va fi dat
totuşi o anumită contribuţie Ia constituirea şi acumularea capitalurilor
comerciale în mîinile cîtorva din cele mai bogate familii de negustori clujeni
atestate la sfîrşitul sec. al XVI-lea şi în registrele vamale cracoviene.În
plus, cum o dovedesc aceleaşi registre, de legăturile comerciale ale Clujului cu Cracovia pare că au profitat şi regiunile străbătute de negustorii
clujeni pe drumul lor de întoarcere din Malopolska în Transilvania 78 • Ba
mai mult - cum rezultă din cercetările mai noi7 9 - şi în cazul Clujului,
ca şi în al altor oraşe ardelene produsele apusene, ori central-europene au
fost mijlocite de negustorii ardeleni şi pieţei din Moldova şi Ţara Românească şi - poate - şi celei balcanice. În această perspectivă relaţiile
comerciale dintre Cluj şi Cracovia la sfîrşitul sec. al XVI-lea depăşesc limitele strîmte ale legăturilor dintre două oraş~ şi se încadrează într-o zonă
comercială mult mai largă.
MIHAIL DAN

KAUFLEUTE AUS CLUJ IN KRAKAU IM LETZTEN
JAHRZEHNT DES 17. JHS.
(Zusammenfassung)
Zwischen Cluj und Krakau bestanden direkte Handelsbeziehungen; zahlrelche Kaufleute
aus Siebenbiirgen besuchten am Ende des 16. Jhs. den Krakauer Markt, ftihrten verschiedene,
in Siebenbiirgen erzeugte Waren hin und brachten von dort die Erzeugnisse der Wirtschaft
Polens. Wie sich aus den Zollregistern (Ksil(gi ce~ne) Krakaus ergibt, besuchten im Laufe
von sechs Jahren, am Ende des 16. Jhs. (1592-1595, 1597 und 1599) 61 Clujer Kaufleute
und Handwerker den Krakauer Platz.
Am Ende des 16. Jhs. wurde fiir die Kaufleute aus Cluj das Stapelrecht angewendet, dem
zufolge die Clujer verpflichtet waren, ihre Waren einzulagern und sie binnen einer bestimmten
Zeit an die Krakauer Kaufleute zu verhandeln.
Die Kaufleute aus Cluj sind in Krakau besonders zur Zeit der drei grossen Jahrmarkte beglaubigt: des hl. Ladislaus (3.-14. Mai), des hl. Vitus (11.-17. Juni) und des W. Michae1
(29. September - 5. Oktober), Zeiten, zu denen sie ihre Waren verkauften und Waren
aus Krakau erwarben; meist blieben sie 1-3 Wochen dort.
Cf. in acest sens WAP, ks. celne, Mss 2121 (1599), foi. 18 şi foi. 67.
op.cit., p. 148. 154; R. Manolescu, Le râie commercial de la uille de
dans le sud-est de l'Europe au XVI• siecle, in Nouvelles etudes d'hJstoire, vol. Il, 1960,
ti 212.
7•

n Fr. Kavka,
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Die Clujer Kaufleute fiihrten aus Krakau westeuropaische Stoffe, Leinen und Seidenzeug,
Kleider und Schuhe, Metalle und Metallgegenstănde, hauptsăchlich polnischer Herkunft, Gewurze und Frtichte aus Italien und dem Orient, Fisch vom Haltischen .1\leer, Chemikalien und Farben, Zwirn, Spitzen, Papier, Glass, Spiegel, u.a., teils aus Polen, teils aus vielen anderen Lăn
dern, ein. Folglich versorgte sich am Ende des 16. Jhs. die Stadt Cluj durch die Vermittlung
Krakaus aus einem sehr ausgedehnten Handelsraum, der ausser den tiberseeischen Gebieten
auch alle Teile Europas umfasste. lhrerseits brachten die Clujer Kaufleute nach Krakau
Hirschhăute, Met, Hon.ig, Wein, ausgelassenen Talg usw.
Aus den Akten des ~rakauer Stadtarchivs geht hervor, dass in der zweiten Hălfte des 16.
Jhs. einige Clujer Kaufleute und Handwerker sich in Krakau niederliessen und dort das Hurgerrecht erwarben.
Weiters gibt der Verfasser eine Reihe von Einzelheiten tiber die Organisation und Techni.k
des Handels zwisLhen Cluj und Krakau: den 1ransport der Waren, die Vereinigung der Clujer
Kaufleute, die Frage des Handelskapitals, des h..redites, der Preise und des von den Clujer
Kaufleuten durch die Handelsbeziehungen zwischen Cluj und Krakau erzielter Sewinns.
Schliesslich macht der Verfasser die Feststellung, dass die von den Clujer Kauileuten aus
Krakau eingdtihrten Waren von diesen auch an die Mărkte der Moldau und Walachei und
vielleicht sogar des Balkans weiter verhandelt wurden.
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FAIANŢA

HABANA DIN TRANSILVANIA

Faianţa habană este noţiunea colectivă folosită pentru denumirea pro·
duselor ceramice ale olarilor anabaptişti (denumiţi şi habani), colonizaţi
în sec. XVII în Transilvania1 •
Habanii au fost meşteşugari ce s-au distins prin îndeletnicirile lor mul·
tilaterale în cursul veacurilor XVI-XVII. Ei au practicat la un înalt
nivel tehnic aproape toate meşteşugurile din vremea lor. În ţara noastră,
ca pretutindeni în Europa Centrală, munca şi produsele lor meşteşugăreşti
s-au bucurat de multă apreciere. Conscripţiile din Transilvania din secolele XVII-XVIII specifică întotdeauna calitatea deosebită a produs~r
meşteşugăreşti habane pe care le menţionează în cuprinsul lor. Dintre
produsele meşteşugurilor practicate de habanii din Transilvania, în colecţiile particulare şi publice s-au păstrat în număr relativ ridicat cele de
olărie. Aceasta explică în parte de ce totuşi azi ei sînt cunoscuţi în primul
rînd în calitatea lor de excelenţi ceramişti. Pe de altă parte răspîndirea
în ţările Europei Centrale a vaselor albe cu smalţ de cositor, care au des·
chis un nou capitol în istoria ceramicii europene, se leagă de numele ola·
rilor anabaptişti. Cele din urmă explică şi interesul deosebit al cercetă
torilor pentru problemele ceramicii habane.
Cu tot acest interes deosebit, multe probleme ale ceramicii habane
au rămas încă neclarificate atît la noi, cît şi în străinătate. După părerea
cercetătorilor cehoslovaci, habanii s-au ocupat de confecţionarea faianţei
numai după anul 1593 2, ceea ce pare a fi confirmat de faptul că începînd
de la această dată s-au păstrat produse ceramice habane3 • Această ceramică
se caracterizează prin înalte calităţi artistice, denotă virtuozitatea tehnică
a făuritorilor. De aceea se crede că produsele atît de bine lucrate din punct
de vedere artistic şi tehnologic n-au apărut dintr-o dată, ci sînt rodul unei
experienţe profesionale îndelungate. La întrebarea, cînd, unde şi cum şi-au
însuşit habanii această experienţă profesională, literatura de specialitate
nu a putut da însă un răspuns unanim acceptabil. Renumitul cercetător
italian G. Ballardini a observat faptul că un grup specific al produselor
Referitor la colonizarea anabaptiştilor in Transilvania, vezi M. Bunta, Habanii fn Transilvania, in AclaMN, VII (1970), p. 201-226.
1
Kudelkova-KOnigova Alena, Moravskd a slovenska habanska keramika, Leiden, 1956, p. 12.
1
Catalogul Muzeului de Artă DecorativA. din Bmo, 1955-1956.
1
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habane, anume tăvile ajurate denotă o înrudire cu tăvile similare confecţionate de meşterii din Faenza. Ballardini ne informează şi asupra faptului că printre meşterii olari din Faenza erau mulţi eretici, adică de credinţă
anabaptistă, care din cauza prigoanei îndreptate împotriva lor au fost
nevoiţi să se refugieze4 • Unii cercetători maghiari, pe baza analogiei formelor (tăvi ajurate, recipient în formă de "albarello"), a elementelor
ornamentale ce caracterizează ceramica babană din ultimul deceniu al
secolului XVI şi începutul secolului următor, de asemenea consideră ca
difuzori ai ceramicii cu smalţ de cositor pe "boccalari", numiţi şi "nuovichristiani" (olari anabaptişti de origine italiană) care s-au refugiat din
Faenza 5 • Cercetătorul maghiar Krisztinkovich Bela comunică faptul că,
la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor, conform măr
turiei unor date documentare, în părţile de nord şi nord-vest ale Ungariei,
în Pannonia au lucrat deja meşteşugari anabaptişti proveniţi din Italia,
printre ei fiind şi ceramişti. Aceşti olari au posedat un repertoriu tipologie format încă la Faenza. Continuu prigoniţi şi siliţi a se muta dintr-un
loc în altul, e puţin verosimil - arată Krisztinkovich - ca ei să fi purtat asupra lor diferite modele. Mai probabilă pare păstrarea canoanelor
ceramice tradiţionale de la Faenza prin folosirea elementelor decorative
secundare (aplicarea cercurilor concentrice albastre în jurul gîtului, a toartei;şi pe corpul vasului, medalioane în mijlocul farfuriilor, tăvilor, folosirea
cununii de lauri etc.) O dată cu dispariţia acestor olari se încheie prima
fază de dezvoltare a ceramicii habane. A doua perioadă, numită perioada
clasică, începe în primele decenii ale secolului XVII, o dată cu emigrarea
în masă a anabaptiştilor din Moravia 6 • Autorul citat ajunge apoi la concluzia că teritoriile amintite au fost acelea unde sub impulsul influenţei meş
terilor italieni a luat naştere această artă a ceramicii7. Observaţia făcută
de Ballardini desigur pare să fie justă. Este un fapt cunoscut că în a
doua jumătate a secolului al XVI-lea anabaptiştii părăsesc în masă Italia.
După cum a mai arătat şi J. Loserth, începînd din anii 30-40 ai secolului părţile sud-estice ale Austriei devin realmente locurile de întîlnire
ale anabaptiştilor, veniţi dinspre Italia, Franţa, Elveţia etc. 8 • Unele grupuri ale anabaptiştilor întruniţi aici, prin ţinuturile austriece sau prin
Ungaria emigrează mai departe spre Moravia, unde începînd din 1535
trăiau în relativă linişte în cele aproximativ 43 de comunităţi ale lor. Grupuri răzleţe însă pot rămîne numai pe teritoriile Ungariei, deoarece anabaptiştii, în general ca în alte ţări, erau prigoniţi şi aici. De aceea ei nu
puteau fi aşezaţi în masă. Numai unii dintre cei mai puternici feudali maghiari îşi permiteau să ofere adăposturi vremelnice unor grupuri răzleţe,
• Gaetano Ballardini, Opere di maestri compendarii faentini e loro rapporti con le ceramiche
Habane, in Rivista Mensuale, X (1932), nr. 4.
1 Krisztinkovich Bela, Habdn .,inkundbulomok" nyomdban, in MuvAszettorUneti Ertesito,
1-2. 1968, p. 73-74.
1

7

'

ldem, p. 74-75.
I dem, p. 79.
J. I.oserth, Der Anabaptismus in Tirol (1526-1636), Viena, 1892, p. 2-35,
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constînd eventual din cîteva familii, printre ei fiind şi unul sau doi olari 9 •
Dacă ţinem cont de cerinţele (tehnologice de ex.) ce trebuiau asigurate
pentru a crea exemplarele minunate ale acestui gen de artă, este greu de
presupus că ele puteau fi realizate în asemenea condiţii. Migrarea diferitelor grupuri ale anabaptiştilor spre ţinuturile morave nu trebuie privită
ca un eveniment ce are loc dintr-odată, în cîteva luni; ea putea dura ani
de zile sau decenii, între timp grupurile stabilindu-se vremelnic în diferite
ţinuturi ale Europei Centrale. În cursul migrării dintr-un ţinut în altul
ceramiştii anabaptişti au realizat anumite contacte cu populaţia acestor
ţinuturi, practica lor meşteşugărească îmbogăţindu-se continuu cu noi
elemente. Această practică la baza căreia, incontestabil, stăteau influenţe
italiene - şi care rămîne neschimbată numai în pridnţa folosirii smalţului de bază din cositor o aduc anabaptiştii în Moravia. Aici se încadrează în comunităţile organizate după regulile existente la venirea lor,
î~i continuă activitatea, acceptînd influenţe noi, dar transmiţînd totodată
practica lor. Cele anterior afirmate nu contravin datelor documentare conform
cărora pe teritoriile vestice şi de nord ale Ungariei de odinioară meşteşu
garii anabaptişti lucrau începînd de pe la mijlocul secolului al XVI-lea,
deoarece este dovedit şi faptul că liniştea în care ei trăiau în Moravia era
relativă, datorită căreia cu mulţi ani înainte de lupta de la Muntele Alb
se constată o fluctuaţie aproape permanentă a ana baptiştilor printre altele
şi spre părţile Ungariei Superioare10 • După 1620, migrarea se intensifică,
din care cauză pînă pe la mijlocul secolului al XVII-lea coloniile olarilor
din Moravia sînt distruse. În a doua jumătate a secolului, puternice centre
de confecţionare a ceramicii habane au devenit cele din comitatele Bratislava, Nitra şi TrenCin. Dar această pedoadă nu e cea de formare, ci de
plină înflorire a ceramicii habane.
În consecinţă - credem - condiţiilor social-politice, în cadrul cărora
în general are loc mişcarea anabaptistă după 1525 li se datoreşte extrema
complexitate a artei lor ceramice. Siliţi în permanenţă să se mute dintr-un
loc în altul, dintr-o ţară în alta, în decursul multor decenii, este aproape
imposibil de a stabili rezultantele (formelor, elementelor ornamentale) ceramicii habane din această perioadă.
Existenţa diferitelor elemente în centrele de olărit ale comunităţilor
morave, spre sfîrşitul secolului al XVI-lea, a dus la necesitatea alcătuirii
şi i~troducerii regulamentelor olarilor. Regulamentele ce conţineau preveden în privinţ~ metodelor şi procedeelor folosite în cursul procesului de
producţ1e trebmau respectate cu stricteţeu. Asemenea regulamente cunoaş
tem .î~cepînd din anul 1584, apoi din 1588, din 1612 un regulament oarecum
modificat faţă de cele anterioare, cuprinzînd dispoziţii privitoare la pro1
In Ungaria anabaptiştii sint adăpostiţi in primul rind de către feudalii cunoscuţi prin atitudinea lor antihabsburgică.
1
° Katona lmre, A haban kerdmia nAhdny kArdAse, in Az Iparmuveszeti Muzeum Evkonyvei,
VII (1964), p. 73-87.
11
Graner Chronikl, Handschrift in der Graner Primat-Bibliothek, Sig. G. J., VI, 26, in
Diplomataria, p. 465,
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ducţia de "vase preţioase şi scumpe", precum şi pentru "formarea stilului"12. Examinînd cele cîteva txtmplare cunoscute de noi, datate din primele două decenii ale secolului al X\ Il-lea, această ceramică se caracterizează prin următoarele : ca fond se folosea exclusiv smalţul alb de cositor,
opac, tehnologic foarte bine executat, adică fără crăpături, avînd şi un
ludu. Elementele ornamentale de renaştere tîrzie, mult stilizate (vegtlale,
florale, geomttrice etc.) sînt executate cu o anumită nuanţă de bază a culorilor galben-verde, albastru, maron-mangan.
Aproape toţi autorii, referindu-se la problemele legate de anabaptism
în Transilvania, au menţionat că coloillzările în masă au fost făcute începînd
din anul 1621, în timpul domniei lui Gabriel Bethlen. Din datele iurnizate de cronicile anabaptiste se ştie că din cauza "incursiunilor războinice"
un grup de anabaptişti a fost n~::voit să se refugieze din Neumiihl, trecînd
prin localităţile Wessel, Neudorff şi Protzka, la Sobotist, apoi la W ădo
witz, alte grupuri s-au refugiat la Gostolăn, Schăchtitz, Echtelnitz etc.,
pornind apoi spre Transilvawa13 • Conform acestor informaţii, cel dintîi
grup de anabaptişti era originar din Neurniihl. Nu reiese însă din relatările
cronicilor dacă. localităţile mai sus amintite au constituit pentru ei numai
adăposturi vremelnice sau dacă grupului originar din Neumiihl i s-au alăturat
şi alte grupuri din aceste localitaţi. Între primăvara anului 1621-1623
sosesc în continuare grupuri mai mid sau mai numeroase în Transilvania.
Despre provenienţa grupurilor care sosesc în 1622-1623 cronicile ne informează. că sînt orie,inare din localităţile Maskovice şi Oleksovice 14 • Cercetă.torul amintit, A.risztinJ..ovilh, în cadiUl twrid sale ltgate de olarii
de OIÎ!:,ine italiană. arată. că. în cursul auster t.mipă.Ii în Transilvania ar fi
ajuns şi olari italit.ni. 'lot autoiUl citat arată, în continuare, că în fruntea
olarilor din cadrul colowei de la Vinţul de Jos s-ar ii aflat Giuseppe Nagello,
un olar de origine italiană., care a lucrat dupa modele italiene 16 .1Jupă părerea
sa, astfel se explică influenţele stilistice italiene ale ceramicii habane din
Transilvania in deceniile 4-5 ale secolului X VII. Într-o cronică păstrată
la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia se aminteşte de un Joseph Nagelle (sic !) ca fiind conducătorul unui grup so~it în Transilvania în anul
1623, care însă la doi aLi după stabilire, adică la 17 octombrie 1625 a decedat la Vinţul de Jos18 • Într-o altă. cronică, păstrată la biblioteca diecezană
din 1\itra, sciisă la Vinţul de jos de către Jacob \Verner, se spune că
în 1623, după moartea predicatorului Albrecht Seyl din Moravia a fost
12

Robert Friedmann, Die Schriften der huterischen

Tăufergemeinschajten,

Viena, 1965, p. 7,

171.
13 A.J.F, Ziegelschmid, Die ălteste Chronik der Hutterischen Bruder,
Philadelphia, 1947.
Pentru datele din uonica lui Jacob Werner vezi 16th Mike, Az anabaptistdk .l:..rcUl)ben es Delphmi, in .katholtkus :,ztmle, \1 (1Mi2), p. 764- ib7; biblioteca l:iatthyant:um Alba Iulia, uonica nr. 11-122; nr. Ill-93.
u Biblioteca Universitară Cluj, Mss. 3217, p. 2070-2071.
u Krisztinkovich Bela, op. cit., p. 74; Az lparmuveszeti Muzeum ujkereszt4ny jajanszai, in A.a
Iparmuveszeti Muzeum Evkonyvei, III-IV (1959), p. 143-144. ln această luuare (p. 144)
autorul il cittază în fa,·oarea argumt:ntelor sale J::e italianul G. Livuani, în lucrarea căruia
se arată următoarele : "'1 he mas tus of r aenza t:migrate to J::roduce ... in '.Lransy1vanie".
11 Biblioteca Battbyaneum Alba Iulia, Cronica ll-122, p. 696.
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trimis un alt predicator, numit Joseph Nagels17 • Din registrul de socotEli
al oraşului Cluj aflăm că la 28 martie (Seyl a decedat la 12 ianuarie) a
sosit în oraş un mic grup de anabaptişti format din 13 persoane, printre
ei şi un predicator numit Joseph NegeJ1 8 • Credem că Joseph Năgels,
predicator menţionat de Jacob Werner, Joseph Negel, predicator care
trece prin Cluj spre Vinţ în martie 1623, apoi Joseph Nagelle, menţionat
în cronica aflată la Biblioteca Batthyaneum sînt una şi aceeaşi persoană.
Numele în forma de Nagelle se datorează - credem - unei grafii eronate, iar Nagello unei lecturi greşite (în loc de e - o). Chiar dacă acceptăm
că lectura corectă a numelui este N agello, acesta în perioada amintită de
Krisztinkovich nu putea nicidecum să se afle în fruntea olarilor de la
Vinţ, deoarece la doi ani după stabilirea sa în Transilvania, în octombrie
1625, el a decedat19 • Aşadar, cu tot caracterul său atrăgător, teoria că în
Transilvania au venit olari anabaptişti refugiaţi din Italia deocamdată
nu este susţinută de datele izvoarelor referitoare la anabaptiştii din Transilvania.
Nedumeriri există nu numai în privinţa originii acestor grupuri, dar
şi în privinţa componenţei lor. Din scrisorile lui Gabriel Bethlen adresate
principesei Suzana Kârolyi, datate din luna august 1621, reiese doar atîta
că Bethlen avea intenţia să aducă în T1 ansilvania zidari, postăvari şi "alţi
meşteşugari". Cronicarul Szalârdi pomeneşte de asemenea numai de zidari
şi "constructori" şi de "tot felul de meşteşugari buni, pricepuţi", fără
a spune concret îndeletnicirile practicate de aceşti "meşteşugari pricepuţi" 20 •
Nici din relatările cronicilor anabaptiste nu se poate stabili dacă membrii
grupurilor ce soseau unul după altul ani de-a rîndul practicau aceeaşi meserie sau erau formaţi din oameni cu îndeletniciri deosebite. Astfel nu se
poate afirma cu certitudine dacă printre primele grupuri care vin în 1621,
probabil din Neumiihl, printre cei ce sosesc în 1622, sau în 1622-23 (ianuarie) din Maskovice şi Oleksovice erau dintr-aceia care practicau olăritul.
Prima informaţie concretă despre meşteşugurile practicate de anabaptişbi aşezaţi la Yinţul de Jos ne-o oferă limitaţiile din 1626 şi 1627, care
conţineau dispoziţii şi cu privire la preţurile produselor confecţionate de
meşteşugarii habani. Limitaţia din 1626 încă nu conţine prevederi speciale
pentru produsele habanilor. Dar printre produsele olarilor sînt specificate
"sobe cu smalţ alb" şi sobe făcute după "felul nemţesc" ale căror plăci
(cahle) sînt ornamentate "foarte frumos, motivele de pe o cahlă întregindu-se cu motivele de pe cealaltă" 21 • Credem, că aceste referiri sînt primele
informaţii despre produsele lor, respectiv despre sobele cu smalţ de cositor
alb şi cu decoruri florale specifice. La numai cîţiva ani după stabilirea la
T6th Mike, op. cit., p. 764-797.
Arhivele Statului Cluj, Arhiva Oraşului Cluj, 1622, p. 17, 78.
18 Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, Cronica II -122, p. 696.
20
Gergely Samuel, liethlen Gabor levelei jelesegehez Karolyi Zsuzsanndhoz, in TorUnelmi
Tar, 1882, p. 127-128; Szalardi jănos, Sira/mas magyar kr6nika, în Erdelyi Tortenelmi Adatok, II, Budapesta, 1853, p. 62.
n Monumenta Com.itialia Regni Transsylvaniae, vol. VIII, Budapesta, 1882, p. 348.
17
18
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Vinţul de Jos, produsele lor de excelentă calitate erau cunoscute în toată
Transilvania. Astfel se explică faptul că limitaţiile din 16~7 (aprilie şi octombrie) emiteau deja dispoziţii speciale pentru produsele lor, iar în cadrul
dispoziţiilor aceste produse aveau preţuri mult mai ridicate decît produsele
similare ale meşteşugarilor transilvăneni. În cazul olarilor, în limitaţia din
1627 se spune că "cei care doresc produse împodobite, înzorzonate, să se
tîrguiască personal cu meşterul" 22 • Iar "tirguiala în voie" limitaţiile o îngă
duiau în general numai în cazul mărfurilor excepţionale, rare sau foarte
bune din punct de vedere calitativ. Din păcate pînă în momentul de faţă
nu avem cunoştinţă de existenţa unor produse ceramice lucrate în această
perioadă timpurie.
Cele arătate mai sus în legătură cu originea şi componenţa grupurilor
de anabaptişti stabiliţi în TransilYania, necunoaşterea produselor ceramice
confecţionate în an:şti ani, cnează în aparer_ţă probleme pentru analiza
elementelor componente ale ceramicii habane transilvănene. Dar, după
cum am mai arătat, în primele două decenii ale secolului al XVII-lea eeramica babană, cu toate caracteristicile ei (tehnologice şt ornamentale) se
prezintă tine definită, atît în centrele olarilor din cadrul ccmunităţilor
din ~:oravia, cît şi în cele existente pe teritoriile Ungariei superioare (de
exEmplu în Sobotiste). Practica olarilor care se dt:sprind din aceste comunităţi ~i se stabilesc la Vinţul de Jos, deci şi ceramica lucrată de d, va
fi purtat cu ~iguranţă aceleaşi caracteristici 23 •
Caracteristicile ceramicii habane transilvănene în cadrul cerarnicii habane în general le putem separa începînd din deceniul IV al secolului al
XVII-lea, cea mai veche piesă cunoscută de noi, lucrată în Transilvania~
datînd din 1631 24 (pl. V, fig. 1).
Prima încercare de a separa ceramica habană transilvăneană în cadrul
ceramicii habane în general se datoreşte lui Karl Layer 2a. Într-un articol
apărut în anul 1928 Layer, căutînd să descrie caracteristicile ceramicii
habane din Transilvania, îşi îndreaptă atenţia spre un anumit tip de
vase (cancee) foarte răspîndite în secolul al XVIII-lea în Transilvania (pl. VI,
fig. 6-9). Pentru acest tip de vase în secolul al XIX-lea s-a folosit denumirea de "cancee din Vinţ" (în limba maghiară: vinczi kancs6, vinczi
bokâly kancs6, cuvîntul bokâly derivînd din "boccale" în limba italiană).
Denumirea, cuvîntul se folosea mult înaintea stabilini habanilor în Transilvania, apărînd pentru prima oară în anul 154926 • Conscripţiile şi urbariile
din secolele XVII-XVIII printre produsele olarilor anabaptişti adeseori
înşiră şi aceste produse ("vine zi bokâlly", "vine zi bokaly" = "bocal din

Idem, p. 417, 478.
Karl Layer, Oberungarische Habanen Keramik, Berlin, 1927; Alzbeta Gtintherovâ-Maye·
rova, Stovenska Keramika, Martin, 1942; Catalogul Muzeului de Artă Decorativă Brno, 19551956.
u Krisztinkovich Bela, Habdn .. inkundbulomok" nyomdban, p. 77, fig. 9.
16 Karl Layer, op. cit.; Az erdetyi habdnok tortenete, in A Miigyujt6, 1928, nr. 5, p. 146148; Kudelkova-Konigova Alena, op. cit.,
11 Magyar Oklevelszotdr, Budapesta, 1902-1906, 80.
:n
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Vinţ").

Dar nu avem nici un indiciu care să ne arate că în privinţa formelor
vasele amintite cu aceste denumiri corespundeau vaselor Iă5pîndite în
secolul al XVIII-lea27 • Interesant este că, din cîte cunoaştem, printre produsele ceramice habane lucrate în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
şi primele decenii din secolul al XVIII-lea nu s-au păstrat asemenea forme,
ci un alt tip (pl. III, fig. 8; pl.V,fig. 4-6). Ceramica pe baza căreia Layer
descrie în 1928 caracteristi:ile ceramicii habane transilvănene este, în
fond, marfă de import austriacă. Probabil că olarii rămaşi la Vinţ şi după
1767 au căutat să imite aceste produse, atît prin motivele ornamentale şi
colorit, cît şi prin formele lor, cu timpul fiind uitate produsele lor ceramice
specifice. Astfel se explică, de ce pentru aceste forme s-a păstrat denumirEa
veche, de "canceu din Vinţ".
Faţă de părerea, deşi eronată, a lui Layer, există şi altele, întrucîtva tot
eronate. Cunoscutul cercetător maghiar al ceramicii habane Imre Katona
emite părerea că nu există criterii pe baza cărora ceramica habană transilvăneană să poată fi separată de cea produsă în Ungaria de vest. Printre
argumentele sale înşiră şi pe acela, că în rîndurile primelor grupuri care au
venit în Transilvania nu se găseau olari. Acest fapt 1-ar fi determinat pe
Gabriel Bethlen să facă şi cea de a doua colonizare, în anii 1622-16:23
(ianuarie) ; iar grupurile stabilite în acest timp la Vinţ au fost originare
din Maskovice şi Oleksovice ca şi anabaptiştii stabiliţi în aceeaşi perioadă
în regiunile vestice ale Ungariei. Ca urmare, practica lor meşteşugărească
nu se deosebea de cea a transilvănenilor 28 • Din informaţiile oferite de cronicile anabaptiste ştim însă că în perioada sus-amintită s-au stabilit în
Transilvania aproximativ 735 de persoane. A presupune - chiar dacă
luăm în considerare că numărul include şi membrii de familie că toţi
aceştia erau de aceeaşi meserie, adică olari, ar fi mai mult decît exagerat.
Este adevărat că olarii anabaptişti refugiaţi din comunităţile morave, indiferent că se stabilesc în Ungaria de vest sau îşi iau drumul spre Transilvania,
posedau aceeaşi practică, formată pe locurile lor de origine. Toate acestea
fac însă să nu putem surprinde deosebiri în momentul stabilirii lor, şi încă
cîţiva ani: un deceniu, eventual doi. După cum am mai arătat, olarii habani aveau un înalt nivel profesional în momentul stabilirii lor în Transilvania. Trebuie să admitem însă şi faptul că în decurs de cîteva decenii
practica lor a influenţat pe cea a olarilor locali, dar, la rîndul ei, în acest
răstimp s-a îmbogăţit continuu şi arta olarilor habani atît în ce priveşte
elementele de formă, cît şi ornamentaţia 29 , chiar dacă ţinem cont de carac17
Dupli cum reiese din urbariile şi conscripţiile întocmite în secolele XVII-XVIII, sub denumirea de ,.boccale" (bokălly) nu se înţelegea un anumit tip de ulcior, ci in general ulcioarele
de diferite dimensiuni şi tipuri, folosite pentru consumul lichidelor.
18
Katona Imre, A kek habdn kerdmidrol, în Az lparmuveszeti Muzeum Evkănyvei, VIII
(1965), p. 43. În favoarea acestei afirmaţii, duJ=ă părerea autorului amintit. pledează un document emis în 1662 ( ?). Din conţinutul actului reiese că anabaptiştii care trăiau pe moşiile familiei Batthyăny îi vizitează in fiecare an pe coreligionarii lor din Transilvania, încărcînd 2-3
căruţe ,.cu cine ştie ce mărfuri". Aceste rinduri confirmă faptul că între grupuri, deşi îndepărtate
între ele, au existat in permanenţă legături, fiind informate reciproc asupra mersului vieţii

şi activităţii.

ae Vezi pl. I - VII.
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terul relativ conservator al ceramicii habane în folosirea elementelor ornamentale30, Cositorul, material de bază al vaselor habane cu smalţ alb, era
o marfă ce se importa în Transilvania. Greutăţile, în general cunoscute,
în sec. XVII în ce priveşte procurarea acestui material au determinat pe
ola.rii de la Vinţ să-şi îndrepte atenţia spre găsirea unor noi procedee tehnologice în alcătuirea smalţului de bază. Ceramica orientală, turcească, care
abundă în Transilvania şi în această perioadă, formele şi ornnmentele
acesteia, au influenţat şi ele ceramica babană. Toate aceste elemente au
adus schimbări în practica ceramiştilor de la Vinţul de ] os. În urma analizei. ceramicii habane de provenienţă transilvăneană ce s-a păstrat în număr relativ mare în muzeele din ţară şi în cele din străinătate 31 , pe baza
materialului rezultat din săpăturile care au avut loc în cetatea Vurpărului
şi la \-inţul de ] os 32 , putem surprinde deocamdată unele faze ale
schimbărilor amintite. Însă, după cum aflăm din literatura de specialitate
maghiară, există numai o singură piesă despre care se poate spune cu certitudine că a fost executată în părţile vestice ale Ung:1riei, de către habanii
stabiliţi în aceste regiun.i 33 • Deci, din moment ce nu se pot arăta cu siguranţă caracteristicile ceram.icii habane din Ungaria de vest, nici existenţa
deosebirilor între ea şi cea transilvăneană nu se poate pune la îndoială.
Credem că nu greşim susţinînd părerea că schimbărilor care au loc în organizarea, dar şi în practica olarilor stabiliţi în diferite regiuni după 1620
li se datoreşte convocarea adunării tuturor conducătorilor branşei olarilor
din cadrul diferitelor comunităţi. Adunarea, la care a luat parte şi conducătorul olarilor de la Vinţul de Jos, a avut loc la 7 mai 1641 în localitatea
Dechtitz34 • Discuţiile purtate în această adunare lasă să se întrevadă că
unele comunităţi se deziceau de regulamentele organizatorice, precum şi
de practicile vechi. Adunarea a avut ca scop, probabil, ca şi regulamentele
de la sfîrşitul secolului al XVI-lea şi cele din 1612, întărirea uniformizării
practicilor meşteşugăreşti şi organizatorice în rîndul olarilor.
Conform cronicilor şi altor izvoare referitoare la viaţa lor, anabaptiştii
stabiliţi în Transilvania, la Vinţul de ] os, erau huteriţi, reprezentînd aripa
mai moderată a anabaptismulu.i36, În organizarea şi activitatea comuni10 Ne referim la faptul eli aceleaşi forme şi elemente ornamentale care apar pe vasele lucrate
la sfirşitul secolului al XVI-lea şi inceputul secolului al X VII-lea le re găsim uneori şi spre sfirşitul secolului al XVII-lea. Figura 1. din pl. 1, reprezintă un vas datat din 1616. Un alt vas
din anul 1671 prezintă aceeaşi formă, dimensiuni, purtind aceleaşi elemente ornamentale şi
colorit (cf. Katona Imre, Magyarorszagi jajansz ts kemtnycsertp, Budapesta, 1966, p. 24).
11 Piesele la care ne vom referi in cadrul lucrării de faţă sint păstrate de următoarele muzee :
Muzeul de istorie Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj, Muzeul Brukenthal Sibiu, Muzeul Naţional al Ungariei, Muzeul de Artă Decorativă din Budapesta.
12 Săpătura la cetatea Vurpărului a fost efectuată in 1966-1967 de către Gh. Anghel, iar
cea din Vinţul de Jos in anul 1970 de către M. Bunta şi P. Gyulai.
18 Katona lmre, A ktk habtin keramiarol, p. 35.
" Vezi nota nr. 11.
"Curent anabaptist format in Moravia, care şi-a luat numele de la Jacob Hutter, conducitor şi reorganizator al mişcărilor anabaptiste din Moravia, intre anii 1525-1535 (J. Loserth,

Der CCJrnmunismus der Măhriiehen Wiederlliujer, în Schriften des Vereins jar Reformationsce·
!'hi&hle, 142[1927], p. 102).
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s-au afirmat, de bună seamă, principiile pe care s-a bazat şi funcţio
narea comunităţilor din Moravia. Olarii - ca alţi meşteşugari - din
cadrul comunităţii de la Vinţul de Jos lucrau pe branşe, în ateliere comune,
unde aveau la dispoziţie mijloacele de muncă şi materiile prime. Dintre
ei unul sau mai mulţi erau însărcinaţi cu aprovizionarea, se îngrijeau de
procurarea materiilor prime; altul repartiza sarcinile de muncă etc. Peste
toţi olarii era un supraveghetor (conducător şef) numit "Vorgestelter
Hafnermeister", care se ingrijea de prelucrarea judicioasă a matetiilor
prime, de respectarea normelor (profesionale şi organizatorice) existente.
Ca şi în cadrul altor branşe, şi la olari didziunea muncii era organizată
pînă în cele mai mici faze ale producţiei. Un anumit număr de olari se ocupa
cu prepararea pastei, alţii cu prepararea smalţurilor de bază, cu modelarea,
cu arderea, cu decorarea produselor. Diviziunea exista şi în sensul că unii
erau specializaţi în confecţionarea vaselor, alţii lucrau numai sobe. Astfel
organizaţi, capacitatea de producţie a atelierelor era relativ însemnată,
ei ajungînd să concureze în unele branşe nu numai în privinţa calităţii
mărfurilor, dar şi în privinţa cantităţii, cu meşteşugarii breslaşi, provocînd
îngrijorarea acestora, la numai 10 ani după stabilirea lor-3 6 • ;
Despre procedeele folosite în prelucrarea materiilor prime, în obţinerea
smalţurilor de bază, a diferiţilor coloranţi, despre tehnica arderii, nici în
cronicile anabaptiste şi nici în documentele care se referă la istoria comunităţii din Vinţ nu ni s-au păstrat indicaţii. Aceste lucruri constituiau secrete
păstrate cu stricteţe. De aceea, pentru a putea deduce şi reconstitui anumite
procedee şi faze tehnologice trebuie să recurgem la analiza chimico-mineralogică. Recuperarea unor materii prime şi produse finite în cursul săpătu
rilor începute la Vinţul de Jos în anul 1970, continuarea acestor lucrări
în anii următori, vor avea un rol determinant în econstituirea tehnologiei
faianţei habane. Chiar şi pînă la efectuarea acestor lucrări este sigur că la
prepararea pastei ei foloseau o argilă cu caracteristici superioare, pregătită
pentru a fi prelucrată timp îndelungat, ani de zile, adăugîndu-i-se diferite
materii; aceasta după ardere avea o culoare albă sau brună-roşiatică. Din
pasta ce devenea albă după ardere, se realizau ~- conform observaţiilor
noastre - vasele care poartă smalţul alb de cositor. Materialul vaselor
cu smalţ albastru, în schimb, e de culoare brună-roşiatică. Calităţile superioare ale pastei folosite le deducem din faptul că ea putea fi prelucrată
în nişte vase cu pereţi subţiri. Cunoaştem cîteva piese datate din deceniul al IV-lea al secolului al XVIII-lea, lucrate dintr-o pastă de culoare
roşie, care nu se deosebea mult de lutul de oală obişnuit, deci nu mai pretn jurnalele economice ale principesei Bomemissza Anna găsim deseori însemnări ptivind
pentru curtea princiară, date care totodată reflectă şi capacitatea de
producţie a atelierului olarilor. De exemplu la 5 aprilie 1678 intilnim următoarea insemnare:
,. ... Sa va Petru a trimis 117 bucăţi de oale cu capac, confecţionate de 12 olari anabaptişti";
"in 1682, 68 de bucăţi de canceuri (Bokally no. 68)"; .,1688, anabaptiştii au adus ca dar de
anul nou: cuţite, canceuri (bokally edenyek), tăvi smălţuite, albe 9 bucăţi, albastre 2 bucăţi" ;
,.tn 1683 au dus la lemut 490 de bucăţi de tăvi albe, 40 de oale de culoare galbenă"; .,altA
datA 200 bucăţi de tAvi" ; vezi fi nota 60.
11

prestaţiile anabaptiştilor
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zintă caracteristicile sus-arătate. După modelare vasul era ars slab la o
temperatură mică, se introducea în smalţul de bază pe care se aplicau
elementele ornamentale, urma apoi a doua ardere, la o temperatură mai
ridicată.

Pînă la terminarea lucrărilor amintite (încheierea săpăturilor, efectuarea
analizelor) o serie de probleme legate de tehnica de producţie a olarilor din
Vinţ nu îşi pot găsi o explicaţie. De aceea în cele ce urmează vom insista
asupra caracteristicilor exterioare (smalţurile de bază, formele, elementele
ornamentale) ale ceramicii habane transilvănene.
Datorită trăsăturilor specifice ale mişcării anabaptiste ei trăiau şi lucrau
în ateliere comune. Produsele meşte~ugăreşti erau considerate ca realizări
ale comunităţii şi nu ale individului, astfel nici produsele ceramice nu au
fost marcate cu sigla olarului care le-a făurit. De aceea dorim să menţio
năm faptul că atribuirea pieselor păstrate în diferite muzee (chiar cunoscute
fiindu-ne numele cîtorva olari) ne este imposibilă37 •
Analizînd cele aproximativ 200 de piese aflate în colecţiile diferitelor
muzee din ţară 38 şi străinătate 39 , precum şi fragmentele ceramice rezultate
din săpătunle de la cetatea Vurpărului (Zebernik) şi din Vinţul de Jos,
Î.1 cadrul ceramicii llabane transilvănene după culoare şi procedee tehnologice
distingem mai multe feluri de smalţuri de bază..

Smalful alb de cositor. Cea mai veche pies11. cuno::;cutll. din această categorie este o tavli
(pl. V, fig. 1)40 • care poartă stema principatului autonom al Transilvaniei. precum şi blazonul
casei de Brandenburg. Ecaterina de Brandenburg, a doua soţie a lui Gabriel H~thlen, la
cîţiva ani după moartea acestuia se intoarce in patria sa. Din actele referitoare la procesul
de moştenire pe care il are cu noul principe, Gheorghe Rak6czi 1, ştim că printre lucrurile pe
care Ecaterina de Brandenburg le pretindea lui Rak6czi figurau şi o serie de vase lucrate de
olarii anabaptişti de la \'inţ 41 • Căsătoria lui Bethlen cu Ecaterina de Brandenburg are loc in
anul 1625, iar in anul 1631 ea părăseşte definitiv Transilvania. Astfel piesa respectivă va fi
fost executată la Vinţ intre anii 1625-1631. O altă piesă (pl. 1, fig. 3) relativ timpurie este
o cană purtind anul 1634 42 • Smalţul alb de cositor pe piesele analizate poate fi urmărit pînă in
deceniul al patrulea al secolului al XVIII-lea, deci timp de mai bine de 100 de ani. Menţio
năm că in cadrul pieselor care au făcut obiectul analizei noastre le-am inclus numai pe acelea
a căror provenienţă transilvăneană este - pare-se - certă. Printre variantele smalţului alb
distingem o variantă de culoare albă frumoasă, avinrl şi un luciu slab. Acest smalţ formind
un strat relativ gros acoperă in mod excelent suprafaţa vasului. Pe vasele albe datate in a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, apoi din primele decenii ale secolului XVIII apare o
variantă care fie că nu mai are luciul alb strălucitor, fie că este atit de subţire incit pare
aproape transparentă, putindu-se observa culoarea teracotei. In Muzeul de istorie din Cluj
Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea ni s-a păstrat numele lui Jacob Weiss,
cătorul olarilor din cadrul comunităţii din Vinţ, in jurul anului 1658, apoi al lui Friedrich
deţinind aceeaşi funcţie in anul 1694. Dintre olarii care activau in secolul al XVIII-lea,
17

conduMiiller,
in 1744
este amintit Johannes Stahl, in 1767 Christian Tompek şi johann Stutz, iar in 1772 Hdnrich
Roth.
11 Vezi nota 31 şi 32.
18 Idem.
tu Krisztinkovich Bela, Habdn "inkunabulomok" nyomaban, p. 77, fig. 9.
u Rad,·anszky Blla, Beth/en Gdbor Je;edelem udvartartasa, voi. 1, Budapesta, 1888, p. 259.
12
Muzeul Etncpafic al 1rcnsihanit:i nr. inv. A. 2318. Piesa FfOVine din colecţiile :Muzeului Al:delean, nr. inv. 1 2666,
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se p1!.streaz1l o piesli, un recipient4'. purtind anull647, pe care apare o foarte interesantă variantli a smalţ ului alb, excelent executr t tehnologic-, avind însă o culoare alb-albăstruie (spre
gri), din cauza adăugirii unor coloranţi la smalţul alb de cositor. Această variantă de smalţ
ne este cunoscută şi de pe o serie de cahle datate in anul 1679, păstrate de asemenea in Muzeul
de istorie din Cluj" (pl. IV, fig. 1 ; pl. VI, fig. 4, 6, 8, 1O).
Smalţul galben de antimoniu. tn componenţa acestuia oxidul de cositor rar şi scump in
Transilvania avea o pondere redusă faţă de oxidul de antimoniu care in fond servea drept
colorant, asigurindu-i vasului după a doua ardere o culoare caldă, galben-portocalie, de un
luciu catifelat. Pe acest smalţ de bază, ca şi in cazul celui alb, se aplicau elementele ornamentale folosind culorile alb, albastru, verde şi maron. Despre ceramica habană de culoare
galbenă, in 1664 călătorul turc Evlia Celebi. in jurnalul său de călătorie, notează următoarele:
.... Am atirnat de şaua calului citeva ceşti şi pahare şi le-am luat cu mine ... ele aveau o
culoare incit cei ce le vedeau aveau impresia că sint nişte portocale ... " 45 • Cea mai veche
piesă cunoscută de noi din această categorie a vaselor habane, o cană, datează din anul 165041
(pl. 1. fig. 6).
tn smal(ul albastru de cobalt, cositorul era prezent in proporţii mult reduse faţă de oxidul
de cobalt. Nuanţa smalţului depindea de cantitatea de cobalt adăugată. Astfel se realiza eeramica cu smalţ de bază de la o culoare albastru inchis pînă la albastru de lavandă. Prima ştire
despre folosirea smalţului de cobalt este o informaţie documentară din anul 1651. Într-un
inventar intocmit in acest an la Cluj se vorbeşte despre ,.un canceu albastru. făcut la Vinţ" 47 ,
Cea mai veche piesă păstrată - după cunoştinţele noastre -, o cană înaltă de 22,5 cm,
a fost executată de asemenea in anul 1651. Motivele ornamentale stilizate, executate prin
culorile alb, galben (~i galben-portocaliu). marr n, verce. pe fond albastru, execuţia exigent1l
a acestor elemente, (a~ităţile tehnologice excelente ale smalţului de cobalt ne fac să o considerăm drept unul din cele mai frumoase vase habane păstrate pînă in zilele noastre (fig. 1 şi
pl. III fig. I): De o rară frumuEeţe este şi recipientul patrulater inalt de 21.5 cm executat
in 1653 (fig. 3-4 şi pl. IV fig. 7 -E). Cele patru laturi (de aprox. 12 cm) poartă diferite
ornamente, execuţia şi coloritul lor denotă o asemănare cu motivele cănii din anul 1651.
Caracteristicile ornamentale, tehnologice ale acestor două piese le prezintă şi o cană cu capac
de faianţll., înaltă de 13 cm (fig. 2 şi pl. III, fig. 3), considerente care ne fac să presupunem
că ea, deşi nil este datată, a fost executată tot in primii ani ai deceniului al şaselea, parese chiar de a €laşi decorator anonim4B.
Una din problemele poate cele mai viu discutate in literatura de specialitate, legate de
ceramica babană din Transilvania, o constituie ceramica albastră. în ultimii ani mai ales
specialiştii ceramicii habane maghiare au incercat să demonstreze că utilizarea cobaltului nu
este caracteristicll. numai olarilor habani din Transilvania, deci ceramica cu smalţ albastru nu
trebuie considerată un produs specific habanilor din Vinţ 40 • Produsele similare in cadrul
ceramicii habane din Ungaria de vest sint tot atit de frecvente ca şi in cele din Transilvania60. După cum reiese din studierea materialului păstrat din primele decenii ale secolului al
XVII-lea in ceramica babană, intr-adevăr, cobaltul chiar de la primele mărturii cunoscute
şi-a avut intotdeauna rolul, dar numai in execuţia motivelor ornamentale. Esenţialul problemei nu este faptul că exclusiv olarii transilvăneni ar fi lucrat ceramică cu smalţ albastru. Pe
cind olarii anabaptişti aşezaţi in unele regiuni din Europa Centrală după 1620 (de pildă cei
din 'Vngaria de vest) 51 nu dispuneau de m.inereurile necesare preparării ox.idului de cobalt,
43

Pl. IV, fig. 1, nr. inv. F 80.
Nr. inv. 1 3332, 1 3352-3356.
n Evlia Cselebi utazdsai, vol. II, Budapesta, 1908, p. 245.
u Katona Imre, Habdn emlekek Vas megyeben, in Savaria, 3 (1965), p. 243.
C7 Arhivele Statului Cluj, Arhiva Oraşului Cluj, Divisionalia, 1651, p. 28.
n Muzeul Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. 7033; Muzeul de Artă Decorativă din Budapesta, nr. inv. 2845, 2871.
u Katona Imre, A kek habdn kerdmidr6l, p. 35-36.
6
~ ;r~ntru susyner~a păr~rii d-sal~ 1: Katona citează inventarul cetăţii Rohonc (posesiunea
fanuhe1 Batthyany) mtocm1t la 15 mme 1635. În acest inventar sint înşirate 306 bucăţi diferite produse ceramice ale anabaptiştilor, dar in cazul numai a 6 bucăţi se menţionează că au
smalţ albastru, fiind lucrate de olari anabaptişti.
61
Katona Imre, A kek habdn kerdmidr6l, p. 45.
44
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tn schimb cei stabiliţi tn Transilvania aveau cobalt în

cantităţi nelimitate. Mai mult, ei puteau
1ă-şi procure acest material mult mai uşor decit cele necesare smalţului alb de cositor. întrucît acest material se găsea in cantităţi suficiente, este evident că îl procurau uşor, nlativ
Ieftin. Cobaltul era deci o materie primă pentru prepararea smalţului, pe care transilvănenll
o puteau procura mai uşor decit olarii habani din regiunile amintite. De aceea, începînd de
pe la mijlocul secolului al XVII-lea, raportat la totalitatea produselor ceramice ale habanilor transilvăneni, ceramica albastră constituie un procentaj mult mai ridicat decît în cazul
totalităţii produselor habane din alte regiuni.
în ceramica babană albastră există un grup ce poate fi bine deosebit de restul ceramicii
hobane datorită. caracteristicilor tehnologice ale smalţului, caracterului motivelor ornamentale.
tn cazul aproape fiecărei piese din această categorie provenienţa transilvănean! poate fi dovedită, indiferent în ce ţară din Europa Centrală se păstrează ele astăzi 61 •
După cum am mai arătat, olarii anabaptişti aveau un înalt nivel profesional in momentul
stabilirii lor in 'Iransih·ania. în denus de citeva decenii J:ractica lor meşteşugărească a influenţat pe cea a olarilor locali, dar la rindul ei s-a îmbogăţit continuu şi arta olarilor habani.
Iar influtnţE'le locale, pintre care ne gindim şi la infh:tnţa ceramicii orientale, turceşti. &e
reflectA. mai cu seamă in ceramica albastră. In Transilvania elementele stilistice ale renaşterii
tirzii continuă încă în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea şi chiar în primele decenii ale
secolului al XVIII-lea mai ales in domeniul artei decorative. O caracteristică ce se vădeşte
in mod pregnant indeosebi in ceramica albastră este aceea - cum o dovedeşte ceramica păs
trată că după un veac de la aşezarea habanilor in Transilvania tezaurul motivelor renaşterii
transilvănene mai domină practica lor ornamentală. în acelaşi timp, meşterii habani din alte
regiuni ale Europei Centrale depăşiseră de mult utilizarea acestJr elemente, folosind ornamente
caracteristice veacului al XVIII-lea. Combinarea motivelor ornamentale ale renaşterii tirzii
cu elemente ornamentale turceşti, utilizarea, de pe la mijlocul secolului al XVII-lea din motive obiective, a smalţului de cobalt, mult mai intens decit la olarii habani din alte regiuni,
~înt factori care împreună formează trăsătura caracteristică a ceramicii habane albastre din
Transilvania.
Un grup interesant in cadrul ceramtcii habane transilvănene il constituie vasele (d!.ni, ulcioare,
tăvi) a căror smalţ de bază se realiza printr-un procedeu tehnic foarte interesant, anume prin
scurgerea la intimplare peste smalţul alb (alb-gri), fie a colorantului maron, fie a cobaltului,
rezultatul fiind .. smalţul marnzorat'' (pl. VI, fig. 1-5). Uneori chiar şi peste acest smalţ se aplica
un decor floral conturat prin linii subţiri (pl. VI, fig. 3). Vase executate prin procedeul de
smălţuire descris ne sint cunoscute din colecţiile Muzeului etnografic al Transilvaniei (nr. inv.
A. 1586, A. 2425, ele provin însă din colecţiile Muzeului Ardelean) şi din colecţiile Muzeului
Brukenthal, Sibiu (nr. inv. 1854, 1892, 1895, ultimul provenind din colecţia Sigerus). Cu ocazia
săpăturilor efectuate la Vinţul de jos au fost recuperate şi fragmente ceramice ce poartă
caracteristicile smalţului marmorat. Delimitarea perioadei de folosire a acestui procedeu tehnic,
dat fiind faptul că nici unul din vasele , u wscute de noi nu sint datate, se poate face numai
cu aproximaţie. Ea se va fi petrecut in u,timele decenii ale secolului al XVII-lea şi in primele
două decenii ale celui următor.
Smalţul mixt. Acest termen înseamnă folosirea a două feluri de smalţuri pe una şi aceeaşi
piesă, de obicei pe cahle. Anume: a smalţului de plumb care este transparent, incolor, adău
gindu-i-se diferiţi coloranţi devine verde, maron, galben sau negru, şi a smalţului de cositor
opac, alb, galben sau albastru. Acest procedeu de smălţuire a fost observat pe o cahlă purtind
anul 1618, care se păstrează in colecţia Muzeului de istorie din Cluj 63 • Cahla prezintă. două
11 Analizind colecţia Muzeului de Artă Decorativ! din Budapesta, Katona işi formuleaz11.
pllrerile amintite făcînd abstracţie de provenienţa pieselor care se află in această colecţie. Din
verificarea fişelor ştiinţifice rezultă că o serie de piese considerate de Katona ca reprezentind
caracteristicile ceramicii habane clasice, sint de provenienţă transilvăneană, fiind achiziţionate
de la Iosif Balinth, Eugen Lâzâr şi Emil Sigerus, toţi trei colecţionari binecunoscuţi în Transilvania. Colecţiile acestor persoane au fost descompletate de urmaşi încă la sfîrşitul secolului
trecut (aprox. 1888-1889), sau in preajma primului război mondial (colecţia Sigerus). Diferite piese au fost vîndute fie unor muzee transilvănene, fie altora din Viena, sau Budapesta.
Caracteristicile tehnologice şi ornamentale prezentate de aceste piese le regăsim pe fragmentele
ceramice rezultate din săpăturile de la Vurpăr şi Vinţul de Jos.
u Muz lst Cluj, nr. inv. 1 3304.
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feluri de ornamente lucrate în relief, figurate şi vegetale, florale (pl. VII, fig. 1). Omamentele,
figurate din centrul ei sînt acoperite cu smalţ alb de cositor, decorate cu albastru de cobalt,
iar restul cu smalţ de plumb verde şi marou (galben). Această piesă ridică o serie de probleme.
In primul rind este aceea dacă anul 1618 se poate accepta drept dată a confecţionării, căci
în acest caz înseamnă că în Transilvania au lucrat olari anabaptişti înainte de colonizările lui
Bethlen, deoarece practica smalţului alb de cositor, oriunde apare ea, în mod sigur atestll
prezenţa olarilor anabaptişti. Din acest tip de cahle în colecţia muzeului se mai păstrează încll
doul bucăţi executate cu acelaşi tipar, una fiind acoperită însă cu smalţ de plumb verde,
purtînd de asemenea menţiunea anului 1618, iar alta a anului 1650 (pl. VII, fig. 2-3) 5' .
Analogia pieselor, identitatea iniţialelor (G.M.) ne face să credem că sînt fragmentele uneia şi
aceleiaşi sobe, anul 1618 reprezentind data unui eveniment petrecut in viaţa persoanei la comanda căreia s-a executat această sobă. Pe de altă parte primele sobe lucrate prin procedeul smalţului
mixt apar pentru întîia oară pe la mijlocul secolului al XVI-lea in Elveţia, la Winterthur.
Poate fi vorba despre o practică ce-şi are rădăcinile pe aceste meleaguri, dar este transplantată
de către olarii anabaptişti refugiaţi in :Moravia, sau în Slovacia. Olarii stabiliţi la Vinţul de
Jos făcuseră cunoştinţă cu această practică incă in locurile lor de origine, în comunităţile
morave.
Smalţul de plumb. Primele menţiuni documentare despre produsele cu smalţ de plumb verde
ale olarilor din Vinţ ne sint cunoscute dintr-un urbariu întocmit în anul 1647, în care se vorbeşte
despre .. o sobă executată de un olar anabaptist, lucrată cu smalţ de plumb verde" 65 • Cu ocazia
verificării colecţiei de cahle a Muzeului de istorie din Cluj atenţia ne-a fost atrasă de o serie
de piese (pl. VII, fig. 7, 9, Il) purtind aceleaşi motive ornamentale ca şi cahlele lurrate
cu smalţ alb de cositor, fiind însă nesmălţuite sau cu smalţ de plumb verde 58 • Analogia motivelor
ornamentale cu cea a cahlelor cu smalţ alb de cositor (pl. VIII, fig. 7, 8, 10-12), precum
şi informaţiile documentare citate ne-au făcut să presupunem că aceste piese sint şi ele produse ceramice ale olarllor anabaptişti din Vinţ. Presupunerea ne-a fost confirmată de ceramica
ce a ieşit la iveală cn ocazia săpăturilor efectuate in cetatea de la Vurpăr şi din Vinţul de
Jos. Materialul rezultat din săpături conţine şi fragmente de cahle cu smalţ alb de cositor,
dar foarte frecvente sînt şi fragmentele de cahle lucrate cu smalţ de plumb verde, galben şi
cele nesmălţuite (pl. VIII, fig. 8-13). Tehnica smalţului de plumb ei o aplicau însă numai
pe cahle.

Literatura de specialitate pînă în prezent nu a menţionat astfel de
produse ale olarilor habani de la Vinţ. După cum am mai arătat, cositorul era un material ce se importa în Transilvania, rar şi scump.
Întîmpinînd diferite greutăţi în procurarea lui, olarii de la Vinţ nu
puteau respecta componenţa clasică a acestui smalţ. De aceea au fost
nevoiţi a încerca anumite schimbări privind componenţa obişnuită a
smalţului. În variantele smalţului alb descrise anterior surprindem diferite faze, momente ale încercărilor, în cadrul acestora înscriindu-se
şi realizarea smalţului galben de antimoniu, albastru de cobalt, practica smalţului mixt, a smalţului marmorat, a smalţului verde, sau prin
nesmălţuire, procedeele din urmă fiind folosite exclusiv la confecţio
narea cahlelor.
Privind destinaţia lor, produsele olarilor habani din Vinţ se impart in doul!. categorii : eeramica decorativă şi de uz. La prima vedere, în cadrul totalităţii produselor păstrate se pare că
ponderea o are prima categorie. Este un lucru ştiut d. faianţa în general, deci şi faianţa babană,
in ciuda calităţilor ei tehnologice descrise anterior, nu este termorezistentă. Din cauza incăl"Idem, nr. inv. I 3305, I 3307.
"Arhiva Istorică a Academiei Republicii Socialiste România, Filiala Cluj (in continuare
Arhiva istorică), Arhiva familiei Lazăr din Fintinele, Pasc. 48, No. 16. Urbariul bunurilor di
Meşcreac ale generalului Kassai Istvăn.
u Nr. inv. l 3328-3335.
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z:irii. apoi a rll.drii rapide se produc fisuri atît in smalţul de bazli cit şi in materialul teracotel.
Ceramica habană însă putea fi utilizată foarte bine in viaţa de toate zilele fll.rll. sll. fi fost expusl
la temperaturi ridicate. De exemplu recipientele se foloseau pentru păstrarea medicamentelor,
condimentelor, mirodeniilor etc. Micile rezervoare de apă pentru spălarea miinilor, străchinile,
farfuriile. tă\"ile. serveau ca veselă. Diferite tipuri de căni, cupe. ulcioare de variate dimensiuni
erau destinate pentru consumul băuturilor. Desigur. produsele lor ceramice serveau şi ca vase
ornamentale, ca decor interior. Dintr-un inventar intocmit in 1631 aflăm că in palatul princiar din Alba Iulia se afla o servantă - după cum se des• rie - cu minunate vase .,neocreş
tine''67. Sobele construite de ei sen·eau şi ele desi(!'ur ca decor interior, dar indeplineau totodatll.
şi scopuri utilitare, asigurind încălzirea încăperilor.
Johann Troster in cartea sa despre Transilvania 68 menţioneazli .. porţelanele artistice fabricate in orăşelul Vinţ'". Desigur este vorba de o eroare a autorului ; la Vinţ nu se producea porţelan, ci faianţă care avind un smalţ alh lucios, probabil căi se părea autorului citat asemănă
toare porţelanului; de altminteri in Europa secretul de fabricaţie a porţelanului va deveni cunoscut abia peste o jumătate de veac.
Olarii, ca şi ceilalţi meştcşugari stabiliţi la Vinţul de Jos pe baza privilegiului acordat de
Bethlcn\ 8 , a\·eau obligaţia să lucreze in primul rind pentru necesităţile curţii princiare de la
Alba Iulia . .Munca şi produsele lor de olărit, ca şi altele, erau foarte căutate in rindul păturilor
nobiliare. De altfel in ţările apusene, precum şi in Austria, Cehia, Ungaria, in secolul al XVIIlea ceramica habană era foarte populară, căutată la curţile principilor şi magnaţilor. aşa incit
s-ar putea spune că folosirea vaselor albe habane era la modă pe vremea aceea. Despre frecvenţa lor in Transilvania incepind de pe la mijlocul secolului al XVII-lea chiar pînă in a doua
jumătate al secolului al XVIII-lea ne informează conscripţiile, inventarele de moştenire, de
împărţeală. Datele acestora din urmă dovedesc că aceste produse erau cunoscute, întrebuinţate
şi de către păturile orăşeneşti. Dieta Transilvaniei din 5 iunie-1 iulie 1631, la insistenţa reprezentanţilor oraşelor săseşti, a interzis prin articolul 29. sub amenda a 200 de guldeni, ca anabaptiştii să·şi vindă produsele la tîrgurile ţinute in aceste oraşe 80 • în ciuda interdicţiei - cum
o dovedesc invcntarele sibiene de împărţeală din anii 1670-1750 - ei găseau cumpărături
printre locuitorii înstăriţi ai oraşelor 81 •
Evidenţa tuturor formelor sub care apare ceramica habanll. transilvll.neană este greu de
intocmit, deoarece piesele sint răspîndite astăzi in diferite muzee din ţară şi străinătate, fac
parte din clenodiile multor biserici transih·ănene sau din colecţiile unor particulari. În cele
ce urmează, din varietatea formelor vom incerca să trecem in revistă tipurile de bază. Analiza
noastră după cum am procedat şi in cazul smalţurilor de bază include numai Fiesele
a căror provenienţă transilvăneană a fost dovedită 83 •
Dintre produsele de faianţă ale olarilor din Vinţul de Jos, in colecţiile pe care am avut ocazia
s1lle studiem cele mai frecvente sint cănile (ulcioarele). iar dintre acestea un tip de vas (pl. III, fig. 3-6; 1-6) corpul căruia este puternic bombat, ingustindu-se atit spre talpă cit şi
spre git, care continuă printr-o margine de 2-3 cm lăţime, dreaptă, perpendiculară sau înclinată spre exterior. Toarta vasului. pe alocuri destul de masivă, porneşte din această margine
spre corpul vasului. Înălţimea cănilor variază intre 10-18 cm. Dimensiunile exacte ale acestui
tip sint greu de stabilit. Unele piese, deşi respectă înălţimea maximă menţionată mai sus, se
îngustează mai mult spre git, altele spre talpă, in funcţie de aceasta variind şi diametru) corpului (pl. I-II, fig. 3, 4, 6, 8, 9; 1-6)&:!. În cadrul cănilor remarcăm o formă foarte interesantă
67 Vezi nota nr. 41.
Das Alt und Neue Teulsche Dacia, Niirnberg, 1666, p. 128.
68 l\Iagyar Orszagos Leveltâr (in continuare: Arhh·ele de Stat ale Ungariei). Arhiva familiei
Bethlen, 4 iulie lt22; vezi şi Aldâsy Antal, Az anabaptislak kivaltsaglevele, in Tortenelmi Tar,
1892. p. 367, 369.
80 .Monumenta Ccmitialia Regni Transsylvaniae. voi. IX. Budapesta, 1883, p. 271.
81 Julius Biclz, Winzer Kriige, in J(orrespondenzb/all des Vereins JUr siebenbargische Landes/eunde, 1927, p. 27.
e2 Vezi nota nr. 31. 50.
83 Muzeul de istorie Cluj (pl. Il, fig. 5-6) nr. inv. 6277, F 79; Muzeul Etnografic al Transibaniei (pl. l, fig. 3; fig. 8) nr. inv. A 2316, A 2318; Muzeul de Artă Decorativă din Budapt:sla (pl. II. fig. 3-4) nr. iuv. 56. 1152. 1840.
68
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a'rino corpul mal puţin bombat, atungit şi canetat. Canelurlle impart deobicei in 5-6 pArţi
corpul vasului. in unele cazuri observAm chiar 12 caneluri, care uneori ttrmeaz11. linii spiralice,
dind impresia eli. tot corpul vasului ar fi r11.su~it (pl. II, fig. 2; pl. VI, fig. 1) 1t. Varietatea
formelor in cadrul acestui grup al ceramic-ii habane ne este demonstratA de figurile 3, 5, 7,
9. 1 -9, 6-8 cuprinse in planşa I- Il- III reprezentind nouA tipuri diferite de cAni-ulcioare,
avinel înAlţimea Intre 13-28 cm 15 •
Figurile 4-li elin planşa V reprezintA formele specifice, denumite .. hoccale" (bokaly kancs6)
iar figurile :l-5 din planşa V alte trei variante ale acestui tip de bazA11 • Din punct de vedere
tipologie interesante sînt ulcioarele cu git ingust avind diametrul ele aproximativ 3 cm şi inalt
de 11 respectiv 15- 16 cm, ce se ridicA dintr-un corp aproape sferic şi se lăţeşte intr-un cioc
(pl. I, fig. 2: pl. III, fif?. 7). Prima variantă a acestui tip (fig. 2) este o formă re rare olari!
ba bani o aduc incA din locurile lor de origine, din Mor:tvia sau Ungaria ~uperioară( ?) şi prezenţa
căreia poate fi urmăritA timp de 60 de ani în materi:tlul baban p11..c;trat. A noua variantă dupA pArerea unor cercetAtori - este o formA probabil împrumutată ilin Orient, care imita
formele unor vase de argint sau cupru, lucrate ele meşterii transilvăneni 17 • fn cadn1l colerţiilor
amintite sint prezente, dar In număr redus, formele care imitA un anumit tip al ciinilor ele cositor avînd intre 13-23 cm înălţime. Lucr:tte in deceniul al şaselea al secolului al XVII-lea, ele
fac parte - dnră cum am mai arătat - din elita artei ceramicii habane (pl. TIT, fig. 1- !i), atit
in rrh·inta calităţilor tehnologice cit şi a execuţiei artistice a elementelor omament:tl€ 18 •
F?Tfurii şi tăvi ni s-an păstrat in n11măr foarte redus, deşi :tmbas:tdorul suedez Konrad Jacob
Hiltehr:J11dt. care in 11'57 a vizitat Vinţ11l de Jos, menţioneazll in însemnările sale că .. in atelierul olarilor se confecţioneazll farfurii, tAvi de faianţll pentru o masA intreagă"ID. Şi probabil
nici aceste vase nu erau produse in cantităţi mai mici decit celelalte tipuri, din care ni s-au
păstrat piese rel:ttiv numeroase. Cele citeva farfurii cunoscute sint plate, unele avind dimensiuni .. uriaşe", cu diametTlll de 25-30 cm. Elementele ornamt>ntale sint rlispu!'e fie in centrul
l<'r şi pe margine, 1111eori lată rle 4-5 cm, fie numaiin centrul farfuriilor, tăYilor (pl. V, fig. 1- 3).
Din rater-oria tăvilor tipologie interesante sint tăvile ajurate, canelate (pl. V, fig. 2) 70 • RedpientPie sint in gt>neral patrulatt>re. avind un git ingust. cu capac de cositor ce se inşurnbeazA
(pl. IV, fig. 7 -9) 71 • Mai rare sint cele hexagonale sau in formA de ulcior fără toartă (pl. IV,
fig. 4 : pl. I, fig. 5)71.
Rezervoarele de apă nrivite din faţă arată ca nişte şemineuri ·în miniatură, ele sînt patrulatere, partea superioAră fiind deschisă pentru introducerea lichidului, iar partea inferioarA. este
prevăzutA cu un orificiu în care se monta o ţeavA micA de robinet, prin care se scurgea apa
u Muzeul Etnografic al Transilvaniei, nr. inv. A 1586; Muzeul Brukenthal Sibiu, nr. inv. 1568.

Muzeul de Artă DecorativA Budapesta (pl. I, fig. 5) nr. iov. 2886. 2842 (pl. ITT, fig. 8);
MU7eul Etnografic al Transilvaniei (pl. III, fig. 1), nr. inv. A 2311 ; Biblioteca Batthyaneum,
Alba Tulia (pl, II, fig. 7-8\.
18 Muzeul Etnografic al Transilvaniei nr. inv. A. 2306, A, 629.8, N. 1735.
87
Krisztinkovich Bela, Az lparmuveszeti Muzeum uikfreszteny faianszai, p. 152: Horst
Klusch, Die Habaner in Siebcnbargen, in Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr. 2, 1968,
Ba11fl 11. p. 35.
11
Muzeul Etnografic al Transilvaniei (pl. III, fig. 1) nr. inv. A 7033; Muzeul de Artli
Decorativ§. din Budapesta (pl. III, fig. 2-3) nr. inv. 53, 2141. 2871; Parohia UnitarianA
din Rona (ind. Mureş) nr. inv. 75 (pl. III, fig. 4) ; Muzeul Brukenthal Sibiu (pl. III, fig. 5)
nr. inv. 1659.
18
Con~ad ]acob HiltebYandt's dreifache schwedisr.he GesandtschaftsYeise nach Siebenbar~en,
der Ukrame und Constantinopol (1656-1653), Leiden, 1837 (in ediţia lui Franz Babinger),
p. 28-35.
7
° Krisztinkovich B~la, Habdn .,inkunabulomok" nyomaban, p. 77. fig. 9; Magvar Muvel/Jdestortenet, Budapesta, vot. III. p. 590-592; Katona Imre, A kek habân keramidr6l, p. 33.
71
Dintre aceste tipuri rle vase habane, pe lingă calităţile tehnologice şi ornamentale caracteristke. din punct de vedere istoric interesant este un recipient avinel 23.5 cm înălţime (nr.
lnv. 6294). Recipientul a fost executat in anul 1670 de cAtre olarii anabaptişti din Vinţ pentru
principele Mihail Apafy, ceea ce reiese din urmAtoarea inscripţie: Michael Apafy Prin(ceps)
Tran(sylvaniae) 1670.
71
Aceste forme sint frecvente printre lucrArile habanilor stabiliţi in Ungaria SuperioarA şi
In Ungaria de vest.
16
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Rezervorul propriu-zis are o capacitate de aproximativ 1 litru (pl. IV, fig. 1-3). Vasul (patrulater) reprezentat prin fig. 5 din planşa IV servea de asemenea pentru spălatul mîinilor 7' .
Sobele executate de olarii habani din Vinţ sint foarte des menţionate in conscripţiile întocmite incepind de pe la mijlocul secolului al XVII-lea şi in secolul al XVIII-lea 7' . Aceste informaţii însă sint lacunare in privinţa formelor şi construcţiei, insistînd mai mult asupra culorii
smalţului, asupra ornamentelor cahlelor, uneori şi asupra modului de funcţionare. După informaţiile pe care le deţinem, in Transilvania nu s-au păstrat in intregime sobe lucrate de habanii
din Vinţ. în Muzeul de Artă Decorati\•ă din Budapesta se păstrează însă o sobă (şemineu),
de provenienţă transilvăneană. Colecţiile Muzeului de istorie din Cluj adăpostesc o serie de fragmente de sobe, cahle. fragmmte de cahle (planşa VII, fig. 1-11)?&. Aceste piese, precum şi
materialul rezultat din săpăturile efectuate la Vurpăr şi Vinţ (pl. VIII, fig. 5,7 -13), apoi
informaţiile documentare ne permit să formulăm unele afirmaţii privind formele lor şi sistemul
de încălzire. Ele erau in general patrulatere cu colţuri, dar se construiau şi sobe cilindrice de
ambele tipuri, avind picioare de piatră sau de fier, partea superioară, bordura, cornişa fiind
crenelată sau, după cum ne informează descrierile păstrate in diferite conscripţii, ,.dantelată"
(in limba maghiară = csipkezett) 78 • în priYinţa sistemului de încălzire, conscripţiile ne informează că unele sobe erau alimentate cu combustibilul necesar din exteriorul. altele din interiorul incăperilor 77 • Dintre toate formele şi categoriile sobelor executate de habanii din Vinţ, cele
mai preţuite, rare, erau considerate acelea care aveau smalţ alb de cositor, decorate cu ornamente florale, vegetale, executate in cele patru culori folosite de ei sau cu ornamentele executate numai intr-o singură culoare, albastru de cobalt. Aceste sobe sint denumite de conscripţiile
din secolul al XVII-lea sobe .. boccale" (bokaly-kalyha), probabil pe baza analogiei smalţului
alb de cositor şi a ornamentelor cunoscute de pe diferite tipuri ale vaselor habane (pl. VII, fig. 46)11.
Elementele ornamentale ale ceramicii habane, inclusiv ale cahlelor se executau prin întrebuinţarea culorilor galben (galben portocaliu), alb, albastru, verde, maron-mangan. Uneori
decorul este monocrom. toate elementele ornamentale se executau intr-o singură culoare : alb.
galben pe smalţ albastru, sau albastru pe fond alb de cositor (pl. II, fig. 1-4, 6; pl. V, fig. 2).
Probabil la aceste din urmă produse se referea Hiltebrandt cind remarca: ,.olarii din Vinţ execută
farfurii şi străchini de parcă ar fi făcute in Olanda" 78 • Ele i se păreau asemănătoare vaselor
confecţionate in manufacturile din Delft, vestitul centru de faianţă din Ţările de Jos. Adeseori
decorarea vasului se rezolva prin combinaţia culorilor galben şi alb, dar in majoritatea lor ornamentele vaselor habane au un colorit policrom, la executarea aproape fiecărui motiv ornamental
fiind întrebuinţate toate culorile sus-amintite, inclusiv culoarea verde pe fond albastru (pl. II,
fig. 5). Pe vasele lucrate in secolul al XVII-lea culoarea verde are se pare un rol secundar faţă
de celelalte trei. Culoarea maron-mangan servea la conturarea sau dublarea marginilor motivelc.•r ornamentale, cu ea se trasau nişte linii subţiri de multe ori estompate (pl. 1, fig. 3, 6, 9 ;
pl. III, fig. 1, 3, 5, 7, 8; pl. IX, fig. 1-4).
ln general, decorul se aplica aşezat central pe corpul vasului, între două linii paralele in partea
superioară şi in cea inferioară a vasului. Alteori decorul era circular, diferite motive dispuse

Magyar Muve/Odestărtenet, vol. III. p. 590-592.
Arhiva istorică, Urbaria et conscriptiones. Fasc . XIII. No. 1 (Conscripţia bunurilor din
comitatele Dăbica, Turda, Cluj, Tirnava, Alba, precum şi scaunele Mureş şi Arieş ale lui
Keresztes Marton Jozsefne, Daniel Maria); idem. Fasc. 37. No. 29, Arhiva familiei Toldalagi
(conscripţiile din Ercea, Corunca şi Mînăstirea) ; idem, Fasc. VIII, No. 5. Arhiva Colegiului
Reformat din Tirgu Mureş (Urbariile bunurilor din Vurpăr ale lui Alvinci Peter); idem,
Arhiva din Bahnea a familiei Bethlen, Conscripţia din 1765 a conacului din Sinmiclăuş; idem,
Fasc. 75, No. 1, Arhiva familiei Kornis (Conscripţia posesiunii din Sinbenedic, 1784) ; B. Nagy
Margit, A reneszdnsz es a barok Erdetyben, Cluj, 1970, p. 99, 153-157, 277-278.
n Nr. inv. 1. 3300 - 1. 3358. 1. 4560.
71 Vezi Conscripţiile şi urbariile înşirate la nota nr. 74.
n Vezi nota nr. 74.
78 Din descrierile urbariilor (citate la nota nr. 74) reiese clar că această denumire derivl
din culoarea smalţului alb de cositor purtind ornamentaţia specifică produselor habane executate cu cele patru culori amintite.
u Vezi nota nr. 69.
71
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la o anumitA distanţl altemau de jur-imprejur, sau erau lngbesuite Intr-o dungA de aproximativ
6-7 cm de asemenea circulară. fie la mijlocul, fie in partea de jos a corpului vasului (pl. I,
fig. 3, 6; pl. II, fig. 4-5; pl. III, fig. 7-8). Rareori găsim decorul alcătuit dintr-un singur
motiv, de obicei aceleaşi motive florale, vegetale, cel mult douA. - trei motive apar stilizate in
nenumărate variante, şi nu se gă~esc mll.car douA. vase purtind exact aceleaşi ornamente. Pe
unele vase decorul e atit de abundent, încît acoperă toată suprafaţa corpului. Acest lucru se
observă îndeosebi in cazul vaselor al căror smalţ de bazA. era mai puţin reuşit tehnologic, in
caz contrar suprafaţa vasului era lAsată să fie dominată de luciul smalţului. In cele douA. laturi
ale ornamentelor, sau in jurul gitului, alteori pe bordura vasului se observA. anul confecţionării
şi nişte iniţiale, sau numele la comanda căruia a fost executat. Motivele ornamentale erau desenate cu mina liberă. Corpul vasului puternic bombat, sferic, canelat vertical sau oblic, cilindrlc,
uşor concav făcea imposibilă aplicarea şabloanelor. Decoratorul. cind trasa conturul motivelor,
trebuia să ţină seamă, pe lîngă cele arătate, şi de suprafaţa smalţului, neted sau pe alocuri inegal ca grosime, iar acest lucru se putea realiza numai in caz că se lucra cu mina liberă. Toate
aceste considerente explică pe lîngă multe altele şi faptul de ce uneori părţile componente ale
motivelor sint asimetric aşezate, unul şi acelaşi motiv repetindu-se de mai multe ori pe o singurii.
piesă, sau dispus intr-o bandă circulară, se observă deosebiri intre ele. Observarea cit de puţin
atentă a decorurilor existente pe vasele babane ne convinge că in privinţa executării lor trebuie
să excludem posibilitatea folosirii şabloanelor. Deoarece decorul se executa pe smalţ, inainte
de a doua ardere, mina decoratorului trebuia să lucreze rapid şi sigur, ceea ce reclama o indeminare deosebită, dar şi o practică îndelungată. în cadrul olarilor babani, exista o categorie de
meşteşugari decoratori, preocupările lor constind exclusiv in ornamentarea produselor. Pe ceramica lucrată in a doua jumătate a secolului şi spre sfirşitul acestuia, elementele decorative
sint, s-ar putea spune, pictate cu linii groase (pl. II, fig. 1-6; pl. III, fig. 4; şi fig. 5). Această
tehnică de decorare, care este caracteristică indeosebi vaselor cu smalţ albastru, i-a fll.cut pe unii
cercetători să vadă o asemănare cu tehnica decorării lucrărilor de argintărie, denumită email
transilvăneanso.

Motivele ornamentale frecvente ale ceramicii babane transilvănene sint cele florale, vegetale,
alternind pe una şi aceeaşi piesă : lalele, garoafe, bănuţei, lăcrămioare, mere-granat (floarea
şi fructele), ramuri cu frunze stilizate, lujeri, vre juri (pl. I- VIII), mai rar frunze de acant,
de viţă de vie, ciorcbini de struguri, arborele vieţii (arbor vitae), rozete, ghirlande etc., toate
aceste elemente mult stilizate (pl. I- VIII). Pe recipientele patrulatere, pe cănile cilindrice şi pe cahle apare un anumit tip de vază cu flori avind un git inalt şi corpul sferic, denumit
.,vază (amforă) italiană" (olasz kors6, pl. IV, fig. 7; pl. VII, fig. 5). Decor de asemenea general
folosit era motivul solzilor, executat in alb, in centru cu puncte galbene sau invers (pl. II,
fig. 4; pl. III, fig. 4; 7, 8). Pe toate formele şi tipurile de vase babane se foloseau ca decor
cercurile şi liniile paralele duble, executate in alb sau albastru, aplicate pe gitul, pe marginile
vaselor, apoi se foloseau şi linii ondulate, linii frînte etc. în materialul baban executat in secolul al XVII-lea rareori intilnim reprezentări figurate, reprezentările unor clădiri. Cu atît mai
surprinzătoare ni se pare prezenţa acestor elemente pe unele cahle şi căni datate intre 16501655 (pl. III, fig. 2; pl. VII, fig. 8). Conform interdicţiilor existente in cadrul comunităţilor
anabaptiste, olarii babani se abţineau să folosească asemenea omamenteBl, Piesele amintite
fiind probabil executate la comandă, cu toate interdicţiile trebuia ţinut seamă de dorinţa cumpărătorului.

Remarca generală ce se desprinde din analiza elementelor ornamentale ale ceramicii babane
este aceea că vasele confecţionate in secolul al XVII-lea, cit şi majoritatea celor datate in
primele 2-3 decenii ale celui următor, sint excelente in ce priveşte execuţia, făcind dovada
inaltelor calităţi artistice ale decoratorilor anonimi.
In primele decenii ale secolului al XVIII-lea, apoi spre mijlocul acestuia, pe lingâ practicile
de decorare descrise, in ornamentarea vaselor se obser\'li. anumite modificări, in decurs de citeva
decenii elementele ornamentale clasice se inlocuiesc din ce in ce mai mult cu cununi de frunze,
reprezentări figurate, ingeri, animale (păsări, cerbi), cu semnele unor bresle reprezentate prin
1
° Krisztinkovicb Bela, Az lparmuveszeti Muzeum ujkereszteny fajanszai, p. 152; Horst
Kluscb, op. cit., p. 36-39.
81
Arhivele de Stat ale Ungariei. Arhiva familiei Nădasdy, Mss., Scrisoarea lui Literati
J8.nos către Nădasdy Tamăs (1632 ?),

https://biblioteca-digitala.ro

M. BUNTA

236

unelte şi produsele specifice ale breslei, semne de mineri etc. Scara de nuanţe a culorilor de baz!i
se lărgeşte, culoarea verde capătă un rol mult mai mare decit avuse inainte, execuţia ornamentelor lasă de dorit (pl. II, fig. 7-9, pl. V, fig. 7-9) .

•
Colecţiile şi materialul rezultat din săpăturile amintite, pe baza cărora
am încercat să ~intetizăm caracteristicile ceramicii habane transilvănene,
înglobează produsele meşterilor olari create în decurs de aproximativ 150
de ani. Între 1763-1767, conform ordinului dat de împărăteasa Maria
Tereza, cu concursul iezuitului Ioan Teofil Delpini are loc convertirea
la religia romana-catolică a anabaptiştilor din Vinţ. Din această cauză grupuri de anabaptişti s-au refugiat în diferite localităţi din Transilvania,
ori au emigrat în străinătate. Aproximativ 24 de familii au rămas însă pe
loc, printre ele de bună seamă şi olari 82 • În 1771 revărsare a Mureşului a
distrus însă în mare parte colonia lor, astfel majoritatea familiilor s-au
mutat la Vinţul Nou 83 • Prin destrăm-;:rea comunităţii, în cadrul căreia
olarii aveau la dispoziţie uneltde de muncă, materiile prime, lucrau după
anumite practici etc., condiţiile de viaţă şi de lucru s-au schimbat. Ca să-şi
poată întreţine familia, olarii anabaptişti, fie rămaşi pe loc, fie plecaţi
din Vinţ, trebuiau să se acomodeze noilor condiţii atît în ce priveşte materiile ptime folo~ite, aplicarea tehnologid, cît şi în privinţa formelor şi ornamentelor produselor. În colecţiile muzeelor din Transilvania se mai păstrează
o serie de produse ceramice datate în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea şi chiar în primele decepii ale secolului al XIX-lea, pe care se observă
unele reminiscenţe ale tehnicii de decorare proprie meşterilor habani din
Transilvania, totuşi majoritatea ornamentelor şi formelor poartă pe de o
parte influenţa mărfurilor de import austriece. Pe de altă parte, adaptarea
la noile condiţii, la cerinţele maselor largi de cumpărătorj. a cauzat dispariţia caracteristicilor specifice habane, produsele ceramice reflectînd tot
mai mult influenţa ceramicii populare, pînă la asimilarea lor totală.

MAGDALENA BUNTA

DIE HABANER FAYENCE IN SIEBENBURGEN
(Zusammenfassung)
Habaner Fayence ist der Sammelbegriff zur Bezeichnung der von den anabaptistischen
(auch Habaner genannten) Topfern erzeugten Keramik, die im 17. Jh. - von 1621 an - in
Siebenbiirgen, auf der Fiskaldomăne von Vinţul de Jos angesiedelt wurden.
81
!n anul 1783 Johann Seivert ind remarca ,.excelentele lor lucrări de faianţă" (Vom
Ursprunge der Wiederlăufer in Ungarn und Siebenbargen, in Ungrisches Magazin, 3 (1783),
p. 214-221.
sa Arhiva Comunităţii anabaptiste din Vinţul de Jos (in păstrare la Ludovic Farkas, Vurpăr).
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Die Habaner waren Handwerker, die sich im 16. - 17. Jh. durch ihre vie1seitige Tătig
keit auszeichneten. Sie iibten mit hoher technischer Vollendung fast alle Handwerke ihrer
Zeit aus. In unserem Lande, sowie iiberall in Mitteleuropa, erfreuten sich ihre Arbeit und ihre
hand werklichen Erzeugnisse grosser Wertschătzung. Die Bestandaufnahmen des 16- 17. Jhs.
in Siebenbtirgen vermerken imrner die besondere Qualităt der habanischen. in ihnen erwăhnten
Handwerkserzeugnisse. Von diesen ist es uesonders die Topferware, die sich in verhăltnissmăssig
grosser Zahl in privaten oder offentlichen Sammlungen erhalten hat. So erklărt es sich, dass
d.ie Habaner heute vor allem in ihrer Eigenschaft als hervorragende Keramiker bekannt sind.
Die habanischen Topfer hatten bei ihrer Ansiedlung in Siebenbtirgen ein hohes gewerbliches
Niveau. Im Verlauf einiger Jahrzehnte beeinflnsste ihr handwerkliches Verfahren dasjenige
der 6rtlichen Topfer; ihrerseits aber bereicherte sich auch die Kunst der hauanischen TOpler
dauernd in dieser Zeit sowohl in Form als auch Verzierung, trotz des verhăltnissmăssig konservativen Charakters der habanischen Keramik bei Verwendung von Ziermotiven. Zinn, das
Grundmaterial der Habaner Gefăsse mit weisser Glasur war in Siebenblirgen lmportware. Die
in 17.Jh. allgemein bekannten Schwierigkeiten bei Beschaffung dieses .Materials veranlassten
die Vinţer T6pfer ihr Augenmerk auf das Finden und Anwenden neuer technologischer Verfahren zur Herstellung cler Grundglasur zu lenken. Die orientalische, tlirkische Tonware, die
auch damals in Siebenbtirgen im Uberfluss vorhanden war, ihre Formen und Ziermotive, beeinflussten gleichfalls die Fayence der siebenbtirgischen Habaner. Alle di~se Umstânde hatten
im Verlauf einiger Jahrzehnte nach ihrer Ansiedlung in Siebenbtirgen Anderungen im Verfahren der Topfer von Vinţul de Jos zur Folge. Durch Untersuchung der habanischen Keramik
siebenbtirgischer Herkunft, die verhăltnismăssig zahlreich in in- und auslăndischen Museen
erhalten ist, sowie aufgrund des Materials, das durch Ausgrabungen in der Burg Vurpăr (Zebernik) und in Vinţu1 de Jos (Alvinc) ans Licht kam, konnen wir einige Phasen der genannten
Ănderungen festhalten.
Die Merkmale der Habaner Fayence Siebenbtirgens innerhalb der gesamten habanischen
Keramik lassen sich seit dem vierten Jahrzehnt des 17. Jhs. unterscheiden. In vorliegender
Arbeit betont die Verfasserin die ăusseren l\Ierkmale (die Grundglasuren, Formen, Zierelemente)
der habanischen Keramik und vermerkt eine Reihe von neuen Elementen, die von den
Forschern, welche sich mit der habanischen Keramik Siebenblirgens bdassten, bis jetzt
nicht aufgezeigt wurden.
Im Rahmen der siebenbiirgischen habanischen T6pferware unterscheidet die Verfasserin
nach Farbe und technologischen Verfahren mehrere Arten von Grundglasuren: die weisse
Zinnglasur (Taf. I. Abb. 1-5. 7 -9), die gelbe A ntimonglasur (Taf. I. Abb. 6). dte blaue Kobaltglasur (Taf. II Abb, 1-9; Taf. III. Abb. 1-4, 6-8), dte gemischte Glasur (Taf. VII. Abb. 1).
die Bleiglasur (Taf. VII. Abb. 2-3; Taf. VIII. Abb. 10), die marmorzerten Glasuren (Taf. VI.
Abb. 1-5). Innerhalb der Habaner Fayence Siebenbiirgens bildet die blaue Tonware cine spezifische Gruppe. Die erwăhnten lokalen l!;infliisse auf Formen, wie auf Ziermotive zeigcn
sich besonders deutlich an der blauen Keramik.
Beziiglich ihrer Bestimmung, teilen sich die Erzeugnisse der Habaner T6pfer von Vinţ in
zwei Kategorien ein: die Zier- und die Gebrauchsware. Eine Ubersicht aller Erschtinungsformen der habanischen Keramik Siebenbtirgens ist schwer aufzustellen, da die Stiicke heute in
ver<>chiedenen Museen des In-und Auslandes verstreut sind, oder vielen siebenburgischen Kirchcn
und Privatsammlungen angehOren. In vorliegender Arbeit versucht die Verfasserin, aus der
Verschiedenheit der Formen die Grundtypen auszuwăWen und nur die Stticke zu untersuchen,
deren siebenbtirgische Herkunft einwandfrei erwiesen ist.
Die Ziermotive der Habaner Fayence, einschliesslich der Kacheln wurden unter Verwendung
cler gelben (orangegelben), weissen, blauen, grtinen und manganbraunen Farbe hergestellt.
Manthmal ist die verzierung einfărbig , alle Zierelemente wurden in einer einzigen Farbe ausgefiihrt: weiss, gelb auf blauer Glasur oder blau auf weissem Grund. Oft wurde zur Verzierung
des Gefăsses nur die gelbe und weisse Farbe verwendet, aber in ihrer Mehrzahl sind die Verzierungen der Habaner Gefăsse mehrfărbig, wobei in fast jedem Ziermotiv alle obenerwăhnten
Farben gebraucht wurden.
Die hăufigsten Verzierungen der siebenbtirgischen Habaner Fayence sind Blumen-und
Pflanzenmotive, abwechselnd auf demselben Sttick: Tulpen, Nelken, Găn.;ebliimchen, Maiglockchen, Granatăpfel (llliite und Friichte), Zweige mit stilisierten Blăttern, Ranken, Stengel,
seltener Akanthusblătter, Reben und Weintrauben, der Lebensbaum (arbor vitae), Rosetten,
Girlanden usw., alle diese Elemente oft stark stilisiert ll'af. l - Vlll). Eine gleichfalls allgemeiD
https://biblioteca-digitala.ro

M. BUNTA

238

verwendete Verzierung war das Schuppenmotiv, Kreise, parallele Doppellinien, Wellenlinien,
gebrochene Linien. Auf einigen Kacheln und Kannen - von 1650-1655 - finden sich, wenn
auch selten, figurate Darstellungen, Abbildungen von Gebăuden (Taf. III. Abb. 2; Taf. VII.
Abb. 1-3, 8).
Eine allgemeine Beobachtung, die sich nach Ansicht der Verfasserin aus der Untersuchung
der Habaner Fayence ergibt, ist die hervorragende Ausfiihrung der aus dem 17. Jh., sowie
der Mehrzahl der aus den ersten zwei bis drei Jahrzehnten des folgenden Jahrhunderts stammenden Gefăsse, die somit Zeugnis fiir die hohen kiinstlerischen Făhigkeiteri der Habaner Meister
ablegen.
Auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia findet zwischen 1763-1767, mit Beihilfe des Jesuitenpaters I. Theophil Delpini die Bekehrung der Anabaptisten von Vinţ zur romisch-katholischen
Religion statt; so kommt es zur Auflosung der Gemeinde.
In den Sammlungen der Museen Siebenbiirgens gibt es noch eine Reihe von Tonwaren aus
der zweiten Hiilfte des 18. und selbst aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jhs., an denen man
einige Nachkliinge der Verzierungstecbnik der Habanu Meister Siebenbiirgens bemerkt; dennoch zeigt die Mehrzahl der Verzierungen und Formen einerseits den Einfluss der Osterreichischen
Importware und andererseits spiegelt sie iinmer mehr - bis zur volligen Angleichung - den
Einfluss der Volkskerami.k wieder.
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FLUCTUATII
DE VALOARE VAMALA LA OFICIUL
•
TRICESIMAL CLUJEAN IN PRIMA JUMATATE A SEC. XVII

Astăzi nu mai constituie o curiozitate cercetările privitoare la istoria
preţurilor pe piaţa europeană în sec. XVI-XVII. Istoriografia contemporană studiază sistematic, multilateral mai ales fenomenul cunoscut sub
numele de "revoluţia preţurilor", căutînd să-i pătrundă cauzele şi acordînd
atenţie diverselor sale aspecte. Pe baza lucrărilor clasice apărute (unele
din ele chiar cu multe decenii în urmă) în acest domeniu - lucrări asupra
cărora nu mai insistăm aici -, specialiştii au trecut la analiza fenomenelor
regionale, atît în Europa apuseană1 , cît şi în Europa centrală, îndeosebi
prin investigaţiile unor istorici polonezi2 şi maghiari3 • Ca urmare, au putut
fi stabilite trăsăturile caracteristice ale "revoluţiei preţurilor" în aria geografică cuprinsă de cercetările acestor din urmă specialişti, s-a efectuat o
periodizare valabilă a evoluţiei fenomenului, au fost pătrunse atît cauzele
sale generale, cît şi cele specifice Europei centrale. Profesorul Stanislaw
Hoszowski de la universitatea din Cracovia arată că cea dintîi dintre cauzele
fenomenului pe plan european, definită de cercetători ca fiind afluxul
metalelor preţioase venite din America, trebuie privită diferenţiat în ceea

ce priveşte Europa centrală. Astfel, creşterea preţurilor în Austria şi Cehia
se poate datora acumulării de metal preţios scos chiar din minele acestor
ţări, pe cînd în Polonia lipsită de exploatare proprie de metal preţios ea se datoreşte concursului a doi factori: creşterea cantităţii de cereale
exportate şi scăderea valorii metalelor preţioase din cauza importului masiv
din America4 • Acelaşi autor indică, drept alte cauze ale fenomenului în
discuţie, creşterea populaţiei în cursul secolului al XVI-lea, intensitatea
dezvoltării economice, dezvoltarea forţelor de producţie şi progresul tehnic.
Desigur că toate aceste considerente sînt de o mare însemnătate şi merită
toată atenţia, mai ales că se bazează pe numeroase fapte şi date documentare.
O bibliografie amănunţită referitoare la problemele regionale vezi in Frederic Mauro,
siecle europeen. Aspects economiques, Paris, 1966, p. 28-78.
2 În special lucrări ale lui St. Hoszowski, mai recent L' Europe Centrale devant la revolution des prix. X V Je et XVlle siecles, in Annales ESC, 1961, nr. 3, p. 441-456.
8 Wittman Tibor, A z drforradalom es a viltigpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai ( 1566-1618),
Budapest, 1957 (Ertekezesek a Hirtlnettudomany kcrebol, 4.); N. Kiss Istvăn, Az dr- es
bertorltinet kerdese .Magyarorszagon 1550-1650 kozott, in Tortenelmi Szemle, an. VI, 1963,
nr. 2, p. 145-164.
• St. Hoszowski, op. cit., p. 450.
1
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Dat fiind însă ca m ţara noastră fenomenul "revoluţiei preţurilor" nu
a fost studiat în mod special, cu excepţia Clujului în veacul al XYI-lea 6,
este nevoie de a se efectua o analiză amănunţită a preţurilor şi la noi, în
intervalul de cea un secol pe care îl cuprinde "revoluţia preţurilor", pentru
ca să putem încadra şi acest teritoriu în fenomenul european. Fireşte, aceasta
este o muncă d~ amploare d~osebi:ă şi cu numeroase aspecte, vizînd studiul
evoluţiei preţurilor pe piaţă, al salariilor şi veniturilor de altă natură, al
schimbărilor valorii monedelor, al diverselor probleme privind relaţiile de
schimb între Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, precum şi comerţul
cu restul Europei etc. În studierea unor astfel de probleme, de mare ajutor
ne sînt cercetările pe plan local, utilizarea bogatului material existent în
arhivele din ţara noastră. Studierea tricesimei din Cluj reprezintă o atare
încercare.
Din multitudinea de aspecte istorico-economice pe care le dezvăluie
registrele de tricesimă, ne propunem ca, pornind de la strîngerea integrală
a însemnărilor cuprinse în registre, grupînd pe categorii de produse datele
culese, să stabilim fluctuaţia valorii vamale la Cluj în prima jumătate a
secolului al X VII-lea, dat fiind că valoarea vămii reflectă în ultimă instanţă
- desigur, cu un coeficient de aproximaţie - preţul produsului, deci
şi fluctuaţia ei este o oglindă a fluctuaţiei preţurilor produselor ce au trecut
prin piaţa Clujului în această perioadă, fie în direcţia sud-estului Europei,
fie spre centrul ei sau şi mai departe spre vest.
Înainte de a trece la examinarea concretă a acestor date, se impun cîteva
observaţii de ordin general şi special.
în rindul observaţiilor de ordin general, trebuie menţionat caracterul aproximativ, cel
al concluziilor posibile. Acest caracter aproximativ se datoreşte mai multor
factori. Mai intii: este adevărat că tricesima - care trebuia să fie o cotă fixă din preţul
mărfii vămuite, sau, eventual, cifre medii ale valorii ei dă putinţa de a calcula preţul
pe piaţă; dar cu o exactitate doar relativă, intrucit deocamdată nu ~intern in posesia a o
serie de date arhivale ce vor putea intregi imaginea circulaţiei de mărfuri. Asemenea date
se referă atit la prezenţa mărfurilor şi a negustorilor transilvăneni pe pieţe străine (deci la
condiţiile in care mărfurile ce ating Clujul sint cumpărate, respectiv vîndute la punctul terminus), la natura operaţiunilor comerciale efectuate, cit şi la însăşi producerea mărfurilor
respective, la procesul de producţie, la toţi factorii care dau, la un moment dat, un anumit
preţ de cost al mărfii.
în ce priveşte observaţiile de ordin special, trebuie sli remarclim eli adeseori insemnlirile
din registrele clujene sint prea lapidare, sau indică încasări după criterii diferite (de exemplu:
unele mirodenii se taxează după greutate, altele după unitatea de capacitate a recipientului
in care se află, iarăşi altele după valoarea globală a cumpărăturii), ele fiind astfel foarte greu
sau uneori chiar cu neputinţă de adus la numitor comun. Unele inconsecvenţe in denumirile
date chiar unora şi aceloraşi mărfuri complică şi ele situaţia. De aceea, in calculele făcute,
am luat in considerare numai datele sigure, pe care le-am putut verifica şi unde am putut
stabili fie o unitate de măsură convenabilă, fie o valoare bănească unitară pentru mărfurile
respective. În tabelele de preţuri vamale nu au fost incluse însă toate mărfurile reductibile
la o bază de calcul relativ sigură, ci numai acelea mai importante sau care apar mai frecvent in registre, deci la care taxa tricesimală poate fi urmărită mai precis in decursul a aproape
puţin deocamdată,

P

1

S. Goldenberg, Clujul fn sec. XVI. Producţia şi schimbul de m4rfuri, Bucureşti, 1958,
un capitol raporturilor de preţuri existente pe piaţa clujeană in sec. XVl.

consacră
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40 de ani, in cele 26 registre de tricesimă din Cluj, existente in prezent în patrimoniul Arhivelor Statului Cluj'.
4 Datele au fost grupate pe categorii de produse, stabilindu-se în cadrul fiecăreia sortimentele urmărite, împreună cu valoarea lor vamală. Nu am operat calcularea unor valori medii
pe anumite perioade mai scurte, căci asemenea calcule ar duce la stabilirea numai a deosebirilor valorice mai importante şi ar şterge diferenţele mici, or, fiecare mică schimbare - creş
tere sau scădere de preţuri (respectiv tricesimă) - îşi poate avea explicaţia. De altfel. şi
pe plan mondial se recunoaşte astăzi rostul unui atare procedeu de lucru - de a acorda
importanţă celor mai mici amănunte
mai ales cind este vorba de a se stabili raporturi
de preţuri pe o piaţă locală 7 •

*

Cel dintîi grup de produse pe care il examinăm este acela al unor mărfuri agricole şi
alimentare, precum şi al unor animale (tabelul I). În cadrul acestui grup am putut stabili
raporturi valorice pentru grîu, sare, ceară, rachiu şi boi. Dintre aceste articole, grîul, sarea
şi rachiu! prezintă o singură schimbare de valoare în decursul perioadei tratate, schimbare
ce are loc aproape concomitent la griu şi rachiu, fiind însă de valori deosebite. În 1632 tricesima percepută pentru grîu înregistrează o creştere de 300% faţă de anul 1599; cu un an
mai tirziu, tricesima pentru rachiu creşte şi ea, dar cu 150%. Tricesima sării creşte mai
sensibil, cu 500%. dar mult mai devreme, în 1615. La ceară şi boi creşterea taxei are loc
în mai multe faze: la cea dintîi valoarea tricesimei se măreşte în 1614 cu 200%. iar in 1633
cu 300% faţă de 1599; taxa vamală pentru boi este sporită şi ea de mai multe ori: in 1622
cu 140% (de la 50 la 70 dinari), in 1623 cu 150% faţă de 1599, in 1630 ajunge la 1 florin,
deci creşte faţă de acelaşi an 1599 cu 200%. iar după 3 ani, in 1633, o găsim deja cu suma
de 1 florin 50 dinari, ceea ce însemnează 300% faţă de 1599. Aşadar, vama acestor produse
agricole, alimentare şi a animalelor specificate creşte in răstimpuri şi proporţii diferite, dar
toate - cu excepţia sării - înregistrează o creştere considerabilă in anii 1632-1633.
Oarecum alta este situaţia in domeniul produselor atit de constant prezente in comerţ
care au fost postavurile (tabelul Il). Din 10 soiuri de postav a căror evoluţie valorică vamală
am urmărit-o (postavuri mai ieftine, cum sint Karasia - postavul de Kersey - .b>ostavul
de Breslau - Barazlai -, cel de Ti!'!nov ( ?) - Kisniczer, de Jihlava - Igler, postavurile
Maixner (de Meissen), Kentula (de Kenda1e), abaua, dar şi postavuri fine, ca Failondis-ul,
Cimmazin-ul. Rassa), tricesima a şase (Karasia, Barazlai, Kisniczer, Igler, KentulaB, abana)
creşte considerabil in anii 1633-1635, cind se măreşte şi tricesima celorlalte patru soiuri
in al căror caz însă înregistrăm fluctuaţii şi în anumiţi ani anteriori 8 • Creşterea la această
dată a tricesimei este, la 8 din cele 10 soiuri, de 150%. deci se remarcă o concomitenţă şi
' Arhivele Statului Cluj, fondul Arhiva Oraşului Cluj, Socotelile Oraşului Cluj ( = SOC),
7 XIV; 9 XXXV; 12 b VII- VIII; 13 a VI, XVI, XXIII; 13 b IX; 14 a 1, XXII, XXV;
15 a III; 15 b XII, XVIII; 16 XI, XXVII; 18 b IV; 19 1, VII-IX, XI; 20 1-11, V- VI.
7
În cursul cercetărilor de istorie a preţurilor au existat două metode principale de lucru:
cea a istoriografiei franceze care tindea să urmărească, prin stabilirea unor indici de preţuri,
fluctuaţia pe perioade mai mari, de 50 sau măcar de 25 ani, şi cea, mai recentă, adoptată
în primul rind de cercetătorii austrieci în domeniul istoriei preţurilor, care caută să restringă
cit mai mult în timp mediile datelor obţinute, corelîndu-le şi cu o serie de alte elemente.
Vezi tratarea mai detaliată a acestor orientări şi bibliografia de bază in studiul menţionat al
lui N. Kiss Istvăn, p. 145-151, care prezintă problema cu referire la unităţi geografice mai
mari (provincii, ţări), cu utilizarea unui material documentar amplu.
8
Saltul de 200% la acest postav in anul 1613 s-ar putea explica prin calitatea deosebită,
nespecificată de tricesimator, a mărfii sau, poate, prin notarea greşită a cantităţii.
8
în cazul Failondis-ului in 1602 o creştere de 150%; in 1614 scade la valoarea veche, intre
1615-1619 scade in continuare la 75%, în 1621 creşte la 150% pentru ca în anul următor
să scadă la 75%. iar in 1630 tricesima creşte din nou la 150%. în cazul Maixner-ului,
intre 1615-1619 taxa creşte la 125%. apoi revine la vechea valoare. - Tricesima Cimmazinului fluctuează in anii 1602 (scăzînd cu o treime faţă de 1599), 1610 (revine la vechea valoare),
1614 (suma devine mai mică scăzînd la 33,33%). 1622 (din nou vechea valoare). - Pentru
Rassa sumJ. se schimbă in 1611 (50% din taxa anului 1599). 1612 (150%). 1614 (50%). 1618
(125%). 1622 (revine la ,100%). 1630 (50%). 1632 (100%).
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uniformitate a fenomtnului semnalat. Excepţie fac doar Failondis-ul şi abaua, a căror tricesimă creşte tot in Ferioada amintită - cu peste 200, respectiv 300%.
în esenţă, acelaşi fenomen se observă şi in cadrul celui de al treilea şi al patrulea grup
de produse examinat : cel al ţesăturilor şi catifelei (tabelul III) şi al unor piese de încălţ.'rmi1ite
(tabelul IV). După unele fluctuaţii valorice (scăderi sau creşteri şi apoi revenire la vechea
valoare vamală), tricesima acestor mărfuri înregistrează schimbări mai mari tot in anii
1632- 1633, indiferent că este vorba despre un salt mai insemnat (in 1632 tricesima percepută
pentru mătasea "nitra" creşte cu 450%) sau unul mai mic.
Dacă in domeniul mirodeniilor şi chimicalelor (,·opsele, coloranţi etc.), ce ocupă un· loc
de seamă in importul şi exportul clujean, am putut stabili o situaţie mai clară doar pentru
citeva articole (tabelul \'), creşterea tricesimei reieşind aici in 1633-1634, in ce priveşte
tricesima htrtiei, a unor metale şi produse metalice avem din nou o imagine mai amplă
(tabelul VI). După valori in general constante, urmează o creştere a taxei vamale in aceiaşi
ani 1633- 1634 ce marchează o cotitură şi in cadrul celorlalte grupuri de produse. ·
·

Prin urmare, din examinarea valorii taxei vamale percepute pentru
grupuri de produse putEm constata o schimbare valorică, şi anume
în toate cazurile o creştere, în cursul anilor 1632-1634. Fenomenul nu 11i
se pare întîmplător şi credem că ~e datoreşte atît unui proces de natură
economică şi unor factori politici interni, cît şi unora externi.
Să observăm în primul rînd că relaţiile de schimb, oglindite prin perceperea Yămii la oficiul de tricesimă clujean, au şi în sec. XVII - ca şi în secolul anterior - două aspecte concomitente: exportul şi importul de măr
furi. Dacă numărul total al cazurilor în care mărfurile trecute prin tric'e'simă sînt aduse din afară este de 1648, numărul cazurilor de export se ridică
la 1167. Exportul de produse agricole, de animale şi piei de animale rămîne
intens şi continuu în toată perioada luată în discuţie. Adeseori aceste articole erau duse de negustori care se întorceau apoi cu produse cumpărat~
diYer~e

TABELUL 1

Taxele vamale (tricesima) la unele
1599

Articolul
Griu (1

ciblă)*

Sare (100 bolovani)**
Ceară

(1 chintal)

Rachiu (1
Boi (nr.)

vadră)

1602

1610

1611

1612

1613

1614

1615

1616

mărfuri

1617

1618

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --0,05
0,05
- - --- --- --- --- --- --- - - 0,20
0,20
0,20
1,00
1,00
1,00
--- --- --- --- --- ------ --- - - --- --1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
--- ------ --- --- - --- --- --0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
-

• Cifrele anului 1599 = 100%
•• Cifra anului 1602 = 100%

pe pieţi străine. În afară de aceasta, sînt numeroase cazuri în care se acordă
scutire de taxă vamală unor negustori care exportă produse naturale şi în
special animale sau pieP 0 • Reamintim şi exportul unor asemenea articole
10 De pildă SOC, 19 XI, fasc. I, p. 23: in ziua de 25 septembrie 1634, Varadi Miklos este
scutit de plata tricesimei pentru 116 boi graşi pe care ii exportă.
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de către principi, ei exercitînd un monopol în acest domeniu. Este vizibilă
prin urmare tendinţa de a realiza un echilibru financiar între export şi
import. Se cunosc măsurile luate de către Gabriel Bethlen în acest sens,
prin repetatele !imitaţii de preţuri, ca şi prin reglementarea raporturilor
băneşti în principatul Transilvaniei. Cheltuielile impuse de participarea
la războiul de 30 de ani, consecinţele acestuia asupra producţiei agricole,
prestaţiile mărite, toate acestea impuneau o creştere a preţurilor interne
care să ţină pas cu creşterea preţurilor produselor importate. Credem că
nici pe plan intern transilvănean, nici pe planul ţărilor cu care clujenii
erau angajaţi în relaţii comerciale, nu se poate însă afirma, în anii
1632-1634, că această creştere ar oglindi un progres tehnic11 faţă de primele
decenii ale sec. XVII. La originea fenomenului semnalat de noi în Transilvania vedem aşadar două tendinţe: una valabilă pentru întreaga zonă ce
slujea drept piaţă de desfacere şi totodată de cumpărare negustorilor transilvăneni, tendinţă ce urmează din efectele destructive ale războiului de
30 de ani asupra vieţii comerciale şi finanţelor (chiar cu ani întregi după
participarea Transilvaniei la război)1 2 , şi a doua, un factor ce rezidă în
eforturile principilor Transilvaniei (cu deosebire ale lui Gabriel Bethlen
şi Gheorghe I Rak6czi) de a realiza, dacă nu o balanţă comercială activă
(e prea timpuriu a se vorbi despre aşa ceva), măcar o relativă stabilitate
a acesteia, răspunzînd prin ridicarea preţului unor produse autohtone
creşterii de preţuri ale cărei consecinţe nefaste se ridicau ameninţătoare
pentru întreaga viaţă economică a Transilvaniei.
FRANCISC PAP

(1599-1637) (în florini
1621

1619

1622

1623

şi

dinari)

1630

1632

1633

1634

1635

1636

1637

- -- - - -0,05- - - -0,05- -0,15- - - - - - --_,
- -- - - -- - - - - ---- --1,00- --- 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.00
-- -- -- - - - -1,00- - - -1,00 -1,00- 1,50
1,50
-

1,00

-

-

-

-

- - - - -0,10- - - - -0,10- -0,15- --- -O, 15- -0,15- -- 0,10
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 0,70
1,00
0,75
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
-

-

-

--

Creşterea

%

300

(1632)

500

(1615)

200
300

(1614) ;
(1633)

150

(1633)

140 (1622); 150
(1623); 200 (1630)
300 (1633)

11 St. Hoszowski, în studiul citat, p. 452, aminteşte şi acest factor al creşterii preţurilor
în Europa centrală, în decursul întregii perioade a ,.revoluţiei preţurilor".
12 Printre alte efecte, invazia de monedă poloneză depreciată bătută în timpul lui Sigismund III Wasa, in cel de al treilea deceniu; vezi Fr. Pap - I. Winkler, Monede poloneze
din secolele XV -XVII în Transilvania, în ActaMN, III, 1966, p. 203 şi nota 45.
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T AliEI.UJ. II

Taxele vamale (trice
Sortimentul

115991160211610 11611 1161211613116141161511616116171

Failondis•

2,00

3,00

3,00

Karasia

0,20

0,20

0,20

Barazlai

3,00

3,00

3,00

2,00

1.50

1,50

1,50

- - - - - - - - --- ----0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

- - - - - - - - - - - - - - - - - ----0,12
-0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,10
0,12
0,12
3/4

Kisniczer

0,20

--- - - ------ --- ---0,20
- -0,20- --0,16
0,20
0,20
0,16
0,20
0,20
0,20

Igler

- --- -0,16
0,16
0,16

Maixner

--- - -- - ------- - - - - 0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
-

Cimmazin

3,00

0,16

3,00

2,00

-

'
2,00

Kentula••

Aba***

-

0,16

-

0,16

0,16

0,16

--

0,25

0,16

--0,25

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

- - -1 - -

Rassa

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

-

-

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

- -1,00- -- - -- - -----3,00
3,00
-

- - - - - - - - - - - - --- - - -----0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0.40

.

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

• Unitatea de
•• Unitatea de
*** Unitatea de

-

0,05

0,05

măsură
măsură

= 1 vig.
= 1 vig.

măsură

= 1 vig.

-

-

,.

-

0,05

'..-'.

Cifrele anului 1599 = 100%.
Cifra anului 1612 = 100%.
Cifra anului 1602 = 100%.
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la postavuri (1599-1637)

161911621 116221162311630 1163211633116341163511636116371
1,50

3,00

1,50

-

3,00

3,00

4,25

-0,20- -0,20- -0,20- -0,20- -0,20- -0,20- -0,30-

4,50

4,50

0,30

0,30

4,50

-0,30
- -0,30

-0,12- - - -0,12
- - - - - - - -0,18- - - - - - -

-

0,12

-

0,12

0,18

4,50

0,18

-

-0,16
- - - -0,20
- ---- ---- ------ -0,20

0,20

0,20

0,20

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

-0,16- - - -0,16- - - - - - - - - - - - - - - - 0,16

-

0,16

0,16

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

-0,25- --- -0,20- --- -0,20- -0,20- -- - -- - -0,30- -0,30- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1,00
3,00
3,00
3,00
4,50
4,50
-

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - 2,00
1,00
3,00
2,00
3,00
-

-

-0,20
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 0,20

0,20

0,20

-

0,20

- - - - - -- - - - .J
-

-

0,05

0,05

0,05

0,30

i

0,05

..

11 m ·~·

-

0,30

-

-0,16- --- --- -0,16-

(;..

l•
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Creşterea

%
150 (1602); 100
(1614) ; 75 ( 1615) ;
150 (1621); 75
(1622); 150 (1630);
212,5 (1633); 225
(1634)
150 (1633)
89,57 (1613); 100
(1614); 150 (1633)
80 ( 16 1 1) ; 100
(1612); 80 (1617) ;
100 (1621) ; 150
(1633)
150 (1633)
125 (1615) ; 100
(1622); 150 (1635)
66,66 (1602); 100
(1610); 33,33
(1614); 100 (1622);
150 (1635)
50 (1611); 150
(1612); 50 (1614);
125 (1618) ; 100
(1622) ; 50 (1630) ;
100 (1632); 150
(1635)

-

200 (1613); 100
(1614) ; 150 (1633)

-

320 (1633)
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TABEI,.UI. III

Taxele vamale (tricesima) pentru i
Sortimentul

1599 l602

1610

:Mătase

baka
(1 funt)

0,10

0,10

Mătase

nitra
(1 funt)

0,05

0,10

~lătase

satUJatâ
(1 funt)

0,20

1612

1613

1614

1615

1616

1617

?llătase

germanâ
(1 funt)

0,15

---0,50
- -0,20-0,25- - - - - - - --0,25- -- - -0,24
0,15
-

Tafta de Veneţia
(1 vig)

1,00

- - - - -- - - -1,00--1,00
- - - -1,00--1,00- -1,00
1,00
1,00

Catifea de rind
(1 vig)

2,00

1618

- - - - - - - - - -- - - - - 0,05

1-

0,20

1611

- - - - -- -0,10- -0,10- -0,10- -- -0,06
0,05
0,10
0,10
0,10
0,06

0,05

0,05

0,05

-0,20- -0,20- -- - ---

----

-

0,05

0,05

0,05

0,05

0,25

0,05

-

0,20

-

-

2,00

--2,00- - -2,00- -2,00--2,00- -2,002,00
3,00

-

-

• Cifrele anului 1599 = 100%.

TABEI,.Ul,. IV

Taxele vamale (tricesima)
Sortimentul
Ghete karmasin•
Ghete kordovan ..
Cizme piele oaie
• Unitatea de
•• Unitatea de

1

1599

-

1

1602

1

1610

1

1611

1

1612 1 1613 11614 1 1615 1 1616 1 1617

O,oJ
-0,01
- -0,01
- -0,01
-~
-- -0,02- -- - - ---

1618

0,01

0,01

0,01

0,01

-

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

= 1

măsură
mâsură =

1

pereche. - Cifrele anului 1602 = 100%.
1 pereche. - Cifra anului 1610 = 100%.
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~sături şi
1619 . 1621

catifea (1599-1637)*
1622

1623

1630

1632

0,10

-

0,10

-

1633

,061/4 '

-

1635

1636

1637

Creşterea

0,15

0,15

0,16

0,15

50 (1614) ; 60
(1615); 100 (1617):
. 62,5 (1619); "100
(1622); 150(1633):
150
160 (1636);
(1637)

-

200 (1602); lOO
(1610); 300 (1630);
450 (1632); 460
' (1636)

:

-·- - -- -- - - -- - -0,05- . 0,15 - 1
0,05
0,23

-

0,22 / 2 0,~2 1 /a

0,05

-

0,22 1 / 2

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ...
-

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

-

-

-- -2,00
2,00
2,00

-

1,00

6,00

ale unor produse de

-

-

-

-

-

- -2,00--3,00- -3,00--3,00- -3,00- -3,00-

încălţăminte

O'

1634

-- - - - -- - - - - - - - 0,15

-

,_

1619 1 1621 1 1622 1 1623 1 1630 1 1632 1 1633 1 1634 1 1635 1 1636 1 16:n 1
~ O,ol 0.01 O,ol
_
-0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01 O,OP/a O,OP/ O,OP/

O,ol'/,
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2

166,66 (1602); 100
(1612); 166,6Q
(1614); 169 (1616);
133,33 (1617)

150 (1614) ; 100
(1615); 300 (1623);
100 (1630); 150
(1632)

Creştere
a %
-.
150 (1636)

_

O,OP/ O,OP/
-- - -- - - -- - ------ 0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
2

125 (1614) ; 250
(1617)

100 (1599)

3,00

(1602-1637)

!o

2

150 (1633)
150 (1633)
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TABEI..UI. V

Taxele vamale (tricesima) pentru 1
Sortimentul
Cuişoare

(1 funt)•

Zahăr

(1 funt) ..

Piper
(1 chintal)

1599

1602

0,03

0,02 1/2

1610

1611

1612

1613

-- ---- ---0,06

-- --

-

-0,02

0,02

O,OJl/ 1

0,03

0,03

-

1615

1616

1617

0,02

0,02

0,02

0,02

-

1618

-- -- -- --

0,03

0,03

0,03

0,03

0,01

O,OJl/1

---- -- -- --

-----0,02

0,03

1614

-

O,OJl/2

0,03

--

-- - - - - - - - - - 0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

• CUrele anului 1599 = 100%.
•• Cifra anului 1610 = 100%.
TABEI..UI. VI

Taxele vamale (tricesima) pentru
Articolul
Hirtie
( 1 balot)•

11599,1602,1610 11611 11612116131161411615,1616,1617,1618
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

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

Oţel

(1 chintal)••

Fier mărunt (apro
vas)
(100 buc.)
Fier pt. osii (marok vas)
(100 buc.)

0,12
0,12
- - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - - 0,09
0,09
0,09
0,20
0,09
0,09
-- ------ -- -------- -0,05
0,09
0,09
-

-

-

-

0,12

-

0,12

Fier mijlociu (kozep vas)
(100 buc.)

0,12

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

Cositor negru
(1 chintal)•••

-

- -- - - - - -- - - - - - - -- - - 0,28
0,28
0,28
0,28
1,00
-

• Cifrele anului 1599 = 100%.
•• Cifra anului 1611 = 100%.
••• Cifra anului 1610 = 100%.
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unele mirodenii (1599-1637)
1619

1621

1622

1623

1630

1633

1632

1634

1635

1636

1637

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

-

0,03

0,05 0,04 1 /2 0,04 1 / 2

-

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

0,0 8 /,

0,02

O,OP/ 3 O,OP/,

-

0,02

0,03

0,03

0,03

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 0,02

hîrtie

0,02

şi

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

-

-

Creşterea

83,33 (1602); 200
(1610) ; 100 (1611) ;
166,66 (1634) ; 150
(1635)
133,33 (1611) ; 100;
(1615); 66,66 (1616)
100 ( 1617) ; 16,66
(1621) ; 133,33
(1622); 88,66
(1623) ; 83,33
(1630) ; 133,33
(1632); 200 (1634)
150 (1633)

metale (1599- 1637)

11619 \ 1621 116221162311630 1163211633116341163511636116371 C r e
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 0,12
0,12
0,12
O, 18
0,18
0,18
0,18
0,12
---- -- -----0,09
O, 131 / 2
O, 131 / 2
- - - -- - - - -- - - -- 1
0,10
0,04 O, 13 / 2 0,13 1 /2 0,13 1 /2 O, 131 / 2
-

-

-

-

- - - - - - - -- - - - - - - 0,12
0,18 2 / 3 0,18
0,12
0,18
0,18
0,18

0,18

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

-

%

-

0,28

0,28

0,28

-

;

0,42

0,42

0,42
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0,42

-

şterea

%

150 (1633)

150 (1634)
222 (1602); 100
(1612); 150 (1634)
180 (1612) ; 200
(1630) ; 80 (1633) ;
270 (1634)
155,50 (1622);
100 (1630); 150
(1633)
357,14 (1614); 100
(1617); 150 (1633)
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SCH\VANKUNGEN DES ZOLLWERTES AM DREISSIGSTAMT VON
CLUJ IN DER ERSTEN HĂLFTE DES 17. JHS.
(Zusammenfassung)
Der Verfasser bespricht die Eintragungen der Zolltaxen der Dreissigst (Tricesima) in Cluj
zwischen 1599 und 1630. In sechs Tabellen sind die Daten liber die im Zollamt von Cluj
eingenommene Dreissigst fi.ir die hauptsăchlichsten Waren verzeichnet, die durch dieses Amt
durchgingen: landwirtschaftliche Erzeugnisse und Haustiere; Stoffe; Gewebe und Samt;
Schuhwerk; Gewi.irze und Chemikalien; Papier, Metalle und Metallprodukte. Aus den Rechnungen ergibt sich ein allgemeines Ansteigen des Zollwertes dieser Erzeugnisse im vierten
Jahrzehnt des 17. Jhs. (besonders nach 1632-1634). Mit Bezug auf die Erklărungen fiir die
Begleiterscheinungen zur "PreisreYolution" in Mitteleuropa in der ersten Hălfte des 17. Jhs.
(insbesondere mit Bezug auf die Arbeiten von Prof. St. Hoszowski aus Krakau), begri.indet
der Verfasser das in Cluj festgestellte Phănomen mit der Wirtschaftspolitik der siebenbi.irgischen
Fiirsten (die Tendenz zur Erhaltung des Gleichgewichts zwischen dem Preis der Ein- und
Ausfuhrgiiter) mit dem Zweck, die Wirtschaft Siebenbi.irgens zu beleben, die durch die negativen Auswirkungen des 30-jăhrigen Krieges geschădigt war.
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FORTA DE MUNCA SALARIATA lN INDUSTRIA
'
EXTRACTIVA DIN TRANSILVANIA lN SECOLUL XVIII

Într-un studiu recenti am încercat să demonstrăm că cea dintîi premisă
pentru apariţia capitalului - acumularea unor importante sume de bani
în mîinile cîtorva persoane particulare devenise un fapt împlinit în
industria extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII.
Se ştie însă că pentru transformarea banilor în capital mai este necesar
ca posesorul de bani să găsească pe piaţa de mărfuri o marfă nouă şi anume
forţa de muncă liberă. Cu alte cuvinte, el trebuie să găsească un alt posesor
şi anume pe posesorul forţei de muncă, care trebuie să fie liber în dublu
sens : pe de o parte în sensul că dispune ca o persoană liberă de forţa sa
de muncă ca de o marfă a sa, pe de altă parte în sensul că nu are de vînzare
alte mărfuri, că este slobod şi liber de toate acele lucruri care sînt necesare
pentru realizarea forţei sale de muncă. Aceste două premise necesare producţiei capitaliste sînt după cum se ştie rezultatul procesului istoric
cunoscut sub numele de "aşa-zisa acumulare primitivă", proces în decursul
căruia se creează la un pol proletarul "liber", iar la celălalt pol posesorul
de capital, capitalistul.
În ce priveşte procesul formării pieţii forţei de muncă liberă în vastul
Imperiu habsburgic, informaţiile documentare ni-l prezintă ca fiind destul
de avansat în a doua jumărate a secolului XVIII. În acest sens se simţea
tot mai mult nevoia de a se lua măsuri pentru întrebuinţarea forţei de muncă
devenită liberă prin deposedarea de mijloacele de producţie. Este suficient
să amintim aici motivarea oficială în legătură cu necesitatea înfiinţării,
în anul 1754, a "fabricii" de lînă din Lincz ("Fabrica Lincensis lan aria"),
menită să servească pentru plasarea aşa-zişilor "vagabonzi" şi "cerşetori".
Această fabrică - se spune într-un act din 1784 - a fost construită
spre folosul comun, al patriei şi al regatului, pentru ca regatul să fie eliberat
şi curăţat de oamenii care cerşesc, de vagabonzi, de mîncăcioşi şi de leneşi
precum şi de alţi (oameni) care caută mereu milă şi împovărează regatul.
Asemenea cerşetori, vagabonzi, leneşi, precum şi alte persoane care cerşesc
să fie îndrumaţi şi trimişi la această fabrică regească pentru ca să poată
1
Cf. Al. Neamţu, Societăţile pe acţiuni şi provenienţa capitalului în industria extractiuă
din Transilvania în a doua jumătate a sec. XVIII, în ActaMN, VII, 1970, p. 227-247.
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prin muncă să-şi cîştige hrana lor" 2• Chiar şi numai aceste singure rînduri
constituie o mărturie grăitoare despre gradul de pauperizare a maselor
populare din Imperiul habsburgic în această perioadă. După cum se poate
constata şi din alte dovezi, procesul desprinderii producătorului direct
de mijloacele sale de producţie era în plină desfăşurare.
Cu toate împrejurările speciale care frînau procesul acumulării primitive
a capitalului în Transilvania, situaţia în ce priveşte pauperizarea ţărănimii
n-a rămas prea mult în urmă nici aici. În lumina datelor pe care ni le furnizează arhivele, putem conchide că în a doua jumătate a secolului XVIII
şi mai ales spre sfîrşitul acestuia, există şi în Transilvania o pătură considerabilă de oameni săraci, lipsiţi de mijloace de producţie şi siliţi să tră
iască din muncă salariată. Această pătură se va îngroşa mereu şi va începe
să se distingă tot mai mult ca un element activ atît în lupta împotriva
exploatării feudale, pe cale de destrămare, cît şi împotriva noii forme de
exploatare, capitaliste.

•
Sft încercăm acum, in citeva cuvinte, să prezentăm unele aspecte ale procesului de formare a pieţii forţei de munci'!. in industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII.
În acest sens ne vom restringe la domeniile miniere, bazindu-ne pe ştirile pe care ni le furnizează arhivele care privesc aceste domenii. Desigur, căile şi metodele acumul!rii primitive
a capitalului şi deci a desprinderii producătorului direct de mijloacele sale de producţie şi
a aruncării lui pe piaţa forţei de muncă diferi de la ţară la ţară, şi de aceea ele trebuie
urmărite pe baza unui material documentar concret. Dar indiferent de aceste căi şi metode
diferite, scopul şi direcţia fenomenului sint aceleaşi: p ro 1 e tari zare a micului producător, monopolizarea mijloacelor de producţie in mîinile unui grup restrins de capitalişti,
trecerea de la folosirea izolată a muncitorilor salariaţi, la sistemul de exploatare a muncitorilor salariaţi de către capitalişti.
Să urmărim mai intii citeva din cauzele pauperizării ţărănimii, care constituie in ultimă
analiză rezervorul principal al forţei de muncă salariate pentru industria extractivă din Transilvania in secolul X\'111. Pentru elucidarea temeinică a acestei probleme, să lăsăm să vorbească actele vremii. în acest sens este revelator, printre altele, un raport oficial din 15
decembrie 1742, care se ocupă de cauzele care au dus la scăderea schimbului de aur pe domeniul fiscal al Zlatnei 3 • Raportul este o mărturie elocventă despre procesul pauperizării ţără
nimii in această parte a Transilvaniei. Astfel raportul din 15 decembrie 1742 enumeră o
serie <le factori care au dus la scăderea producţiei de aur: sărăcia (paupertas), lipsurile (inopia). ciuma ( pestis) şi foametea (fames). Or, se ştie că foametea, epidemiile şi, in general,
calamităţile care făceau ca ţăranii să plece la munci sezoniere au constituit pentru toate

2 .,Hanc fabricam in comunem Patriae et regnorum utilitatem errectam esse, ut regnum ab
hominibus mendicantibus, vagabundis, helluonibus et otiosis, aliisque elemosinam rogitantibus
ac regnum aggravantibus liberetur et expurgetur; similes mendici, vagabundi, ociosi aliaeque
personae elemosinam quaerentes, ad illam regiam fabricam invientur, mittanturque ut laboribus
suis ibidem alimenta sua acquirere lucrarique possint". Arh. St. Cluj, fond. Baia Sprie, an
1786, cutia 330. Cf. şi actul din 30 nov. 1786, cutia nr. 325, in care se poate citi: .,Ratio
et finis ob quem fabricam hanc piae reminiscentiae reges et imperatores erexerunt svadet prioritatem, ut nimirum regna hereditaria a mendacis, otiosis et elemosinam coligentibus evacuentur et ad fabricam invientur, panem lucraturi laboribus ... ".
a .,Humillima demonstratio super causis descrescentiae Auri Cambsoratus Transilvaniae
ex oralibus aurifodinas colentium, ad ordines Camerales auditis relationibus combinata et concinata." Arh. St. Cluj. fond. M.T .. doc. nr. 1/1742.

https://biblioteca-digitala.ro

l'ORŢA

DE MUNCA IN INDUSTRIA EXTRACTIVA

253

ţările factori care au influenţat formarea pieţii forţei de muncă4 • însuşi raportul menţionează
că minerii din Abrud se pling că,
gească întreg avutul lor 5 • Acelaşi

din cauza foametei, au fost siliţi să-şi vîndă şi să-şi zălo
raport subliniază că foarte mulţi dintre cei care se ocupă
cu mineritul nu au nici un fel de avere şi că trăiesc cu familiile lor numai din această ocupaţie8.

Una din cauzele principale care au contribuit la pauperizarea ţărănimii - şi care este
în raportul amintit - a fost fiscalitatea excesivă, la care a fost supusă ţărănimea
de pe domeniul minier al Zlatnei. Astfel, creşterea din an în an a impozitelor şi imposibilitatea ţăranilor de a le plăti i-a determinat pe aceştia să-şi vîndă şi să-şi zălogească întreaga
avere, şi astfel ajunşi la sapă de lemn au fost siliţi - după cum precizează raportul - să
emigreze şi să-şi caute alte posibilităţi de existenţă 7 • De altfel înseşi forurile :miniere sînt silite
să recunoască faptul că această fiscalitate excesivă, ca şi abuzurile legate de perceperea impozitelor, au produs multe neajunsuri mineritului prin groaza şi emigrările la care au dat naştere 8 •
Un alt factor care a agravat situaţia ţărănimii a fost cămătăria. Acelaşi raport din 15
decembrie 17 42, care se referă la ţărănimea de pe domeniul Zlatnei, ne permite să urmărim
consecinţele dezastruoase pe care le-au avut împrumuturile cu camătă, •şi care se acumulau din
an în an, devenind insolvabile. Iată ce spune pomenitul raport în legătură cu împrumuturile
contractate de ţăranii din Abrud: "S-a întîmplat că amintitele nevoi au silit obştea ca pe
lingă vechile datorii contractate înainte cu cîţiva ani, să contracteze noi datorii, a căror sumă
se ridică la nu mai puţin de şapte mii de florini renani şi a căror camătă trebuie să o suporte
obştea pe spinarea ei. Se pot aduce multe exemple continuă raportul cînd ţăranii şi-au
părăsit casele şi muncile, sau cele proprii sau cele pentru plată, şi au plecat în altă parte,
iar în prezent, dacă nu se va aduce fără întîrziere un ajutor şi o uşurare, mulţi vor pleca
în alte regiuni" 9 • Nu încape îndoială cii in asemenea împrejurări s-a adîncit şi mai mult procesul de panperizare a ţărănimii.
subliniată

4
N. V. Voronov, Despre piaţa forţei de muncă în Rusia în sec. XIX, în Vaprosî Istorii,
1955, nr. 3, p. 130 (în trad. rom.).
5
"Sed nec ita fames pelli poterant, nisi lmultis sua quae haberent immobilia vendere et
oppignorare et abalienare coatis ... " Arh. St. Cluj, fond. M. T., doc. nr. 1f 17 42.
8
"Ipsi urbararii aliquot forte exceptis melioris conditionis oppidanis et nobilibus nullam
oeconomiam pro subsistentia, sed ex eo quod per labores lucri faciunt, ipsi et eorum domestici
vivendum habeant". Ibidem. Cf. in acest sens şi pasajul privitor la Abrud şi satele din jur,
unde se spune: "Passim notum est montanisticum oppidum Abrudbanya, uti et periferiales
pagos fiscales praeter rem et professionem montanisticam nulli prorsus alteri oeconomiae rurali,
a rerum primordio pro sua suorumque alimentatione aut unius grossi conqvisitione vacasse
et vacare, neque ipsis terrenum ad hoc suppetere". Ibidem.
7
.. Ex eodem lucro seu fructu quottannis1Praestari debet, nihil remittens sed supra vires
plebis tam oppido quam domino fiscali inflictum accrescens contributionale qvantum. Et
hoc nltimum causa est, quod jam nec ipsi cultores fodinarum subsistere nec fodinas colere
defectu mediorum ita valeant uti deberent. Hine factum recognoscit nomine pagi Abrudfalva
judex Tohacz Iuon, quod ex appertinentiis praedicti pagi Abrudfalva 102 foeneta oppignorata
sint, extraneis ipsis subditis oppignorantibus ob egestatem in alias regiones alimoniae ibidemque
facilius victitandi causa profectis, secuti sunt hos etiam ex oppidanis numerosi pariter relictis
fodinis hodiedum per modum ruinarum sine cultura haerentibus." Ibidem.
8
"Haec ipsa vero montanisticum Transylvanicum aggravans citra altissima decreta incompetens contributionis impositio ... per quam penes operas metallicas terror, convulsio, transmigrationes, impedimenta et desertiones culturae fodinalis causantur." Arh. St. Cluj, fond.
M.T., doc. 30 mai 1770, nr. 747/1770.
9
"Accedit quod praedeclaratae necessitates praeter antea et prioribus annis contracta passiva
·debita, indispensabiliter coegerint communitatem nova contrahere, quorum capitalia exurgunt
plus minus ad septem milia R. florenorum, quorum interusuria currere deberet ex viribus communitatis. Et. plurima adferuntur exemp1a ab illis qui hucusque desertis domiciliis et laboribus
seu proprils seu pro stipendiis susceptis aliorsum migrarunt, et actu nisi praesentissimum e
propinquo et sine cunctatione experiantur remedium et 1evamen, numerosi in alias meditantur
:regiones". Arh._St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 1/1742.
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Semnificativ este faptul că raportul din 15 decembrie 1742 subliniază că ţăranii săraci sînt
lucreze pentru platii. la ţăranii instArlţi10 • Acest fenomen este consecinţa adîncirii procesului de diferenţiere a ţii.rii.nimii in urma pătrunderii relaţiilor marfă-bani in gospodăria
ţii.rii.nească. După cum rezultă din raportul amintit in cadrul populaţiei rurale din Transilvania, şi mai ales de pe domeniul fiscal al Zlatnei, unde exploatarea a fost mai crincenă,
se formează o pătură considerabilă de ţărani pauperizaţi, supuşi exploatării ţăranilor înstăriţi.
Procesul acesta de diferenţiere a ţii.rAnimii se accentuează în a doua jumătate a secolului
XVIII, contribuind din ce in ce mai mult la descompunerea orinduirii feudale. Creşterea continuă a datoriilor contractate de ţărănime şi imposibilitatea acesteia de a le plăti va duce la
ruinarea unei părţi a ţărănimii şi la transformarea ei în muncitori salariaţi. "Sintem atit de
sleiţi, sărăci ţi şi îngloda ţi în datorii declară ţăranii din A brud în anul 1773 incit neputind să mai rezistăm, mulţi dintre noi au fost siliţi :oă părăsească minele şi să plece în altă
parte" 11 • Este evident că procesul de descompunere a ţărănimii începe, şi problema ţărănească
capătă o ascuţime deosebită. Contradicţiile în lumea satelor, între săraci şi bogaţi, se adîncesc
din ce in ce mai mult, iar glasul unora impotriva altora se face tot mai mult auzit. De
altfel, atitudinea de protest a ţii.rănimii paupuizate impotriva bogaţilor satelor se poate sesiza
destul de bine chiar din raportul amintit din 15 deumbrie 1742. La un moment dat, raportul
ne p:rmite să observăm începutul luptei în lumea satelor, sub forma unor plîngeri a ţărănimii
sărace împotriva felului în care autorităţile fiscale protejează pe ţăranii înstăriţi în ce priveşte
repartizarea şi încasarea impozitelor. Astfel. se precizează faptul că ţii.ranii se plîng că "cei
săraci sint impuşi la o contribuţie de 20, 30 pînă la 70 de florini, iar dimpotrivă, cei bogaţi
şi proprietarii de pămînt, şteampuri şi mine bogate sint impuşi cu foarte puţin" 12 . Însăşi oficialitatea constată că ,.această disproporţie şi inegalitate este cauza principală a nemulţumirii
plebei, a părăsirii minelor şi a plecării acesteia in alte n:giuni" 1 a. Nu este de mirare deci dacă
o asemenea fiscalitate excesivă şi abuzh-11. va arunca o bună parte a ţărănimii în datorii, din
care va ieşi ruinată. Aproape pe fiecare pagină a raportului amintit revine probltn1a datoriilor şi a cămătăriei, care măcinau nucleul gospodăriei ţărăneştil•. Avem sute de mărturii
documentare din care rezultă cA mulţi din ţăranii de re domeniul fiscal al Zlatnei, îngenunchiaţi de lipsuri şi măcinaţi de foame, au fost nevoiţi să-şi vîndă bunurile de moştenire şi,
după coiJsun:ana sumelor de bani rezultate din vinzare, să ia drumul pril:egieP 6 . }'oarte mulţi
dintre aceşti pribegi, nun1iţi în actele vremii .. vagal:onzi", dar care în realitate erau ţărani
ruinaţi cărora le rămăsese doar o singură proprietate, forţa de muncă, ,·or găsi adăpost angajîndu-se in mină, unde vor îngroşa rindurile muncitorilor salariaţi. Acest fapt ni-l confirmă
un act din anul 1751 in legătură cu minele din Tiaia fprie, în care se spune textual că la
aceste n1ine .. foarte mulţi lucrători sint dintre vagabonzi"1&, Pentru aceşti oameni deposedaţi
siliţi să

10 " ... respectu vilis plebeculae, quae manualibus duntaxat apud alios patres familias
occupatur, pro diutno stirerdio et lal:oril:us t:t simul ex his vivit." Ibidenz.
.
n ..... abstricti adeo sumus enervati ac depauperati, justaque aere alieno abruti, ut amplms
subsistere nequeuntes, plurimi nostrorum fodinas deserere solumque hine vertere et aliorsum
migrare coacti fuerunt". Arh. St. Cluj, fond, M.T., an. 1773, f.c.
.
.
12 "Aliqui infimae conditionis per ''iginti, triginta et usque ad septuagmta florenos contnbuant, et e contra potentiores valde parum aut vix aliqvid magnarum facultatum plurimi
stomparum et fertilium fodinarum possessores contribuant". . . Arh. St., Cluj, fond. M.T.,
doc. nr. 1/1742.
1a "Hoc disprorortio seu inaequaJitas t'St prtnClpalis causa enuvatwnis plebis, desertioms
fodinarum et transmigrationis ad alias regiones". Ibidon.
u ". . . Ulterius lamentatur plebs se nomine oppidi ad multa miilia esse indebitatem, ad
hujusmodi debita dilutnda freqnntcs fiui ru ~tnatum impositiones, an vero credito~bus
quidpiam salvatur dubium esse, ex quo interusuria qucque continuo imponerentur pleb1 ~1t
creditoribus solvantur." Ibidem.
u Cf. raportul din 15 dec. 1742, în legătură cu plingerea ţăranilor din Cărpiniş, Abrud
şi Bucium, unde se spune: "Primum est magna iila trium annorum caristia et per banc secuta
inedia, quae non tantum vires ad fodinarum culturam necessaria fregit et prostravit, şed
multos fcdinarum cultores et respective subditos fiscales fame debilitatos, venditis suis .bie
baereditatibus et consumpto eorum pretio aliorsum migrare coegit". Ibidem.
10 "Plerique laboratorum ... erant de numero vagabundorum". Arh. St. Cluj, Arh. Baia
Sprie, Gravamina ... de anno 1751, p. 42,
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de mijloacele de producţie şi deveniţi "liberi" în ambele înţelesuri ale cuvîntului, angajarea
la muncă salariată era singura cale pentru a obţine mijloacele necesare întreţinerii lor şi a
familiilor lor. În locul constringerii extraeconomice apare constringerea economică, care determină vinzarea pe piaţă a forţei de muncă. În acest sens este elocventă afirmaţia forurilor
oficiale din oraşul minier Baia Sprie care în anul 1751 declarau: "dacă locuitorii acestui oraş,
care trăiesc din muncile miniere, nu vor fi menţinuţi permanent la munca în mine, sau Yor
muri de foame, sau vor trebui să-şi caute alt mijloc de trai" 17 • Acelaşi lucru se poate spune
şi despre lucrătorii de la ocnele de sare. Astfel tăietorii de sare (salicidae) dinT.Ocna Sibiului
mărturisesc deschis la 8 martie 1787: "mulţi dintre tăietorii noştri de sare sînt atît de săraci
(fiind cu totul lipsiţi de avere), încît dacă nu ar lucra in ocne ar trebui să moară de foame" 16 •
Aceste mărturii ca şi altele de acest fel ne îndreptăţesc să conchidem că in a doua jumătate
a secolului XVIII existau in Transilvania premisele pentru formarea unei pieţe a forţei de
muncă.

•
Să încercăm in cele ce urmează o prezentare sumară a forţei
tivă din Transilvania in a doua jumătate a secolului XVIII. De

de muncă in industria extracla început trebuie să spunem
că o bună parte din forţa de muncă folosită in mină consta din specialişti străini, aduşi din
regiunile mai avansate ale Imperiului habsburgic. Aşa, de exemplu, pentru punerea în funcţiune
a minelor din Banat au fost aduşi 240 de mineri din Tirol cu familiile lor, precum şi topitori
şi fierari din Boemia19 • Asemenea specialişti au fost aduşi şi colonizaţi in toate centrele miniere
din Transilvania. Se poate însă constata şi preocuparea pentru pregătirea de cadre locale pentru nevoile mineritului. în acest sens trebuie înţeleasă înfiinţarea în anul 1729 a unei şcoli
montanistice la Oraviţa, precum şi intensificarea învăţămîntului montanistic pe domeniul
minier al Zlatnei in a doua jumătate a secolului XVIII.
În ce priveşte personalul administrativ şi de conducere al minelor, acesta era recrutat
de asemenea din elemente aduse din Imperiu, dar şi din rindul localnicilor, cum erau şefii
de mine sau "hutmanii".
Cea mai mare parte insă din forţa de muncă necesară exploatării minelor era formată
din locuitorii băştinaşi ai Transilvaniei. Un bun cunoscător al situaţiei minelor bănăţene din
veacul XVIII, Griselini, arată că la aceste mine lucrau, pe lîngă lucrători germani, şi mulţi
valahi cărora nu le lipsea "nici destoinicia şi nici experienţa"2°. Această destoinicie şi experienţă a băştinaşilor avea o îndelungată tradiţie mai ales pe domeniul fiscal al Zlatnei, unde
cei mai mulţi dintre "moţi" au avut veacuri de-a rîndul ca ocupaţie principală mineritul.
Aşa se explică şi faptul că din "Ţara Moţilor" vor răsări în veacul XVIII elemente care
vor aduce un aport preţios la perfecţionarea tehnicii miniere 21 •
După aceste consideraţii de ordin general, să încercăm să concretizăm. În acest scop ne
vom servi de citeva state ale personalului minier de la cele mai importante mine de pe domeniul fiscal al Zlatnei. Să începem cu cea mai mare întreprindere minieră a vremii, cu minele
de aur şi argint de la Săcărîmb (jud. Hunedoara). Într-un "stat personal" al acestei mine
(Status personalis fodinarum Nagyag)2 2, din 29 noiembrie 1770, se află înregistrat un număr
de 549 de persoane. Din această cifră un număr dell2 persoane formează personalul de conducere al minei, cuprins la rubrica "slujbaşi" (officiales), iar restul de 537 sînt trecuţi ca
muncitori sau personal ajutător, folosit la diferite operaţiuni. Repartizaţijpe diversele ramuri
ale procesului de producţie, situaţia muncitorilor minieri (laboratores sau Bergarbeiter) se pre17
"Oppidi istius cives ex laboribus montanis victitare consveti, nisi continui in laboribus
serventur, alias aut fame eos confici, aut alius vitae remedium sibi exquire opporteat". Arh.
St. Cluj, Baia Sprie, Cf. Gravamina .. , de anno 1751, doc. nr. 16, p. 39-42.
18 "Ex salicidis nostris nonnulli tam ...pauperes sunt (nul! as penitus habentes facultates),
quod si hoc salicidio non uterentur fame perire deberent". Arh. St. Cluj, fond. M.T., (0. B.A.),
doc. nr. 276/1787.
• 1 ~ St. Pascu, Din luptele muncitorimii ardelene în trecut. Lupta muncitorilor mineri din Banat
la 1733. Extras din SCIM, I, an. II (1951), p. 31-32.
20 Griselini, Istoria Banatului Timişan. Trad. de N. Bolocan, 1926, p. 171.
21 Al. Neamţu, Inovatori romdni în tehnica mineră din Transilvania în a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea, in Studii, an. X (1957), nr. 2, p. 97-126.
22 Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 24/1771.
o
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zintă astfel: 190 de săpători de minereu (fossot'es minerarum), 49 de lemnari (fabri lignarii)a
26 care scoteau minereul şi alte pietre din puţuri şi galerii (tractores minerarum et caeterorum
lapidum ex puteis vulgo Schachtis), 12 care scoteau apa din puţuri şi galerii (tractores aquarum
ex puteis vulgo Schachtis), 8 paznici de lîngă transportatorii de minereu (invigilatores penes
vehicu/arios), 99 de transportatori de minereu sau ,.hontari" (vehicularii vulgo hontarii), 84
de lucrători tineri (operarii minores vulgo ]ungerii), 35 de copii care separau minereurile
(separatores minerarum pueri vulgo Schachter-]ungen), 17 care alegeau minereuCla gura minei
(selectores ad orifficia fodinarum vulgo Auskutter) şi 5 fierari (fabri ferrarii). Restul de 11
persoane cu care se incheie .. statul personal" al minei aveau următoarele atribuţii: 1!.medic
(Chyrurgus), 1 preot (capellanus), 1 învăţător (/udi tnagister), 1 probator de minereu (probator quassator), 1 paznic ( hajdo), 1 purtător de lumînări (lumen gerens), 2 supraveghetori
( vigiles), 2 paznici de boi (boarii dominales), 1 suprneghetor al separatorilor de minereu ( invi-

gilator separatorum).
În ce priveşte situaţia personalului de conducere şi administrativ (officiales), care număra
12 persoane la această mină, repartizarea, in ordinea din statul personal, este următoarea:
1 administrator al minelor (montium curator), 1 prim conducător de mină sau ,.hutman" (primus hutmanus), 1 secretar (scriba), 4 conducători de galerii (hutmani fodinales), 2 conducă
tori la separarea minereului ( hutmani ad scparandam mineram), 2 conducători la exteriorul
minei (hutmani exter11i), 1 conducător la şteampuri ( hutma11us ad molas tusorias). Domiciliul
acestor persoane era după cum urmează: din totalul de 549 persoane un număr de 471 locuIau în Sădrimb, iar restul de 78 in diferite sate din imprejurimi.
Din enumerarea categoriilor de muncitori. precum şi a personalului administrativ şi de conducere al minelor din Sădl.rimb in anul 1770, rezultă că procesul de diviziune a muncii era
destul de avansat la n1inele mai mari, iar procesul de producţie destul de complex. Cele
10 categorii de muncitori, înregistrate in .. statul personal", explică şi numărul mare al personalului de conducere administrativ. Fenomenul in sine este strins legat de dezvoltarea forţelor de producţie in minerit in a doua jumătate a secolului XVIII.
Dar importanţa deosebită a acestor .. state personale" ( Status personalis sau PersonalStand) ale minelor din Transilvania in a doua jumătate a secolului XVIII constă in faptul că
In ele se specifică, pentru fiecare persoană in parte, naţionalitatea căreia ii aparţine (natio),
ţara de unde vine (patria), dacă minerul este stabil sau nu (constans vel vagus) şi ceea ce
este şi mai important - dacă este liber sau iobag (liber vel subditus). Toate aceste informaţii sint extrem de preţioase pentru cercetătorul care urmăreşte să precizeze provenienţa şi
componenţa forţei de muncă, precum şi natura relaţiilor de producţie in industria extractivă in această ţuicadă. Astfel, din datele ţe care ni le furnizează: primele trei rubrici ale
.. statului personal" al minei ~ăcărimb din anul 1770, aflăm că, la această dată, din totalul
de 549 persoane, peste 200 erau români, iar restul germani, maghiari, slavi etc., proveniţi
in majoritatea lor dinafara graniţelor Transilvaniei. Dacă rubricile care indică naţionalitatea
şi provenienţa teritorială a muncitorilor minieri au o importanţă relativă[ pentru problema
pe care o urmărim, cea de-a patra rubrică, care indică starea socială a personalului minei,
este hotărîtoare in ce priveşte aprecierea naturii relaţiilor de producţie care dominau la exploatările miniere de la Săcărimb in anul 1770. Astfel, făcînd o statistică precisă;. al provenienţei
sociale a forţei de muncă la această intreprindere, aflăm că, din totalul de 549 de: persoane,
un nun1ăr de nu tr.ai ţuţin de 4e8 u&u de ccndiţie lil:uă (/ibtri) şi numai 51 se mai aflau
încă incătuşaţi in lanţurile iobăgiei (subditi). Ccmparaţia austor două cifre vorbeşte de la sine
şi ea demonstrează caractuul net dcminant al mu11cii salariate şi deci şi al relaţiilor de
pu::ducţie capitaliste la această intnprindue miniuă. De altfel acest lucru ni-l indică şi statul
de plată (Lohnzettel) ai minei din anul următor, 1771, in care, din totalul cheltuielilor de
e:llplcatare ţe luna august, în valoare de 5557 fi. 30 creiţari, suma de 3.708 florini reprezintă
salariile personalului şi muncitorilor, iar restul sint cheltuieli de întreţinere şi materiale 23 •
La sfîrşitul aceluiaşi an 1771, cei 7 acţionari ai acestei mine - care investiseră un capital
de 98 914 fi. 51 cr. in exploatare - împărţeau între ei un profit curat de 84 548 fl. 3 1/2 cr .•
reprezentind munca neplătită pe timp de un an a muncitorilor mineri2•. Această cifră apare
cu atit mai fabuloasă, cu cît ne gindim la faptul că salariul celui mai calificat miner, pe
întreg anul, era departe de a atinge cifra de 100 de florini.
III
111
24

Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 11 din 30 aug. 1771.
Ibidem, doc. nr. 2/1771.
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Dar, întrucît "în problema dezvoltării capitalismului cea mai mare importanţă o are gradul
răspîndire a muncii salariate" 2 ", să urmărim situaţia şi la alte mine, de proporţii mai mici
şi in acelaşi an, 1770, din care ni se pll.strează conscripţii destul de complete. Astfel, din
"statul personal" al minei de aur "Sf. Treime" din Fizeş (jud. Hunedoara), aflăm el, din
totalul de 54 de persoane care lucrau la această mină, numai 5 erau iobagi (subditi), iar
restul de 49 erau oameni liberi26 . La fel se prezintă situaţia şi la ruinele de aur, argint şi
plumb din Muncelul Mic (jud. Hunedoara), unde, din cele 47 persoane înregistrate de "stutul
personal", numai 6 sint trecute ca iobagi (subditi) 11 • Aceeaşi situaţie o întîlnim la alte două
mine: mina de argint din Băişoarau, unde un singur iobag se află' printre cele 9 persoane
care figurează în "statul personal"2°, şi mina de aur "Sf. Clement" din Fizeş, unde toate cele
9 persoane sînt oameni liberi (liberi)3°. Din bilanţul făcut pe baza celor cîteva "state personale" ale minelor se poate conchide că în a doua jumătate a sec. XVIII, munca salariată
elimină treptat munca iobagă din industria extractivă. Tendinţa de generalizare a relaţiilor
capitaliste, în acest important sector economic, este evidentă.
Este interesant de urmărit şi ritmul în care sporeşte forţa de muncă salariată, mai ales
in întreprinderile miniere mai productive. Astfel, dacă în anul 1770 "statul personal" al minelor din Săcărîmb înregistrează 549 de persoanen, in anul următor, 1771, numărul personalului
la această mină se ridică la cifra de 809, din care numai numărul copiilor folosiţi la operaţia
de spălare a aurului atinge cifra de 317a2. în acelaşi an la ruinele din Băiţa (jud. Hunedoara}
- a doua întreprindere minieră ca mărime - lucrează nu mai puţin de 256 persoane 33 •
Este adevărat că se poate observa o continuă fluctuaţie în ce priveşte numărul personalului,
nu numai de la an la an, dar şi de la lună la lună. Astfel în anul următor, 1772, înregistrăm
o reducere a personalului de la ruinele din Săcărîmb la 750 persoane, numărul copiilor fiind
însă in creştere faţă de anul precedent (337)34. Peste zece ani, în 1782, asistăm din nou la o
creştere simţitoare a personalului de la minele din Săcărîmb şi Băiţa. Astfel "statul personal"
(Personal-Stand) al acestor mine pe luna iunie 1782 înregistrează 884 de persoane la Săcă
rîmb şi 275 la Băiţaali, Acelaşi act, din iunie 1782, ne permite să constatăm că in această
lună lucrau la 31 de mine de pe domeniul Zlatnei peste 2000 de muncitori38 •
Că majoritatea zdrobitoare a celor care lucrau in aceste mine erau complet lipsiţi de mijloace de producţie şi siliţi să-şi vîndă forţa de muncă pentru a putea trăi, se vede şi dintr-un
act din anul 1780 referitor la mina "Sf. Barbara" din Porcurea (jud. Hunedoara) 37 • Potrivit
datelor pe care ni le furnizează actul amintit, la această mină - care avea ca acţionar principal
pe generalul Simoni38 care deţinea 79 de acţiuni din totalul de 128 - din cei 55 de mineri
care lucrau aici, un număr de 44 de mineri nu posedau nici un fel de avere, iar din restul
de 11 mineri, 5 aveau între 1-3 capete de vite de tracţiune şi abia 6 mineri aveau şi puţin
pămînt. O situaţie şi mai evidentă în acest sens ne-o înfăţişează un act din 26 august 1778,
privitor la conscripţia minelor din Săcărîmb, din care rezultă că din 253 de mineri ri~mai
7 au o mică proprietate agricolă, restul în majoritate nu au nici măcar vite 30 • în lumina
acestor cifre, aplicarea şi răspîndirea pe o scară tot mai largă a muncii salariate în industria

de

26 V. 1. Lenin, Opere, Ed. P.M.R., 1951, voi. III, p. 551.
28 Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 24/1771 (doc. din 29 noiembrie 1770) "Status Personalis fodinae ss.-mae Trinitatis".
27
Ibidem, "Status Personalis Fodinae Kis-Muntsheliensis".
28
Kis-Banya (comit. Turda}.
18
Ibidem: .,Status Personalis Fodinae Kis-Baniensis".
80
Ibidem: "Status Personalis Fodinae Sancti Clementis".
81
Un document din anul 1764 înregistrează la ruinele din Săcărîmb 485 persoane, iar la
cele din Băiţa 167 persoane. Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 19/1764.
82 Cf. Anexa 1.
aa Cf. Anexa II.
at Ibidem, doc. nr. 772/1772.
•
a& Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 707/1782.
38
Ibidem. Cf. şi doc. nr. 614 din 14 iunie 1782.
3 7 Ibidem, doc. nr. 664/1780.
38
Ibidem, doc. nr. 232/1779 (din 15 martie 1779).
39 Ibidem, doc. nr. 737/1778.
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extractivă in a doua jumătate a secolului XVIII devine o necesitate economică, care duce
la consolidarea sectorului capitalist în această ramură de producţie a economiei Transilvaniei.
Rămîne acum să incerdim să lămurim o ultimă problemă, şi anume, în ce măsură se
poate vorbi de o criză de forţă de muncă salariată in industria extractivă din Transilvania
in a doua jumătate a secolului XVIII. Se ştie că în general, în perioada de inceputuri ale
capitalismului, cind .,elementul variabil al capitalului întrecea cu mult elementul său constant",
exisfă această criză, deoarece, aşa cum observă K. Marx, .,cererea de forţă de muncă salariati\ crescu rapid cu fiecare acumulare a capitalului, în timp ce oferta de muncă salariată
n-a urmat-o decît încet" 40 . Fără îndoială că acest fenomen se poate sesiza în liniile lui mari
şi in Transilvania, lucru care rezultă de altfel şi din solicitudinea forurilor miniere, pentru ca
minerii să nu fie ştirbiţi în drepturile şi imunităţile lor, şi în felul acesta să li se dea prilej
să pări1sească minelen. Totuşi, dat fiind faptul că munca în mină cerea o pregătire oarecare,
şi pe lîngă aceasta, natura muncii mai ales în minele de aur reclama oameni de încredere,
conducerea minelor refuza să angajeze ca muncitori persoane care nu corespundeau din acest
punct de vedere. Acest fapt se poate constata şi dintr-un memoriu al forurilor miniere, ca
răspuns la dispoziţia gubemiului din Sibiu din 9 aprilie 1778 de a se căuta o modalitate
pentru utilizarea la muncile miniere a deţinuţilor din inchisori41 • Poziţia forurilor miniere faţă
de incercarea guberniului rezultă clar din punctul al treilea al memoriului din 27 iulie 1778,
in care se spune: .,Minele metalifere, potrivit cu mijloacele moderne ale mineritului, trebuie
să fie lucrate şi exploatate cu ajutorul oamenilor pricepuţi în arta mineritului, care au o experienţă şi o indeletnicire îndelungată; muncile multiple şi variate atit în mine cit şi !asuprafaţa acestora au fost făcute pînă acum de oameni cinstiţi şi cu nume bun, anume aleşi pentru acest lucru şi - după cum s-a spus - aduşi uneori chiar din alte părţi, care au venit
in Transilvania liberi şi cu anumite scutiri şi imunităţi, şi care ar refuza să stea de vorbă
şi să lucreze împreună cu deţinuţii şi răufăcătorii ; ei sau ar părăsi astfel de mine la care ar
fi folosiţi răufăcătorii. sau s-ar intoarce in regiunile dinafară de unde au venit" 43 • Memoriul
amintit arată in ce constau .,metodele moderne ale mineritului", specificind că ele se bazează
pe .. arta geometriei, a hidraulicei. a pirotehniei şi a pneumaticei" (arte Geometrica, Hydraulica. Pyrotehnica et Pneumatica) care sint încompatibile cu forţa de muncă recrutată dintre
delicvenţi". Demonstrind complexitatea procesului de producţie în mineritul metalifer şi trecind
in revistă diferitele faze ale acestui proces, care reclamă forţă de muncă calificată şi coîntercsată, forurile miniere refuză să accepte folosirea delincvenţilor chiar la muncile mai puţin
pretenţioase, pe care le prestează copii, cum ar fi de exemplu operaţia de spălare a aurului.

40

K. Marx, Capitalul, ESPLP, 1957, vol. I, p. 734.

41

Într-un act din 30 mai 1770 se spune printre altele: .,Si tamen monticula et laborator,
quem utpote praeprimis tenuis legalis immunitas a contributione ad durissimum et periculosum laborem fodinalem allicit, sub onus contributionis trahatur, non modo animum a rei
metallicae cultura abjiciet, sed aut Provinciam deserit aut, si nihilominus labori montano
adhuc insistat, plus multo quam antea mercedis ab urburariis suis desiderat; urburarius vero
qui aes suum sub spe incerti commodi alioquin in re fodinaria insummit, ex: ratione accrescentis erogationis et defectus laboratorum, interea montana deserentium, qum alioquin in nulla
Haereditaria Pro\'Încia pauciores quam in Transylvania inveniantur, a monticultura penitus
deterretur". Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 747/1770.
42 Arh. St. Cluj, fond M.T. (O.B.A.), doc. nr. 334/1778, in care guberniul din Sibiu întreabă
forurile miniere din Zlatna (Oberbergamt-ul) ,.dacă delicvenţii nu ar putea fi întrebuinţaţi la
muncile miniere" ( .. Ob nicht dergleichen Delinquenten zur Arbeit in die Bergwerke verwendet werden
kănten").
43
.,Fodinae minerales juxta modernum fodinandi modum debent opera hominum in arte
metallica peritorum, qui praxim a tyrocinio diutuma experientia hauriunt coli ac perfid,
labores autem multiplices et diversi jam in fodinis, jam extra illas perficiendi hactenus per
honestos et bonae famae homines ad id delectos, et. uti praemissum est, ali unde etiam vocatos
ingenuos et liberos immunitate praerogativarum in Transilvania immigrantes peragebantur,
qui conversationem et labores cum captivis et malversantibus refugerent, aut a talibus
fodinis ad quas malefactores applicarentur, penitus discederent, vel in Provincias Exteras,
unde venerunt, reverterentur". Arh. St. Cluj, fond. M.T. (O.B.A), doc. nr. 334/1778.
"Ibidem.
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Iată cum motivează "inspectoratul minier" din Zlatna (Oberbergamt), acest refuz: "Cît priveşte operaţia de spălare - spune inspectoratul minier chiar dacă asemenea delincvenţi
ar putea fi întrebuinţaţi pentru aceasta, totuşi folosirea lor nu ar fi rentabilă din cauza costului pe care-I reclamă, deoarece la asemenea munci se obişnuieşte să fie întrebuinţaţi copii

cu o plată de 4,5 pînă la cel mult 6 creiţari pe zi, de unde rezultă că deţinuţii, care şi acolo
ar trebui să fie însoţiţi de paznici, ar necesita, atit in ce priveşte cheltuielile cu ei cit şi cu
paza lor, o plată mult mai mare decit a copiilor ; pe lîngă aceasta - continuă acelaşi for
minier - ceea ce merită atenţie este faptul că asemenea muncă de spălare a aurului se obiş
nuieşte şi trebuie să fie învăţată din copilărie, şi că această muncă nu pot să o înveţe cei
mai in Yirstă, cu atit mai puţin aceia care niciodată n-au lucrat la mină. În sfîrşit - se
motivează in memoriu deoarece această operaţie se face numai in timpul verii, iar in
timpul iernii, cînd apele de obicei îngheaţă, aceste munci încetează şi muncitorii sint întrebuinţaţi in mine, fie ca transportatori (de minereu), fie chiar ca mineri, delincvenţii ar rămîne
fără lucru, trebuind totuşi să fie intreţinuţi, fapt care ar aduce pagube proprietarului de
spălătorii" 46 • în cele din urmă forurile miniere recomandă totuşi o soluţie gubemiului în
problema delincvenţilor, şi anume ca aceştia să fie întrebuinţaţi la ocnele de sare "unde - se
spune in acelaşi memoriu - munca se face in acelaşi timp, iar extragerea sării constă intr-o
operaţie mai simplă şi nu este supusă la atitea greutăţi şi primejdii" 46 •

Din cele cîteva citate se pot desprinde unele consideraţii privind problema
de muncă la ruinele metalifere din Transilvania în a doua jumătate
a secolului XVIII. În primul rînd este evidentă preocuparea forurilor
miniere pentru asigurarea întreprinderilor miniere, pe cît posibil, numai
cu forţă de muncă calificată, capabilă să folosească uneltele de producţie
în continuă perfecţionare. Criza relativă de forţă de muncă liberă permitea
totuşi conducerii minelor să facă o selecţionare în recrutarea braţelor de
muncă, pe baza criteriului rentabilităţii, impus de însăşi legile care guvernează producţia capitalistă, chiar de la începuturile ei. însăşi folosirea
muncii ieftine a copiilor pe o scară atît de mare, aşa cum rezultă din amintitul memoriu al forurilor miniere, precum şi din "statele personale" ale
minelor, constituie o dovadă concludentă în acest sens. Faptul acesta este
în deplină concordanţă cu legea plusvalorii, adică cu legea naşterii şi creşterii profitului capitalist.
Tot pe linia acestor consideraţii se poate conchide că natura şi complexitatea muncii în minele metalifere, în special în cele de aur şi argint - imforţei

46
"Ad rem lotoriam reflectando, etsi tales delinquentes eo applicabiles essent, opere tamen
pretium eorundem applicatio non redderet, cum ad similes labores pueri cum 4, 5 vei ad
summum 6 crucigerorum mercede applicari consveverint, ex quo patet, quod captivi, qui et
ibi custodibus provideri debebunt, respectu sui et custodum expensas ultra ejusmodi mercedem requirent; praeterea quod attentione dignum est, similis labor penes lotoria a pueritia
conclisci solet et debet, qualem laborem seniores eo minus penes fodinalia nunqvam versantes
nec possent condiscere, ac denum cum ista manipulatio aestivali solum tempore perduret, în
hyeme autem aqvis conglaciari solitis tales labores cessent et laboratores ad fodinas seu pro
vehiculariis seu etiam pro metallurgis translocari consveverint, delinquentes vero ejusmodi
absque laboribus manerent, nihilominus tamen interteneri deberent, quod aggravio cederet lotorum possessori ... ". Ibidem.
411 " . • • delinquentes . . . ad salis fodinas, ubi labor simultanee perficitur, et excisio salis
in simplici manipulatione consistens tantis difficultatibus et periculis ha ud obnoxiatur,,
mitterentur". Ibidem.
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portantă sursă de venit pentru fisc 47 - , au determinat autorităţile miniere
de la început să cointereseze în mai mare măsură pe muncitorii din aceste
mine în procesul de producţie, decît o făceau cu cei care lucrau la ocnele
de sare. Aşa se explică faptul că delincvenţii sînt îndrumaţi spre ocnele de
sare şi că relaţiile de producţie capitaliste în această perioadă sînt mult
mai avansate la minele de aur decît la saline, unde munca forţată se amestecă în proporţie mai mare cu munca salariată. De altfel aceasta este şi
explicaţia că salariile sînt mult mai mari la minele metalifere, unde încă
în această perioadă se introduce sistemul premial pentru stimularea munci-

torilor-48.
Semnificativ şi concludent în problema forţei de muncă în industria
extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII este
şi faptul că nu numai în cazul delincvenţilor ne întîlnim cu refuzul autorităţilor de a face angajări de muncitori în mine.
Curtea de la Viena a pus cu destulă fermitate şi problema întrebuinţării
la diferite munci a ostaşilor lăsaţi la vatră, care nu aveau alte posibilităţi
de existenţă. Astfel, într-o circulară din 30 iulie 1770, trimisă autorităţilor
civile şi militare ale comitatelor, se spune printre altele: "Majestatea sa,
prin rescriptul consiliului aulic de război din 15 mai a.c. privitor la ostaşii
lăsaţi la vatră, a binevoit să dispună ca gradele militare şi mai ales comandanţii regimentelor să trăiască în înţelegere cu slujbaşii civili şi să se îngrijească să asigure ostaşilor lăsaţi la vatră din comitate şi cercuri şi
care nu pot să trăiască din mijloace proprii - o slujbă sau muncă corespunzătoare şi să fie întrebuinţaţi la munci din care să poată trăi. Drept
aceea - continuă circulara - înaltul comitat este rugat ca acelora care
nu au din ce să trăiască să le vină în ajutor pentru obţinerea unei munci
corespunzătoare, ca de exemplu în agricultură, în manufacturi, fabrici,
negustorie, repararea drumurilor, sau să li se asigure vreo slujbă Ia particulari"49.
47
Vezi în acest sens însăşi aprecierea guberniului, din 30 mai 1770, care spune: "Per rem
montanisticam Transilvanicam de anno in annum in recenti e terrae visceribus et auriloturis
c duobus nobilibus salum auri et argenti metallis 600 et 700 millia R. florenorum generatur
ct pcnes Officium l\lonetarium Carolinense in monetas convertuntur". Iar in altă parte : "Montanisticum Transylvanicum quovis anno citra cuiusvis aggravium e terre visceribus producit
in auri et argenti qvantitate pro circulatione publica medium millionem, et potest, si in libertate sua conservatur, facile plus producere". În legătură cu circulaţia monetară, gubemiul
spune: "si pecuniae circulantis copia et substantia Magni hujus !Principatus Transilvaniae in
considerationem summantur, facile comperietur, Montanisticum Transylvanicum nervum
praecipuum circulationis pecuniariae, ac proinde etiam Rei Tributariae esse". Arh. St. Cluj,
fond. M.T., doc. nr. 747/1770.
1111
1111
48 Cf. decretul aulic din 1767, privind acordarea de premii pentru muncitorii :care vor imbunătăţi operaţiile la topitorii. Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 63/1767. Vezi in aceeaşi arhivă
şi actele nr. 498, 1419, 2144, 3572 şi 3769 din anul 1803, prin care se acordă premii pentru
minerii care vor extrage cel mai mult minereu.
49
"Sua Majestas de dato 15 Mai anni currentis mediante Aulici Consilii Bellici rescripto,
intuitu dimissorum militum mandare dignabibur, ut status militares, praesertim autem com.mendantes Regiminum cum magistratibus civilibus cointelligenter vivant, ac circuli et comitatus
demissis mllitibus, qui ex proprio ]vivere nequeunt, de aliquo 1ucro per condecens servitium
.:1ut laboritium provideant et ad hujuscemodi 1abores unde vivere queant, applicantur. Requi-
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Ca urmare a acestui decret, la 4 noiembrie 1779 dispoziţia de mai sus a
fost adusă şi la cunoştinţa autorităţilor montanistice, în sensul ca ostaşii
lăsaţi la vatră să fie angajaţi la muncile miniere (circa milites ad labores
montanisticos appl1'candos) 50 • În acest sens judele montanistic Gabriel
Iabroczky a dat dispoziţie ca să fie întrebaţi toţi administratorii de mine
şi acţionarii în legătură cu numărul de ostaşi pe care voiesc să-i angajeze
la muncă 51 • În urma răspunsurilor primite din partea conducerii diferitelor
mine, judele montanistic raportează Tezaurariatului din Sibiu, la 10 ianuarie
1780, că în afară de minele din Băiţa 62 nici o altă mină de pe domeniul
Zlatnei nu doreşte să angajeze soldaţi la muncile miniere, "deoarece se spune în raport - au destui lucrători" 53 •
Este interesant de văzut felul în care forurile miniere motivează refuzul
lor de a angaja ostaşi la muncile în mine. Astfel, la 24 decembrie 1779,
conducerea minelor din Abrud raportează următoarele: "În această localitate sînt aşa de mulţi lucrători la mine încît, mai ales în timpul iernii,
nici aceştia nu pot să fie întrebuinţaţi cu toţii" 64 . Un răspuns tot atît de
categoric este dat tot la 24 decembrie 1779 de administratorul minei din
Baia de Arieş, Felix Franzenau, care scria: "Din partea minelor cesarocrăieşti din Baia de Arieş nu poate fi angajat la muncile miniere nici un
soldat lăsat la vatră ; pe de o parte fiindcă Baia de Arieş are destui lucră
tori, pe de altă parte deoarece pentru muncile miniere nu pot fi folosiţi decît cei pricepuţi în meserie" 56 . O formulare asemănătoare are şi răs
punsul dat de conducerea minelor din Trestia, prin Martin Preis, care la
16 decembrie 1779 raportează: "Mina Trestia are destui lucrători şi prin
urmare nu este nevoie, aici şi acum, de persoane militare"6 8 •
Din răspunsul pe care-1 dau forurile conducătoare ale unor mine, ca de
exemplu cele din Săcărîmb, rezultă că acestea refuzau să angajeze pe ostaşi la muncile miniere şi pentru motivul că nu aveau suficientă încredere
ritur proinde Inclytus Comitatus, ut illis qui ex proprio non habent unde vivant, adjutorio
sit ad adquirendum congruens laboritium, uti sunt agricultura, penes manufacturas, fabricas,
mercaturas, repartiones Yiarum aut apud particulares de aliquo servitio eisdem provideatur."
Arh. St. Cluj, fondul scaunului Odorhei, doc. nr. 136{1779.
60
Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 51/1780.
61
.. Sparsis circularibus montium curatoribus, officialibus, urburariis ac huttmannis, publicam ad notitiam reddere, ut eandem omnibus et singulis urburariis, et aliis montana tractantibus
nota;m faciant; an et qui, quot numero milites et ad quales signanter montanos labores seu
appltcandos vallent seu possent." Ibidem.
62
Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 950{1770 şi nr. 51/1780.
63
.. Praeter Boiczensem, per neminem alium quempiam militem ad labores montanos necessarium desiderari, quod alii alioquin sufficientibus operariis provisi essent". Arh. St. Cluj,
fond. M.T., doc. nr. 51/1779.
61
"Hic loci tot esse laboratores in re metallurgica, ut tempore praesertim hyemali nec
hi omnes applicari possint." Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 956/1779.
66
.. Ex parte fodinarum Caesareo-regiarum Offenbanya nullus ad certum tempus dimitten~us miles pro laboribus fodinalibus applicari possit, ex eo, quia partim Offenbanya laboratoribus abundat, partim vero pro laboribus fodinalibus tantum artis periti applicari possunt".
Ibidem, doc. nr. 955/1779.
61
.,Fodinam Trestiensem sufficientibus laboratoribus provisam esse, consequenter facultatis personis militaribus pro hic et nunc non indigere." Ibidem, doc. nr. 948/1779.
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în aceste persoane care, prin pretenţiile lor la o leafă mai mare şi la mai
libertate, ar putea produce nemulţumiri şi tulburări printre muncitorii localnicio7. Pretenţia ostaşilor la salarii mai mari va constitui unul
din motivele care vor determina şi mai tîrziu autorităţile miniere să refuze
angajarea acestora la muncile miniere. Astfel, la 18 decembrie 1804, administraţia minelor din Săcărîmb, refuzînd cererea unor militari de a-i angaja
la muncile miniere, însoţea acest refuz de următoarea motivare: "Deoarece
un ostaş, pentru un şut de 7 ore, cere 24 de creiţari, iar un subofiţer 32 de
creiţari, administraţia de aici socoteşte că nu poate să-i angajeze pe aceşti
oameni; în primul rînd deoarece această plată ar spori cu încă o dată cheltuielile la transportul minereului, iar în al doilea rînd ar avea urmări rele
pentru transportatorii de rînd, deoarece şi aceştia ar pretinde aceeaşi plată,
sau n-ar mai veni de loc la lucru" 58 •
Dar indiferent de motivele pe care le invoca conducerea diferitelor mine
în refuzul ei de a angaja pe ostaşi la muncile miniere, un lucru este clar,
şi anume că acest refuz nu este posibil decît atunci cînd există rezerve de
forţă de muncă pe piaţă. Acest lucru este reglementat de însăşi legea cererii şi a ofertei. Date fiind aceste mărturii contemporane, socotim că nu se
poate vorbi decît de o relativă criză de forţă de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII. Aceasta cu
atît mai mult cu cît unele acte ale vremii vorbesc chiar de concedieri de
muncitori. "Domnul administrator al minelor, Castellani - se plînge,
la 18 iunie 1787, văduva de miner din Zlatna Eva Vesseli - primind
poruncă, după cum se spune, de la forurile sale superioare, ca, din cauza
stării decăzute a minei şi din cauza vremii de foamete, să micşoreze numă
rul mare al lucrătorilor din Săcărîmb, i-a dat afară de la lucru şi pe cei doi
fii ai mei căsătoriţi şi stabiliţi la Săcărîmb" 59 • Fără îndoială că răscoala
ţăranilor din 1784, care nu a cruţat nici minele, ca şi anii de foamete care
au urmat, au produs perturbări şi greutăţi în exploatarea minelor, fapt
care a avut ca urmare reducerea personalului acestor mine. Într-adevăr,
in timp ce, după cum am văzut, "statul personal" al minei Săcărîmb din
multă

57 .,In Nagyag bei 3 Schachten 12 Personen anzubringen Gelegenheit hatten, worbei nur
dieses zu erwOhnen babe, dass dergleichen Personen nach beygelegter Erfăhrniss sich keiner
anderen Subordination, als von welcher sie abhangen unterwerfen, folglich auch nach ihrer
Gelegenheit zu arbeiten und unter den Berg Gesindel den Vorzug mit mehreren Freiheiten
zu pretendiren pflegen, wodurch nicht mit Verhindernissen, sondern auch Excessen und Confusionen zu besorgen sind." Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 5/1780.
68 "Die \'erwaltung glaubt, dahero dass, weilen das Militaire per 7 stiindige Schicht 24 cr.
verlanget, und fiir den Unterofficier 32 cr. fordert, diese Mannschaft nicht angenohmen werden
konnte ; erstens schon darummen weilen dieser Lohn die Hăsplkosten um alterum tantum
erhohete, und zweitens "Uble folgen auf die gewohnliche Haspler machet, weilen auch diese
den nehmlichen Lohn verlangen, oder gar ausbleiben wiirden". Arh. St. Cluj, fond. M.T.,
doc. nr. 61/1804.
·
68 .,Domino Montium curatore a Castellani, obtento ut refert a praepositis suis Altiorlbus
Instantiis mandato, quatenus copiam laboratorum Szekerembiensium ob viliorem statum fodinae et tempus caristiae minueret, ego quoque duos filios in labore eodem habens Szekerembae
nxoratos atquae domiciliatos labore privavit". Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 1360/1787.
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anul1782 înregistrează un număr de 884 de persoane, în anul 1787 numărul
personalului scade la cifra de 636 60 •
De altfel concedierile de muncitori minieri le întîlnim şi mai de vreme.
Astfel, într-un registru de plîngeri al minerilor din Baia Sprie din anul
1751, putem citi următoarele: " Se întîmplă că cei care conduc minele
(sau după cum li se spune în limba poporului, hutmanii), a căror sarcină
este de a împărţi şi statornici în fiecare dimineaţă fiecărui muncitor munca
sa, - din cauza mulţimii foarte mari a muncitorilor străini care vin dinafară- poruncesc la foarte mulţi dintre muncitorii din oraş să părăsească
galeriile minelor, pe motiv că din cauza numărului mare de muncitori nu
poate să le dea şi lor de lucru; în felul acesta - continuă raportul - în
timpul unei luni sînt siliţi să petreacă cîteva zile fără lucru şi să cîştige abia
doi sau trei florini, cu care abia îşi mai ţin sufletul în ei" 61 • Este clar că avem
de-a face şi de data aceasta cu un caz în care oferta de forţă de muncă depă
şeşte cererea şi care duce la agravarea situaţiei muncitorilor mineri.
În concluzie, rezumînd cele spuse, rezultă că în a doua jumătate a secolului XVIII şi mai ales spre sfîrşitul acestui secol, asistăm la o consolidare
a sectorului capitalist în industria extractivă din Transilvania, fapt care
se reflectă şi în contradicţiile tot mai ascuţite care apar între muncitori
şi acţionarii minelor 62 •
AL.
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Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 296/1787.

,.A~cedit etiam quod praefectus fodinarum (vei ut vulgo vocitur Hutmanii), cui singulo

mane cwque 1aboratorum laborem suum assignare ac demetiri de munere est, in tanta extra-

neo.tu.~ jus~iori nom.ine co1uvie hominum affluentia per multos laboratorum, eosque oppidanos
ab ~pSts fodinae fauctbus abscedere jubat, ex eo quod copia laboratorum causante, eis laborem

as;ngnare neqveat, ta~ique ~ractu unius mensis dies aliquot sine 1abore transigere coacti, duorum
tnu;m. florenorum sbpendtum 1ucratur, eoque modo afflicti vix aegre spiritum trahunt". Arh.
St. c)uj, fond, Baia Sprie, Gt-avamina •.. de anno 1751, p. 40-41.
ea Cf. ln acest sens: Al. Neamţu, Condiţiile de muncă şi salarizare în industria extractivă
din 'Transilvania în a doua jumătate a sec. XVIII, in Apulum, III, p. 243-268; idem, Frămîn
tări ;În rîndurile minerilor din Transilvania la începutul sec. XIX, în Studii şi cercetări de istorie,
~n. VIII, . nr. _1-4, 1957, p. 1.19-142; idem, Situaţia şi lupta minerilor din1Transilvania
m P'llima ;umatate a sec. XIX, m AIIC, tom. IV, 1961, p. 111-198; idem, Contributii documentare noi privitoare la lupta minerilor din Transilvania în sec. XVIII, în Studia, Cluj,
Fasc. 1, 1965, p. 33-38.
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ANEXE

1.
1771 august,

Săcăr!mb.

Statul personal al minelor din

Personal -

Săcărimb

pe luna august 1771.

Stand

Des sich mit Ende Augusti 1771 bey dem Kayserl. K~nigl. Gewerkschaftliche Nagy-ayer
Bergbau wircklich in Arbeith befundenen Individuorum als

fi.

Bergschaffer nebst Pferdt Portion monatlich
Oberhuttmann wochentlich 5 fl.
Bergschreiber monatlich
Gruben Huttleuthe wochentlich 3 fl.
Transport - Huttmann
Zeug-kammer Huttmann
Ertz-Messer
Ertz-Hauer a 10 fi.
Puch-Steiger monatlich
Leuchter-jung wochentlich a 1 fl.
Proben-Stampfer
Priester
B ergwer ks-Ch yrurgus
Schulmeister
Bergwercks Hayduck
Schlosser
Ăltere Bergschmidte a Il fl.
Jiingere Bergschmidte a 8 fl.
\Vachter a 8 fl.
Geding Hauer
Schichten Hauer
Gruben Zimmerleiithe
Haspel-Knecht
Pumpen Zieher
HundsWsser worunter 30 standhaft
Anschlăger-und Saiiber jungen
Auskutten
Schlemmer Siebsetzer nebst Gehillfen
Waschwerke Personale nebst Klauber Kindem
Aufseher
Ochsen Knecht
Su.mma
Arh. St. Cluj, fond. M. T., doc. nr. 669/1771.
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50
20

12
48
12
12
12
20

4
1

2

12
4
8
6
8
2
15

8
22
16
16

1

1
1
1

1
2
2
2
56
114
54
15
12
76
54
11

70
317
12
3

809
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1771, augusl,

Băiţa.

Statul personal al minei

BMţa

Entwurff
Iu was vor einer Zahl das bey dem K.K. Gewerksch. B o i c z a e r Bergbau angestellte Personale mit Ende Augusty 1771 bestanden seye

Bergschaffer nebst Pferdt Portion
Erster Huttman per wochentliche 4 Fl.
Berg-Schreiber
Priester
Huttmann
Huttmann
Bergwerks-Uberreiiter
Bergschmide
Klopfer
Gruben und Pocwerke-Hiitter

Personen

kr.

Fl.

25
16
5
6

1
1
1
1

50

13
12
10
24
6
2

1
1
1

30

2
1

1

Geding-Hăuer

53

Schichten-Haiier
Gruben-und Tag-Zimmerleiithe

6

20
21

Hăspler
Auschlăger

9

Sauber Jungen
Hund-Aufsteher
Erbstollner Hundstosser
Mittel Laiiffe HundstiJsser
Schichten Hundstosser
Găng-Pucher und Ertzscheyder
Alten Pochwerks-Personale
Netien Pochwerks-Personale

20
1
44
8
10

10
10
33
Summa

256

Summarischer Lohnzettel
Fl.

Auf monatliche Besoldung
Geding Hatiern
Schichten Hatiern
Gruben Zimmerleuth
Tag Zimmermann

132

Hăspler
Anschlăger

Sauber Jung
Hundaufsteher
Erbstollner Geding HundstiJsser
Mittl. Lauf Geding HundstiJsser
Schichten HundstiJsser

414
22

20
22
15

81
5

57

27

98

48

28

21
6

51
6
232
43

32
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14
12

24
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Anexa III continuare

FI.

Găng Pucher und Ertzscheider
Erkaufte Requisiten
Extra Kosten
Alten Puchwerke Kosten
Nei.ien Puchwerke Kosten

kr.

35
240

370
55

677
Summa

Arh. St. Cluj, fond. M.T., doc. nr. 11

şi

FI.

kr.

40

30
53
33
40

1{4

2528 42. 1/4

17{1771.

LA l\iAIN-D' OEUVRE PAYEE DANS L' INDUSTRIE EXTRACTIVE
DE TRANSYL VANlE AU XVIIIe SIECLE

(Resume)
Les informations documentaires nous presentent le processus de formation de la maind'oeuvre libre en Transylvanie com..me etant assez avance dans la deuxieme moitie du xvnre s.
1\lalgre les conditions specifiques qui frainaient le processus d'accumulation primitive du
capital, les consequences objectives de ce phenomene se produisent aussi dans la vie economique de cette province. Les donnees que les archives nous foumissent permettent de condure que dans la deuxieme moitie du XVIIIe s. et surtout vers la fin du siecle, il y avait
en Transylvanie un nombre considerable de pauvres qui ne possedaient pas de moyens de
production, obliges ainsi de vivre du trayail salarie. Cette couche sociale devient de plus en
plus considerable et commencera a s'affirmer en element actif dans la lutte contre l'organisation
feodale, en train de demembrement, ainsi que contre les nouvelles formes, capitalistes, d'exploitation. En considerant les principaux aspects du processus de pauperisation de la paysannerie, l'auteur essaye de presenter le probleme de la formation de la main-d'oeuvre payee
et son aire d'extension en Transylvanie au X\'IIle s. A cette fin l'auteur insiste sur quelquesunes des plus importautes exploitations minieres de l'epoque se trouvant sur les domaines de
Hunedoara et de Zlatna (Săcărimb, Băiţa etc.). C'est concludent que les mines de Săcărimb
seulement, avaient en 1782 800 ouvriers salaries. Sur le domaine de Zlatna l'on constat durant
la meme annce plus de 2000 ouvriers salarils. L'aualyse comparative des donnees foumies par
les .. Status Personalis" (Personal-Stand) des entreprises minicres, nous mene a la conclusion
que dans la seconde moitie du X\'IIIC s. le travail salarie commence a dominer dans !'industrie
ext~active le travail des serfs. La tendance de generalisation des relations capitalistes devient
touJours plus evidente dans cet important secteur economique.
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Veştile despre răscoala şi acţiunile iobagilor români din Transilvania
împotriva stăpînilor lor feudali trecură cu repeziciune graniţele Transilvaniei şi Ungariei. Ele au ajuns mai întîi la Viena, de unde au fost răs
pîndite fără întîrziere, pe diferite căi, în întreaga Europă.
Masele largi, locuitorii de la oraşe îndeosebi, au luat cunoştinţă de
acest important eveniment istoric mai întîi din ziare şi foile volante ilustrate cu chipul căpitanilor sau cu scene din răscoală, ieşite din fantezia desenatorilor de meserie, apoi din broşuri, care au circulat în diferite limbi, din periodice etc.
Marele lor număr este o mărturie că evenimentele din Transilvania au
avut un adînc răsunet în opinia publică din Europa, cuprinsă de criza
regimului feudal.
Nu ne vom ocupa aici de ecoul răscoalei lui Horea în publicistica vremii. Ne vom mărgini numai a aduce unele lămuriri privind iconografia
referitoare la căpeteniile răscoalei din 1784 - Horea, Cloşca şi Crişan în interpretarea gravorilor occidentali ai timpului, precum şi asupra artiş
tilor plastici transilvăneni care au înfăţişat pe capii răscoalei după natură.

Gravurile inspirate din

răscoală

Octavian Beu a adunat intr-un album Horeal "intreg materialul iconografie al răscoalei
cunoscut pînă acum". Nu e însă complet. Stampe cu chipul lui Horea, Cloşca şi Crişan au mai
fost descoperite şi de alţi cercetători. Astfel, Eugen I. Păunel descrie o gravură, reprezentînd
pe Horea şi Cloşca, şi o siluetă cu figura lui Horea, care au figurat într-o expoziţie din Cernăuţi, in 1935. 2 M. Auner, într-un studiu asupra răscoalei, publicat în acelaşi an, aminteşte
cîteva xilogravuri colorate, reproduse într-un calendar din Stolpen, pe anul 1786, împreună
cu cunoscutele siluete ale căpitanilor răscoaleia. Menţionează apoi o stampă primitivă din
colecţia Portheim, reprezentind execuţia lui Horea şi Cloşca în faţa a doi spectatori, cu un
1
Octavian Beu, Răscoala lui Horia în arta epocei, Bucureşti, "Cartea Românească", 1935,
in-4°, 75 p. + 105 pl.
~ Eugen Păunel, Expoziţia de cărţi şi stampe organizată de Biblioteca Universităţii, la
amversarea a 150 de ani de la revoluţia lui Horia, Closca si Crişan. junimea literară, Cernăuţi, 1935, 24, nr. 3-4, p. 2-77.
'
'
3
Michael Auner, Zur Geschichte des rumiinischen Bauernaufstandes in Siebenburgen 1784,
Sibiu, Krafft & Drotleff, 1935, p. 32.
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text explicativ de felul cum li s-a aplicat pedeapsa4 • Ne dă şi citeva amănunte asupra gravurilor lui Loeschenkohl, după reclamele inserate in Supliment la Wiener Zeitung din 12 şi 13
ianuarie 1785 şi în Wiener Zeitu11g din 1785, p. 107. Vorbeşte şi despre gravurile scoase
de editura .. Artaria" din Viena, executate de cunoscuţii artişti Jakob Adam şi J. E. Mansfeld,
tot după informaţiile apărute in Wiener Zeitung din 12, 22 şi 26 ianuarie 1785. Ziarul sibian
Siebenbarger Zeitung anunţa, in nr. 14 din 17 februarie 1785, că Viena e plină de gravuri,
reprezentind pe Horea şi Cloşca. Menţionează apoi titlurile citorva gravuri ale lui Loeschenkohl.
numit de Auner .. jurnalist al stampelor colorate". În acelaşi mod se exprimă şi ziarul italian
Notizie del Mondo (1785, nr. 10, p. 77). După o informaţie din Viena, din 20 ianuarie 1785,
spune că portretele lui Horea şi Cloşca, făcute de Loeschenkohl, au avut un mare succes şi s-au
vindut intr-un număr respectabil 5 • Dar cele mai căutate au fost fără îndoială ale lui Adam,
executate cu multă fineţe şi simţ artistic. O. Beu şi l\1. Auner presupun că gravurile lui Adam
ar fi făcute după natură, anume in timpul cînd Horea şi Cloşca se aflau întemniţaţi la Alba
Iulia. C. Stoicănescu, sprijinindu-se pe lucrarea lui Eugen Lennhoff, Die Freimaurern (Viena,
1932), afirmă că marele gra\·or vienez ar fi executat portretele căpitanilor răscoalei la indemnul
nedespărţitului său prieten Ignaz von Born, originar din Alba Iulia, unul din apropiaţii sfetnici ai lui Iosif al II-leac.
Simple presupuneri. Jakob Adam n-a desenat pe capii răscoalei după natură, cum n-a făcut-o
nici Mansfeld şi nici alţi artişti vienezi. Aceştia s-au inspirat, foarte probabil, din descrierea
personală a lui Horea şi Cloşca publicată şi in ziarele vieneze. (Wiener Privatnachrichten o publică
în nr. din 15 ianuarie 1785). Din textul ce însoţeşte gravura lui Horea (pl. 11 din albumul
lui Beu) se poate deduce că Adam a realizat-o după 1 ianuarie 1785.
Gravurile lui Adam şi Mansfeld au servit ca modele pentru multe altele, imprimate la
Augsburg, Regensburg, Niirnberg, Frankfurt, Praga etc. Poetul maghiar A. Barcsay, ofiţer
în armata imperială, aflîndu-se, la inceputul lui februarie 1785, intr-un castel din apropiere
de LlL"'emburg, descrie o stampă ce se vindea in acea regiune. Reprezenta pe Horea, avind
într-o parte inscripţia: Horia Urss Rex Daciae, iar in cealaltă, o inimă străpunsă de un pumnaF. Astfel de stampe erau răspindite şi în Transilvania. Johann von Hermann notează intr-o
scrisoare, datată la 11 decembrie 1785, că pe piaţa Sibiului circulau gravuri reprezentind pe
Horea şi Cloşca, alături de siluetele lor, probabil de provenienţă vieneză.
Astfel de gravuri au fost văzute, in prima jumătate a veacului trecut, de A. De Gerando
şi Dora D'Istria în regiunea Munţilor Apuseni. Faptul e confirmat şi de I. Selegeanu la 1868:
.. Horia şi Cloşca stau cu mindrie pe mai mulţi pereţi români, in reminiscenţă de martiri
al

libcrlăfii" 8 •

Vînzătorii repurtau mari succese cu stampele pe care răscoala şi căpeteniile ei le inspirau
zi de zi, cele mai multe ieşite din pură fantezie. E semnificativă in această privinţă ştirea
inserată in ziarul maghiar din l3ratislava, A' Magyar Hirmond6, la inceputul anului 1785
(p. 47-48): "Cravorii care au înfăţişat pe Horea au deschis multora calea spre comercializare, zugrăvindu-1 numai din ceea ce au auzit despre el; 1-au vîndut apoi pe bani scumpi atit
la Viena cît şi la Bratislava". Într-o altă insemnare din ziarul amintit (1785, p. 134) se spune:
.,Un artist german, Paurtnr-fair.d, a venit cu mari speranţe în Transilvania pentru a grava
in aramă şi argint portretele lui Horea şi Cloşca. Ele au fost reproduse pe hirtie, faţă in
faţă, şi cei care au văzut pe cei doi rebeli în persoană, afirmă că pe cele ale amintitului
Paurenpfaind le-au găsit mai bur.e" (p. 134). Simplă reclamă. Un gravor in graba de a pune
cît mai repede in vinzare chipurile căpitanilor răscoalei - cunoaştem numai stampa repre-

Ibidem, p. 34, nota 78.
Ştefan Pascu, Ştiri privitoare la revoluţia lui Horia, Sibiu, .,Cartea Românească din Cluj",
1943, p. 39.
• C. Stoicănescu, Revoluţia lui Horia, Timişoara, Edit ... Astra", 1937, p. 104.
7 .. Tortenelmi Târ", Budapest, 1904, 5, p. 547.
, 8 A. De Gerando, La Transylvanie et ses habitants. Tom. I. Paris, Au Comtoir des Imprimeurs-Unis, 1845, p. 349; Dora D'Istria, Les femmes en Orient, I. Ziirich, Meyer & Zeller,
1859. I. Selegeanu, Estrasu matriculariu a lui Horia şi Cloşca . .,Federaţiunea", Budapesta,
1868, 1, nr. 12, p. 43.
4

6
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zentind pe Crişan - s-a inspirat din albumul ,.Recueil de differents habillements des trouppes
qui composent l'armee de la reine de Hongrie - Paris" 9 •
Siluetele, reprezentînd in negru profilul căpitanilor răscoalei, s-au bucurat şi ele de o largă
popularitate în Europa. Inspirate din diferite gravuri, au fost multiplicate in număr mare
şi comercializate. La Sibiu se vindeau alături de gravuri, relatează Johann von Hermann
in scrisoarea citată. ,.La Viena femeile poartă silueta lui Horea nu numai pe evantalii, dar chiar
pe coafură", ne informează ziarul A' Magyar Hirmond6 din 8 iunie 1785 (p. 349). Avem
informaţii că siluetele lui Horea şi Cloşca au fost trimise la curţile diferiţilor suverani şi prineipi din Europa. Astfel, dintr-un raport al ambasadorului Austriei la Petrograd, din 21 februarie 1785, aflăm că el le-a prezentat ţarinei Ecaterina a II-a10 . Regele Sardiniei primeşte şi
el siluetele celor doi conducători ai răscoalei, de la ambasadorul său la Viena11 • Iosif al II-lea,
intr-o scrisoare către fratele său Leopold, mare duce de Toscana, îi aminteşte că i-a trimis
şi siluetele lui Horea şi Cloşca 12 •
Majoritatea siluetelor diferă mai mult după textul ce le însoţeşte. Din cele nouă reproduceri din albumul lui O. Beu (pl. 65-73), cinci au la bază acelaşi model. Una (pl. 71) a circulat probabil ca foaie volantă numită ,.Jahrmarckblătter", care se vindea la tîrguri, judecind
după textul mai lung ce insoţeşte siluetele celor doi conducători ai răscoalei. O alta (pl. 72)
a fost reprodusă in cea mai răspindită broşură despre răscoală, compilată de Adam Friedrich
Geisler după ştirile apărute în ziare, intitulată Horja und Klotska, Oberhaupt und Ratgeber
der Aufruhrer in Siebenburgen, tradusă şi in lin1ba suedeză. Siluetele lui Horea şi Cloşca sint
încadrate, sus şi jos, de două desene, reprezentind aversul şi reversul presupuselor steme ale
lui Horea.
Desenele cu ,.stema lui Horea" au avut o largă circulaţie. Ele au fost plăsmuite de nobilime,
cu scopul de a sugera pericolul care ameninţa siguranţa statului in legătură cu aşa-zisul
plan al lui Hore a de a deveni ,.rege al Daciei".
Că stema a fost o creaţie a nobilimii deducem şi din versurile satirice ce înconjoară una
din ele:
Horea bea şi hodineşte,
plinge şi plăteşte.

Ţara

Chiar şi poetul maghiar I. Gyt\ngyt\si, care scria in vederile nobilimii, se îndoieşte de autenticitatea acesteia, cum rezultă din titlul poeziei care o comentează: "Despre acea stemă a lui
Horea, sau pe numele lui adevărat Cristea Nicula, căpetenia răscoalei românilor din anul
1784, pe care el însuşi şi-a ales-o sau era pusă cel puţin pe socoteala lui, pe atunci. Le-am
scris in anul 1785, în ianuarie, pe cind Horea era la închisoare in Alba Iulia"1 3 .
Lură "stunele lui Horea" s-au turnat cîteva mcdalii în argint şi plumb (0. Beu, pl. 100),
foarte probabil din iniţiativa unui nobil, ca să alarmeze pe împlirat şi să-i grăbească intervenţia. Aceste medalii se cunosc intr-un singur exemplar şi fac parte din colecţia Muzeului
Naţional din Budapesta.
Mulţi dintre artiştii care s-au inspirat din răscoală erau pătrunşi de spiritul iluminist al
nemii şi au privit cu simpatie lupta ţăranilor români din Transilvania împotriva opresorilor
lor .. Ei a_u văzut în mişcarea de la 1784 nu numai o luptă de emancipare socială, dar şi una
n~ţ10nala. O confirmă şi unele texte ce însoţesc operele lor. Cuvintele gravorului Martin Will
dm Augsburg "Mor pentru naţiune 1", puse în gura lui Horea în momentul execuţiei (pl. 87
din albumul Beu), sint o dovadă în acest sens.
9
O. Beu, op. cit., p. 51.
10 A. Beer, ]. Fiedler, ]oseph II. und Graf Ludwig Cobenzl, Ihr Briejwechsel, II. Wien,
Carl Gerold's Sohn, 1901, p. 12.
,...
11
M. Sinzianu, Revoluţia lui Horia fn Yapoartele ambasadorilor regelui Sardiniei, Bucureşti,
M. O. şi Impr. Naţ., 1944, p. 7.
12 O. Beu, op. cit., p. 26.
11
Gy5ngy5ssi Janosnak magyay versei (Versurile maghiare ale lui. .. ) Viena, 1790, p.
75-78.
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Cloşca şi Crişan

Se poate afirma cu certitudine că artiştii transilvăneni : Franz Neuhauser, Anton Steinwald,
ambii din Sibiu, Sigismund Koreh din Aiud şi gravorul adjunct de monede din Alba Iulia,
Rudolf Liebhard, au zugrăvit pe căpitanii răscoalei după natură, în timpul cînd erau întemniţaţi Ia· Alba Iulia.
O. Beu are meritul de a fi descoperit la Muzeul Naţional din Budapesta gravurile extrem
de preţioase ale lui Horea, Cloşca şi Crişan, făcute de Franz Neuhauser, după natură, la Alba
Iulia (pl. 13, 35 şi 48; descrierea lor la p. 40, 47-48 şi 51 din albumul citat). Ziarul sibian
Su:benburger Zeitung anunţase in nr. 3 din 9 ianuariefl785 hotărîrea gravorului de a pleca
la Alba Iulia . .,Profesorul Neuhauser - ne informează ziarul - vrea să facă publicului bucuria
de a zugrăvi personal portretele lui Horeafşi Cloşca." Fără îndoială că tot la Neuhauser
face aluzie şi Johann von Hermann într-o scrisoare datată la Il ianuarie 1785, în care spune:
.. Ieri a plecat la Alba Iulia un desenator special, pentru a face portretele celor doi corifei
şi a le grava în aramă". 14 Crişan nu e amintit, fiindcă el fu prins abia la 30 ianuarie şi întemniţat la Alba Iulia la 1 februarie 1785.
Cele mai cunoscute portrete originale reprezentînd pe Horea, Cloşca şi Crişan se află în
galeria de tablouri de la Muzeul Brukenthal din Sibiu şi sint opera pictorului sibian Anton
Steinwald. Tablourile nefiind semnate, au fost atribuite pictorului Johaun Martin Stock şi
trecute ca atare in ghidul Pinacotecii din anul 190916, Greşeala s-a perpetuat şi continuă să se
mai menţină şi astăzi, deşi Emil Sigerus a arătat, în )936, pe baza unui raport redactat de
Mihail Brukenthal, la 13 februarie 1785, că tablourile au fost făcute de Anton Steinwald 18 •
Mihail Brukenthal se afla la acea dată la Orăştie, în calitate de comisar al guvernului
pe lîngă cartierul general al comandamentului imperial, însărcinat cu operaţiunile de reprimare a răscoalei. De aici a trimis guvernatorului Samuel Brukenthal o serie de rapoarte.
În cel din 13 februarie 1785 ii comunică: .,Îndrăznesc să trimit, Excelenţei voastre, portretul
lui Crişan Giurgiu. Este de Steinwall [Steinwald] şi e foarte bine executat".
Se precizează deci că Anton Steinwald e autorul portretului lui Crişan. Intrucit cele trei
portrete ale căpitanilor răscoalei sînt, fără îndoială, opera aceluiaşi artist, putem afirma cu
certitudine că Anton Steinwald le-a pictat pe toate, in timpul cind Horea, Cloşca şi Crişan
erau întemniţaţi la Alba Iulia.
Despre autenticitatea tabloului reprezentînd pe Horea avem o mărturie în lucrarea lui
R. Patiţia: .,Dintre portretele ce ne înfăţişează chipul lui Horia, acel portret e adevărat,
care se află în muzeul din biblioteca bar. Brukenthal din Sibiu, a cărui originalitate s-a dovedit
prin un nepot al lui Horia cu numele Ioan Nicula Doşiţa, care în revoluţia lui Horia ajunsese
etatea de 13 ani, aşadară 1-a cunoscut. Acestui martore i s-a arătat de către protop. Ioan
Patiţia toate portretele, cîte s-au publicat prin reviste, şi Doşiţa dintre toate numai fotografia
luată după chipul din numitul muzeu o au declarat-o cea adevărată, înfăţişînd curat pe HMia.
Aceasta s-a intimplat in anii 1870 şi s-a luat protocol formal despre spusele lui Doşiţa, care
protocol a ajuns in miinile pictorului Costande şi acum i s-a pierdut urma" 17 .
Steinwald a făcut mai multe copii după portretele lui Horea, Cloşca şi Crişan. Avem informaţii că Anton Jankovich, comisarul imperial însărcinat cu conducerea procesului căpitanilor
răscoalei, i-a comandat cele trei portrete, pe care le-a trimis apoi lui Iosif al II-lea18 . Două
din ele - al lui Horea şi Cloşca - se află la Muzeul Naţional din Budapesta, unde au
ajuns, probabil, o dată cu arhiva comisiei iancoviciene, transpusă de la Viena la Budapesta
14 Julius Gross, Aus dem Briefen des Gubernialsekretilrs ]ohann Theodor v. Hermann, A VSL,
1891, 23, p. 487-488.
16 M. Csaki, Baron Brukenthalisches Museum in Hermannstadt, Sibiu, 1909, p. 338, nr.
1137-1139.
18
Emil Sigerus, Die Bildnisse der rumilnischen Milrtyrer Horia, Cloşca und Crişan in der
Brukenthalischen Galerie. Siebenburgische Vierteljahrschrift, 1936, 59, nr. 1-2, p. 119.
17 Rubin Patiţia Sen., Munţii Noştri. Ţara Ţapilor, I. Orăştie, ,.Tipografia Nouă", 1912,
p. 169 şi 171.
18 O. Beu, op. cit., p. 25 şi 39.
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in anul 1867. Portretul lui Crişan lipseşte. Johann Peter v. Heydendorff menţionează, într•o
scrisoare din 11 ianuarie 1785, că lui Horea i s-a făcut portretul şi trimis la Viena. Această
ştire ar putea fi pusă, cred, in legătură cu comanda lui Jankovich ... Eu însumi mai spune
autorul scrisorii - i-am văzut chipul, dar numai in miniatură" 19 • Nu s-au descoperit pînă
in prezent astfel de portrete.
Se mai ştie de existenţa a două portrete originale în ulei ale lui Horea şi Cloşca, făcute
pe "cheltuiala" lt. colonelului Kray, de la care au trecut din generaţie în generaţie .. La J869
erau in proprietatea contelui Samuil Vas, care le-a oferit, prin intermediul lui G. Bariţiu, ,lui
Carol I. Nefiind cumpărate, li s-a pierdut urma 20 •
Nu e exclus ca aceste portrete să fi fost tot opera lui Steinwald, intrucit e singurul dintre
pictorii contemporani care a lucrat în ulei portretele căpeteniilor răscoalei din 1784.
După o informaţţie a lui V. Cucuiu, există în Galeria de tablouri din Viena toate trei
tablourile făcute de Steinwald. Ele figurează sub următoarele numere de ordine: la 1095,
al lui Cloşca, la 1096, al lui Horea şi la 1097, al lui Crişan. Ele au fost fotografiate în 1890.
Fotografiile se află la Academia Română sub nr. 528, A. VIII, 61 21 • 5l
Un alt pictor contemporan de la care ni s-au păstrat portretele lui Horea şi Cloşca, făcute
in pastel, e Sigismund Koreh, .,student cu togă" la Colegiul reformat din Aiud. El şi-a făcut
schiţele pentru cele două tablouri in inchisoarea unde erau deţinuţi cei doi conducători ai
răscoalei. Pe Crişan nu 1-a putut avea de model, deoarece acesta a fost prins şi adus la :Alba
Iulia după reîntoarcerea artistului la Aiud. O deducem, bazaţi pe o scrisoare a lui I. Gyongyosi
către prietenul său G. Gulacsi, din 3 februarie 1785. La acea dată, se menţionează în .scrisoare, Koreh era la Aiud şi lucra la realizarea celor două tablouri, pe care i le comandase.
GyongyOsi îl mai informează că, in timpul cînd Koreh lucra la portretele lui Horea şi Cloşca,
în închisoarea din Alba Iulia, ,.îi mai zugrăveau şi alţii" 11 • Nu-i aminteşte cu numele. Dar
alţii nu puteau fi decît ceilalţi artişti transilvăneni menţionaţi mai sus.
Se pare că Gyongyosi s-a gindit la multiplicarea tablourilor făcute de Koreh, judecînd
după ,.Versuri scrise sub portretul lui Horea" şi "Sub portretul lui Cloşca" .
..._ Cele două portrete, reprezentînd pe Horea şi Cloşca, sînt primele lucrări ale tînărului pictor
aiudean. Valoarea lor artistică e diminuată de unele stîngăcii de execuţie, indeosebi în redarea
ochilor şi a nasului, obişnuite de altfel la începători.
Portretele originale s-au păstrat la Colegiul reformat din Aiud. Ele au dispărut în timpul
revoluţiei din 1848. Au fost regăsite abia la 1900, dar din portretul lui Horea n-a mai rămas
decît jumătate. A fost sfîşiat în lungime. Azi, ele se păstrează la Academia R.S.România.

1\:ledaliile reprezentînd pe

căpitanii răscoalei

Se cunosc în număr de cinci şi au fost reproduse in des citata lucrare a lui O. Beu (pl.
96-100). Dintre acestea două sînt extrem de preţioase, anume medaliile reprezentînd pe Horca
(pl. 94) şi Cloşca (pl. 96 şi 97), opera lui Rudolf Liebhard, .,gravor-adjunct cezaro-regal de
monede din Alba Iulia". Sînt datate 1784, iar sub braţele celor două busturi se observă
gravată monograma R. L.
Gravorul a redat cu precizie modelele, care au o mare asemănare cu portretele lui Anton
Steinwald. E cert că Liebhard le-a executat pe baza schiţelor făcute după natură, la foarte
scurt timp de la întemniţarea lui Horea şi Cloşca la Alba Iulia.
După ce le-a modelat, le-a turnat in gips intr-un mare număr de exemplare, pe unele le-a
colorat, şi le-a pus în vînzare. Gravorul a fost destul de expeditiv cu această manoper1i. de
multiplicare. Medalioanele cu Horea şi Cloşca se vindeau deja la sfîrşitul anului 1784. În
jo«A·a de titlu a primului număr pe anul 1785 a ziarului sibian Siebenburger Zeitung li se face
reclamă. în nr. 9, p. 72 găsim inserat în ziar următorul aviz: .,Rudolf Liebhard, gravor-adjunct
1o

A VSL 1894-1895, 25, p. 279.

zo George Bariţiu, Portretele lui Horia şi Cloşca . .,Transilvania", 1869, p. 293.
21
Virgil Cucuiu, Răscoala lui Horia,
,.Alba", 1937, p. 49.
21 Hazank, Budapest, 1887, 7, p. 205.

Cloşca şi Crişan

de la 1784-1785. Alba Iulia, Tip.
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de monede din Alba Iulia are, in medalion, pe ambii conducători ai răscoalei, in manme de
4 ţoli, modelaţi in gips. Costă 40 de creiţari bucata, insă auriţi, 1 florin, şi se pot găsi la libră
ria Hochmeister din Sibiu".
După medaliile in gips aflate la Muzeul Brukenthal din Sibiu, sculptorul braşovean Ernst
Richard Boege a modelat două medalii noi, pe care le-a turnat in bronz, in mai multe exemplare.
Celelalte trei medalii reproduse de O. Beu (pl. 95, 98, 99) sint de provenienţă tirzie şi
traduc sentimente neprietenoase faţă de conducătorii răscoalei.

Căpeteniile răscoalei

in

plastică

O foaie volantă italiană, tipărită la Alessandria, descrie in 53 versuri pe conducătorii răscoa
lei din 1784, ale căror figuri fuseseră reproduse in ceară şi prezentate publicului - după
potolirea mişcării - intr-un .. gabinetto", asemănător probabil muzeului Grevin de astăzi13 •
Deşi nu se ştie nimic de existenţa acestor busturi, bănuim după descrierea făcută figurii
lui Horea - că artistul le-a modelat după nişte stampe :
.. EI poartă o medalie cu patru însemnări îndrăzneţe,
Care exprimă - bine înţelese - Hore a a fost regele Daciei". Se cunosc mai multe graYuri reprezentind pe principalul conducător al răscoalei purtind un medalion cu aşa-zisa .. stemă
a lui Horea".
Alte trei busturi ale lui Horea, Cloşca şi Crişan, făcute duă potolirea răscoalei, sint menţionate intr-un articol publicat de Anton Mailly in revista Die Karpathen 24 •
Societatea francmasonă .. Frăţia de cruce" din Transilvania, formată mai ales din români,
avea la Viena o lojiJ - spune autorul - care a ajutat cu bani pe Horea. După potolirea răs
coalei, autorităţile au dizolvat loja, socotită subversivă, şi au pus mîna pe întreg inventarul
ei. Printre altele, au dat şi de .,busturile celor trei martiri in execuţie artistică, postate pe un
fel de altar, sub un baldachin de catifea purpurie. Bustul lui Horea purta o coroană de
spini cu inscripţia Horja t'ex Daciae".
Articolul lui Mailly e bazat pe textul unei lucrări mai vechi, a lui Brabeeu, care, la rîndu-i,
s-a inspirat dintr-un articol apărut in Provinzialnachrichten din 5 august 1786.
Nu se poate pune temei pe relatarea lui Brabee. E tendenţioasă.

Din materialul prezentat putem conchide că răscoala iobagilor români
din Transilvania de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan a avut
un mare răsunet în Europa. O confirmă, mai ales, foarte multele stampe
reprezentînd pe căpitanii răscoalei sau scene din mişcarea de la 1784,
care au circulat de-a lungul şi de-a latul Europei.
Deşi gravurile artiştilor vienezi şi ale imitatorilor acestor creatori au
redat numai înfăţişarea închipuită a celor trei conducători, aşa cum au
redat-o de altfel şi ziarele vremii, ele sînt documente importante. Demonstrează că lupta de dărîmare a feudalismului se deschisese în Europa.
Portretele reale ale lui Horea, Cloşca şi Crişan au fost zugrăvite de
artiştii transilvăneni: Anton Steinwald, Franz Neuhauser,
Sigismund
Koreh şi Rudolf Liebhard. Nu rămîne îndoială că ei au redat figurile
23 O. Podea, Versuri italieneşti relative la t'evoluţia lui Horia. AliN, V, p. 556-9.
u Anton Mailly, Die Siebenba.rgische Kreutzbruderschaft, in Die Karpathen, Braşov, 1908,
1, p. 667-8.
11 Gustav Brabee,""'{ Verlrauliche Mitteillungen aus dem maurerischen Leben unserer Grossvăter. Sub Rasa. Wien, 1879, p. 24-29.
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căpetenii după schiţele făcute de e1 m vremea cînd Horea,
Cloşca şi Crişan se aflau întemniţaţi în închisoarea cetăţii din Alba Iulia.

celor trei

Valoarea operelor lor e cu atît mai mare, cu cît lipsesc descrierile fizionomice autentice ale celor trei căpetenii. Pe descrierea personală a lui
Horea şi Cloşca, trimisă încă la 25 noiembrie 1784 guvernului de către
Mihail Brukenthal, nu se poate pune mare preţ şi, cu atît mai puţin, pe
prezentările "fizionomice" ale lui Horea, Cloşca şi Crişan din cunoscuta
broşură a lui Geisler. Merită însă atenţie cea făcută, succint, de un martor ocular, în vremea cînd Horea se afla întemniţat la Alba Iulia: "svelt,
de statură mijlocie, cu mustaţă scurtă, roşietică, nas mic şi ascuţit, faţa
pistruiată şi ciupită de vărsat". 28 Aspecte relief a te şi în portretele artiştilor transilvăneni menţionaţi.

GHEORGHE

HORIA,

CLOŞCA

ET

CRIŞAN

BARTOŞ

DANS L'ICONOGRAPHIE DU TEMPS
(Resume)

. Le materiei presente nous permet de conclure que le soulevement des "iobagues" (corveables)
de Transylvanie, conduits par Horea, Cloşca et Crişan, a eu un grand retentissement dans
toute l'Enrope. Ce sont surtont les nombreuses estampes, representant les capitaines de la
revolution ou des scenes illustrant le grand mouvement de 1784, circulant de long en large
dans !'Europe, qui en sont la preuve.
Quoique les gravures des artisans viennois et de leurs imitateurs n'aient rendu que !'aspect imaginaire des trois chefs, tels qu'ils etaient representes d'ailleurs dans les journaux
de l'epoque, ce sont pourtant des documents importants. C'est qu'ils demontrent que la lutte pour la destruction du feodalisme avait deja commence en Europe.
Les portraits reels de Horea, Cloşca et Crişan ont ete representes par les artistes transylvains: Anton~. Steinwald, Franz Neuhauser, Sigismund Kon!h et Rudolf Liebhard. Sans
aucune doute, ils ont redonne les figures des trois chefs d' apres les portraits esquisses
pendant la detention de Horea, Cloşca et Crişan dans la prison de la Cite d' Alba Iulia.

28 Komaromy Andras, A Hora-vildgb6l (Din vremurile lui Horea).
Magyar Hirlap, Budapest, 1895, 5, p. 1-3.
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STRUCTURA SOCIAL-ECONOMICA A BURGHEZIEI
ROMÂNEŞTI DIN TRANSILVANIA IN ANII REGIMULUI
LIBERAL

S-a scris mult despre acţiunea politică a ceea ce numim astăzi burghezie românească transilvănenană. Istoriografia veche şi nouă înfăţişează
de pe o poziţie sau alta, mai documentat sau mai general, mai amplu
sau mai sumar, aproape toate momentele esenţiale ale evoluţiei sale politice : momentul Inocenţiu Micu, Supplexul, insistent 1848, puţin regimul
absolutist "'şi cel liberal, ceva mai mult începutul dualismului şi iarăşi
mai stăruitor anii Memorandului şi 1918. S-a scris însă puţin despre structura, puterea economică, numărul acestei clase, mai precis categorii sociale. Tot ceea ce s-a făcut în această privinţă: monumentalul volum al
acad. D. Prodan: Supplex Libellus Valachorum, Adunarea naţională de la
Blaj a prof. V. Cheresteşiu, studiul lui S. Dragomir despre 1848 - se
referă la perioada de dinainte de revoluţiei. Pentru perioada următoare,
dacă lăsăm la o parte consideraţiile cu totul generale care s-au făcut în
1 stor ia României şi Din istoria Transilvaniei, precum şi unele monografii şi studii privitoare mai ales la bănci 2 , asemenea date lipsesc. S-ar
impune în primul rînd cercetări serioase în arhivele cu caracter fiscal şi
economic, centrale şi locale. În măsura în care documentarea există ar
deveni posibilă realizarea unor studii de sinteză asupra unor grupuri şi
pături sociale burgheze sau cu tendinţe burgheze. Cît de utilă ar fi de
exemplu o monografie temeinic docum~ntată a marelui comerţ braşo
vean, o monografie a intelectualităţii, alta asupra categoriilor înstărite
ţărăneşti, - români proprietari mijlocii sînt acum cu miile - un studiu
asupra mineritului românesc, altul asupra meşteşugăritului, care tocmai
în această perioadă prinde să se salte etc. În orice caz, fără o cercetare
minuţioasă în acest domeniu nu se va putea ajunge nici la o cunoaştere
exactă a acţiunii politice în toată complexitatea ei. Mai mult, noţiunea
însăşi de burghezie românească transilvăneană rămîne supusă controversei.
lD. Prodan, Supplex libellus Valachorum, Bucureşti, 1967; V. Cheresteşiu, Adunarea Naţio
de la Blaj, Bucureşti, 1966; S. Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluţia romdnilor din Transilvania în anii 1848-49, V. Cluj, f.a.
2
N. P. Petrescu, Monografia Institutului de credit şi economii Albina, 1872-1879, Sibiu,
1897; Nicolae N. Petra, Băncile romdneşti din Ardeal şi Banat, Sibiu, 1936; Bujor Surdu,
Aspecte privind rolul băncilor în consolidarea burgheziei româneşti din Transilvania pînă la
primul război mondial, in AIIC, V (1962), p. 179-202.
nală
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Paginile ce urmează prezintă, sau mai degrabă schiţează în linii mari,
tabloul social-economic al păturii conducătoare româneşti din Transilvania
istorică în perioada liberală. Este un preliminar necesar pentru o înţe
legere mai multilaterală a mişcării naţionale din aceşti ani, iar în cadrul
ei a dietei din 1863-64, a aşa-numitei diete româneşti de la Sibiu. Va
contribui, credem, la o cunoaştere mai completă a nivelului social şi economic atins în anii 60 de burghezia rcmână în întregul său, la o evaluare mai exactă a puterii ~i numărului difetitelor sale straturi sociale,
la o mai preci~ă încadrare a ei în aml::ianţa socială a epocii.
Dacă examinăm oricare din acţiunile naţionale româneşti de anvergură mai mare desfăşurate după 1860, constatăm o participare de: funcţionari, preoţi, învăţători, notari, liberprofesionişti, proprietari mijlocii de pămînt, negustori, proprietari de mine, meşteşugari. Aceştia
sint cei care alcătuiesc pătura conducătoare a românilor - aceeaşi de fapt ca şi înainte de

1848, aceeaşi, in general, mult timp şi după aceea. Să pornim de la un exemplu concret.
Din multele care se pot da - sintem in anii unei puternice efervescenţe politice, cea mai puternică după 1848 alegem petiţia din 31 decembrie 1866.
Petiţia, zisă cea mare, aşternută împăratului in 31 decembrie 1866 de către Ioan Raţiu,
poartă 1493 de semnături. Este un număr mic comparat la acela al populaţiei româneşti sau
şi numai la acela al păturii sale conducătoare. Graba cu care s-a lucrat, intervenţia potrivnică a autorităţilor, precum şi aceea a mitropolitului Şaguna, reţinerea unora, a funcţionarilor
de stat mai cu seamă, de a se înrola intr-o mişcare contrară politicii oficiale şi dezaprobată
de ea, pot să justifice in parte acest decalaj, Dar nu numărul ca atare interesează atît aici
(rămine şi acesta semnificativ chiar avind in vedere circumstanţele arătate), ci in primul
rind componenţa sa. Cine sint cei 1493 de semnatari? După Bariţiu, alături de Raţiu unul
dintre autorii actului. animatorul intregii acţiuni, ei se repartizează astfel : 1 mitropolit,
1 episcop, 12 canonici, 3 vicari, 6 profesori de teologie, 43 protoropi, 486 r:reoţi, 171 învă
ţători, 100 proprietari mijlocii de pămînt, 1 mare proprietar, 47 funcţionari, 41 proprietari
de mine, 21 negustori. Restul de 556 sint notari, primari comunali, mcşteşugari, proprietari
mai micj3. Nu sînt incluşi in acest număr semnatarii braşonni. Aceştia, 69 la număr, îşi
retrag, sub presiunea lui Şaguna, .. plenipotenţa" pe care o semnaseră iniţial. Aproape toţi
sint negustori; in şirul lor intilnim însă 2 proprietari de fabrici, 5 "negustori şi rroprietari", acţionari printre alţii la fabrica de hirtie din Zămeşti, pe I. George Ioan, directorul
filialei din Braşov a Băncii austriece 4 •
În pătura conducătoare intri!. aşadar categorii sociale felurite - toate straturile mijlocii
româneşti : o burghezie intelectuală laică şi bisericească, relativ numeroasă dar cu precădere
rurală, o burghezie mijlocie şi mică negustorească şi meşteşugărească in creştere, burghezia
agrară, surprinzător de deasă la abia 10 ani după 1848, şi, atîta cită era, o mare burghezie, antrenată in comerţ şi sporadic chiar in industrie, Fără a putea vorbi acum, in Transilvania istorică cel puţin, despre o categorie moşierească română, cîteva nume de mari
proprietari români care simpatizează sau se alătură pe faţă mişcării naţionale, intilnim totuşi.
Intre aceste categorii, aflate la nivele deosebite ale ierarhiei sociale, dar conştiente de interesele
lor colective, există diferenţe in ceea ce priveşte puterea economică, locul pe care-I ocupă in
societate, număr. La rindul său fiecare grupă cuprinde elementele distincte social unele de
altele : o grupare subţire dar foarte influentă de funcţionari superiori, liber profesionişti,
ofiţeri şi masa învăţătorilor săteşti, a funcţionarilor mărunţi in rindurile intelectualităţii
laice, un cler înalt : canonici, vicari, profesori şi preeţimea de sat in interiorul clerului,
gruparea proprietarilor cu peste 100 de hectare şi pătura încă de pe acum largă a ţăranilor
înstăriţi, negustorimea mare orăşenească din sudul Transilvaniei şi micii comercianţi rurali,
proprietarii industriali cîţi sint, şi meşteşugărimea. Dar oricit de divers era conţinutul social
al acestei pături conducătoare, ea formează sub aspect politic un bloc unitar. Diferenţele care
există, chiar dacă pot pricinui fricţiuni, nu sint in această epocă atit de mari incit să provoace
3

in

Gazeta Transilvaniei, an XXX, nr. 3 din 11 1 1867, p. 11 ; semnatarii
din 1868.
V 1868, p. 275.

Federaţiunea, an I, nr. 57-70,
'Federaţiunea, an I, nr. 70, 19
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Mai mult, prin toată conformaţia sa are încă
mijlocul căreia s-a desprins abia şi se desprin-

de mereu.
Ceea ce o uneşte sînt interesele comune. În primul rînd, cele sociale. Înainte de revoluţie
în calea ridicării sale stăteau clasele conducătoare ale naţiunilor politice : nobilimea maghiară, celelalte burghezii naţionale. lobăgia, monopolul funciar nobiliar, privilegiile oră!ie
neşti, lipsa drepturilor politice îi închideau cu totul sau îi strîmtau foarte mult posibilită
tile cele mai sigure de înălţare. Singurele mijloace de promovare socială mai larg deschise
;omânilor rămîn şcoala şi comerţul. Şcoala, în măsura în care există şi în care e accesibilă
grosului populaţiei iobăgeşti române, comerţul atît cît poate exista şi impune în faţa privilegiilor altora: saşi, greci, armeni. După 1848 posibilităţile sale de mişcare se lărgesc dintr-o
dată. Progresele în toate sensurile sînt vădite chiar şi numai în 10 ani. Dar şi acum, la
fel ca mai tîrziu, ea rămîne slabă economic faţă de nobilime, slabă şi faţă de burghezia
săsească mai avansată pe drumul capitalismului. În calea sa apar piedici noi. Dacă inainte
se lovea de privilegiile adversarilor săi, acum se izbeşte de puterea lor economică: marea
proprietate moşierească, un capital industrial şi comercial mai puternic decît al ei. La fel
ca înainte se poate impune numai printr-o permanentă strădanie, printr-o permanentă luptii.
O unesc în al doilea rînd interesele politice : dorinţa îndreptăţită de a ajunge la puterea
politică sau măcar de a participa într-o măsură sau alta la ea. Nimic mai mult decît aceasta
nu ar fi ajutat-o să reducă handicapul divers în care se găsea. Era revendicarca ei cea mai
veche, principalul obiectiv al luptei sale. Dar la puterea politică nu o înalţă nici chiar revoluţia.
Drept răsplată pentru sacrificiile sale primeşte, după expresia unui contemporan, ceea ce
alţii au primit în chip de pedeapsă. Revoluţia nu a trecut totuşi fără urmări importante pentru
ea, nu însă cele de natură politică pe care le aştepta, sau nu cele de natură politică în primul rind. Speranţele noi pe care i le trezeşte proclamarea guvernării liberale se spulberă
şi ele repede. "Restaurarea" din 1861 a fost, cu mici şi neesenţiale concesii, restaurarea puterii
nobilimii în comitate şi a burgheziei săseşti pe pămîntul crăiese. A trebuit să survină o conjunctură deosebită ruptura dintre Viena şi Pesta cu toate implicaţiile sale - pentru ca
burghezia românească să ajungă dacă nu deţinătoarea, părtaşa cel puţin, a puterii de stat.
în mult mai mică măsură şi acum de cum a pretins-o, de cum era în drept s-o pretindă, dar
suficient pentru a-i simţi avantajele. Cei abia 5 ani ai liberalismului austriac prilejuiesc
într-adevăr realizări cu totul deosebite în ceea ce priveşte instituţiile proprii: Astra, şcoli diverse între care un gimnaziu, jurisdicţia N1isăudului cu administraţie în întregime românească,
mitropolia ortodoxă din Sibiu, sînt numai cîteva din realizările acestui timp. Atunci însă
cînd se aştepta mai puţin, pactul dualist o impinge iarăşi pe planul al doilea. De acum înainte anii regimului liberal, cu autonomia Marelui Principat, dieta, legile sale, oricît au fost
fiecare dintre ele de ştirbite, devin pentru o perioadă lungă un exemplu şi în acelaşi timp
o ţintă.
Ceea ce în al treilea rînd adună laolaltă acest amestec social este conştiinţa apartenenţei
aceleiaşi naţiuni, conştiinţa naţională. Trecutul, prezentul, viitorul bun sau rău pe care-I
nştepta erau strîns împletite cu acelea ale naţiunii române însăşi, din care proaspăt se ridicase
şi pe care singur1i o reprezenta. Pe masa acesteia îşi bazase întotdeauna aspiraţiile politice,
~i numai cu ajutorul ei putea să şi le înfliptuiască. O forţă politică de luat în seamă ea reprezenta numai in măsura în care putea antrena la acţiune poporul întreg. Revoluţia, odată
mai mult, o convinsese despre aceasta. Pină la un anumit punct se poate vorbi în această
epocă despre interese comune politice şi sociale. Democratismul românesc din 1848 nu a
fost nicidecum un fenomen izolat generat de o conjunctură de moment. în 1860-61 conducă
torii români cer frecvent votul universal sau cel puţin lărgirea mare a dreptului de vot, pretind reforme de toate felurile pentru îmbunătăţirea vieţii ţărănimii; în dieta de la Sibiu se fac
proiecte de legi radicale în acest sens. Foarte adeseori gazetele din Cluj ii şi învinuiesc de
comunism. Revendicări asemănătoare se întîlnesc şi în programele de mai tîrziu. Faptul nu
trebuie explicat, cum adeseori s-a făcut, prin dorinţa demagogică de a atrage masele. Era
direct în interesul păturii de sus româneşti să-şi lărgească baza politică prin reforme democratice, tot astfel după cum prin reformele sociale pe care le preconiza tindea să-şi întărească
baza de clasă. Invers, participarea românească la puterea politică, fie şi sub forma foarte
restrînsă cunoscută după 1861, nu putea să nu se răsfringă pozitiv asupra maselor populare
în general, a celei româneşti în special. Întreaga viaţă publică a Transilvaniei liberale, cu
auflul inovator şi democratic al contribuţiei româneşti, şi cu deosebire întreaga activitate legiihttps://biblioteca-digitala.ro
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lativă a dietei de la Sibiu, stau mărturii în această privinţă. Aceasta nu înseamnă, iarăşi, că
pătura burgheziei începătoare se confundă întru totul cu masa ţărănească română, că intre

ele nu există. diferenţe, limite de clasă, bariere. Însă, chiar dacă acestea există, ele sînt
acum superficiale, labile, mai degrabă latente decit active. întrucît românii nu au acum o
moşierime, care singură ar fi putut avea interese net opuse ţărănimii, deosebirile de clasă
se stabilesc la nivelul burgheziei şi ea abia in curs de formare, prea puţin evoluată încă, cu
multiple tangenţe populare. Interesele politice comune fiind mai puternice decît disensiunile
de ordin social, acestea pot fi uşor depăşite : burghezie şi ţărănime pot fi astfel unite în lupta
împotriva stăpînirii străine. Cu atit mai mult cu cît aceasta a intruchipat pentru amîndouă,
deşi in proporţii diferite, oprimarea naţională dar lşi asuprirea socială. Pe măsură insă ce
burghezia se întăreşte, pe măsură ce se formează o pătură de moşieri români, distanţele şi diferenţele faţă de popor se măresc. În acelaşi timp diferitele niveluri ale ierarhiei burgheze româneşti, care in faza de inceput a dezvoltării
lor comunicau organic unele cu altele, formind un bloc unitar, cu timpul tind să se separe sau chiar ajung să se separe.
Un moment crucial în evoluţia burgheziei începătoare române il constituie revoluţia din
1848. În faţa sa se deschid acum perspectivele unei epoci de progres mai intens, sub toate
aspectele, dezvoltarea ei in intregime se ridică pe un plan calitativ superior aceluia cunoscut
inainte : se multiplică, amplifică, diversifică, îşi accelerează simţitor ritmul. Care au fost
repercusiunile revoluţiei asupra acestei categorii sociale?
Înainte de toate, formarea clasei largi a micilor proprietari de pămînt, chiar dacă împroprietă
rirea s-a făcut altcum decit au cerut-o conducătorii români, !mai limitată, in condiţii mai grele
şi mai nesigure, a avut ca urmare directă întărirea burgheziei însăşi. Ca pretutindeni aiurea,
şi in Transilvania, după spusele atit de des citate ale lui Lenin, mica proprietate este in chip
normal generatoare de capitalism. Procesul este poate aici mai lent, mai anevoios, dată
fiind rămînerea generală in urmă a Transilvaniei, dar are în timp aceleaşi efecte. Treptat, din
masa ţărănească se ridică deasupra o pătură cu stare, in timp ce dedesubt se înmulţeşte numă
rul proletarilor. Se formează astfel nu numai chiaburimea, dar şi o nouă categorie românească
pc de-a întregul burgheză, aceea a proprietarilor mijlocii de pămînt. Se înmulţesc marii proprietari. Proprietari mijlocii români posesori a cîtorva iobagi, cîţiva mari chiar, au fost şi înainte
de 1848 - nobili din comitate, din Chioar, boieri din Făgăraş - mult prea puţini însă pentru
a se distinge clar din mulţimea celorlalţi. Cercul lor se lărgeşte simţitor abia după revoluţie,
mai ales spre sfîrşitul secolului. Dacă procesul a fost favorizat şi de alţi factori, libertatea
circulaţiei bunurilor funciare de piluă achizitorii români de pămînt nu sint numai din sfera
foştilor deţinători, ci şi negustori, funcţionari, liberi profesionişti, alţii - desfiinţarea iobă
gici e aceea care 1-a impulsionat in măsura cea mai mare.
Dar lichidarea relaţiilor iobăgeşti s-a rl!.sfrint asupra burgheziei şi in alte sensuri. Oricît
de precară a rămas şi după 1848 situaţia ţărănimii, ea este totuşi in măsură să suporte sarcini de ordin cultural mult mai mari. întreţine singură nu numai aparatul politic sătesc, nu
numai pe preot iar la ortodocşi intregul cler superior (taxele sidoriale), dar pe timp ce trece
şi tot mai mulţi dascăli, profesori, cărturari în general. Se înmulţeşte astfel ,.inteligenţa",
se înmulţesc şcolile. Dacă în 1841 în toată Transilvania istorică funcţionau abia 298 şcoli comunale româneşti 6 , în 1865 acestea sint in număr de 1627: 879 unite şi 746 ortodoxe, nici una
dintre ele întreţinută de stat 6 • În afară de aceasta şi tot spre deosebire de ceea ce a fost
înainte de 1848, ea poate să răspundă în mai mare măsură solicitărilor care-i sînt adresate
in vederea intemeierii sau sprijinirii unor instituţii de cultură de care românii duc atîta lipsă.
Paginile ziarelor româneşti, in aceşti ani mai mult ca oricînd, sînt pline cu liste de subscripţii
pentru felurite şcoli, burse studenţeşti, "academie de drepturi", teatru naţional etc. Subscriitorii ţărani, deşi, ce e drept, contribuie cu sume modeste, de obicei creiţari, rar florini, cereale
uneori, sint intotdeauna cei mai mulţi.
În aceeaşi direcţie a sporirii "inteligenţei" acţionează sporul material pe care-I realizează
ţărănimea prin lărgirea posibilităţilor de învăţare a tineretului. Cu atit mai mult cu cit
perspectivele valorificării studiilor in aparatul de stat, invăţămint, armată, sint mai mari
d~cit inainte. Asistăm după 1848 la o adevărată avalanşă asupra şcolilor de toate felurile.
Smt asaltate cele româneşti, care-şi măresc capacitatea - gimnaziul din Blaj numără in
S. Dragomîr, op. cit., p. 24.
Elem.i tanilgy âlldsa ErdUyben, 1864/65, in Hivatalos statisztikai kozlemenyek, II, Pest, 1869,
87.
6
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1863 521 de elevF - dar, din nevoie sau interes, sînt asaltate stăruitor şi cele străine. La
liceul piarist din Cluj, preferat întotdeauna altora, numărul elevilor români precumpăneşte
mereu în acest timp faţă de al celorlalţi: 224 din 442 în 1864 8 • Dintre şcolile superioare
cele mai căutate, ca indispensabile pentru ocuparea unor funcţii publice, sînt facultăţile
juridice, Aceasta şi altele explică marea insufleţire care a animat trei decenii de-a rîndul
(1850-1880) cărturărimea română pentru înfiinţarea unei "academii de drepturi".
Într-un fel sau altul, desfiinţarea servituţii feudale influenţează de asemenea comerţul
şi industria. Este, ca peste tot, un imbold spre un mod de viaţă mai ridicat, mai productiv
şi speculativ din care acestea nu pot să nu cîştige. Ca peste tot, ţărănimea, ridicîndu-se oarecum din sărăcia dinainte, este mai intens angrenată. in circuitul social, dedne în mai mare
măsură creatoare de bunuri materiale şi spirituale, de resurse şi energii naţionale. Nu e apoi
lipsit de importanţă nici faptul că unii dintre foştii iobagi se pot deplasa mai uşor spre alte
indeletniciri decit agricultura. Şirurile celor ce pleacă dinspre sat spre oraş sînt tot mai uco;e.
Românii sînt aici într-o permanentă creştere. Cei mai mulţi, e drept, sînt, potrivit stării
modeste din care au fost dezrădăcinaţi, servitori, zileri, agricultori, aşezaţi pe nesimţite in
suburbii. Treptat însă creşte şi numărul meseriaşilor, al micilor comercianţi, al celor cu ocupaţii
intelectuale: avocaţi, medici, funcţionari, orăşeni nu numai prin aşezare ci şi prin activitate,
mai cu seamă acolo unde aveau tradiţii mai vechi. Este semnificativ faptul că sporul cel mai
remarcabil al populaţiei urbane româneşti se înregistrează tocmai după 1848 pînă prin 1870.
Se ştie, Braşo\·ul, cel mai mare oraş al Transilvaniei, Abrudul, Sebeşul au majorităţi relative
româneşti încă în 1838 9 • Conform recensămîntului din 1870 majorităţi similare au, în afara
celor trei, şi Alba Iulia, Orăştie, Făgăraş, Hum.doara, Haţeg, Ocna SibiuluP 0. în celelalte
oraşe creşterea este mai mult decit vădită. în Cluj de pildă numai in 12 ani, de la recensâmiutul din 1857 pînă la cel din 1869/70, numărul românilor se dublează, sporul lor fiind, cum
remarcă L. Kovari, deosebit de bătător la ochi: cel mai rapid după al populaţiei evreieşti 11 •
Tot acum se ridică mai vizibil şi opide ca Blaj, Năsăud, Zlatna, Rodna, Răşinari, Orlat.
Corolarul acestui proces este înfiriparea în cadrul general naţional a unei mişcări specific oră
şeneşti cu revendicări proprii : justa reprezentare în magistrate, proporţionalitate la alegerea
funcţionarilor, limbă etc. în 1861, cu prilejul reorganizării municipiilor, românii din Braşov,
Cluj, Alba Iulia, Turda, Orăştie, Sebeş, Haţeg înaintează memorii, fac proteste, interYin
cum pot "la locurile mai înalte". În 8 mai 1861 "poporul alegător orăşenesc" din opidul
Haţeg declară "limba cea română de limbă oficioasă de jos pînă sus"12.
În afara ştergerii iobăgiei, alţi factori vin, după revoluţie, să grăbească într-un fel sau
altul dezvoltarea burgheziei începătoare : libertatea economică-comercială, treptat şi industrială,
spargerea monopolului politic al nobilimii maghiare şi al patriciatului săsesc, progresul cultural.
Înlăturarea treptată a regimului economic corporatist - este vorba despre restringerea
privilegiilor breslelor şi a companiilor comerciale în 1852 şi mai ales despre ştergerea lor
în 18eO - în Transilvania vine prin chiar natura lucrurilor în primul rind în interesul românilor. Cauta Transilvaniei socoate legea industrială din 1860 un adevărat "zîmbet al epocii"
de care românii pot ~i trebuie să profite. Avîntul lent dar permanent al dezvoltării capitaliste
pînă în 1867 include într-adevăr, o cre~tere tot mai simţitoare a ponderii româneşti în indu.!!trie, comerţ, finanţe. Se înmulţesc întreprinderile capitaliste, apar chiar societăţi pe acţiuni,
peste cîţiva ani se înfiinţează banca Albina, se dezvoltă meşteşugurile, scoase de sub ucigă
toarea apăsare a breslelor străine.
ReH:ndicările ţolitice ale păturii conducătoare românc:şti, cele formulate la Blaj ca şi cele
mai radicale formulate în decursul revoluţiei, întîi de toate unirea tuturor românilor din Împără
ţia habsburgică într-un corp naţional autonom, cum s-a cerut in februarie 1849, nu au fost
7

Gazeta Transi!Yaniei, an XXVIII, nr. 57 din 21 VII 1865, p. 227.
Statistisches 1 ahrbuch der Oesterreichische'H Monarchie fur das 1 ahr 1864, Wien, 1865, p. 345.
9
S. Sollnar, Statistih des Grossf'Urstenthums Siebenb'Urgen, Hermannstadt, 1856, p. 393-396.
10 A magyar horona 01'Stdgaiban az 1870. iv elejen vegrehajtott nApszdmldlds eredminyei,
Pest, 1871.
11
KlSvari Lâszl6, Kolozs'l:dr, sz. hir. vdros lakosai es lakdsai az 1869/70-/ti nepszdmlalds Sterint, Ko1ozsvar, 1870, p. 24.
12 Foaie pentru minte, inimă şi literaturii, nr. 20 din 17 V 1861, p. 158.
11
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satisflicute. Dimpotrivli, în locul aşteptatei democratizliri se instaureazli absolutismul; in loc
de a fi uniţi, sînt premeditat dispersaţi, desplirţiţi, izolaţi unii de alţii. Căci pe cit de ademenitoare era pentru ei perspectiva teritoriului propriu care, privind în perspectivă, ar fi putut
favoriza sau şi grăbi unirea cu statul naţional, pe atît de ameninţlitoare, tocmai de aceea,
era aceasta pentru Habsburgi. Şi totuşi, desfiinţarea in Transilvania a sistemului constituţio
nal medieval al celor trei naţiuni politice este pentru burghezia românească un mare cîştig.
Juridic cel puţin ea este adusli la egalitate cu pliturile suprapuse înainte privilegiate, au teoretic aceleaşi drepturi şi indatoriri, pllitesc aceleaşi dări. Bariţiu şi alţi contemporani, dacă cu
fiece prilej condamnă absolutismul, izvorul tragediei atîtora din generaţia lor, îi recunosc aceea
că nu a făcut discriminări intre naţiuni, bineinţeles în afara celei germane, supuse în bloc
aceluiaşi regim: nici libertate pentru toţi, dar nici privilegii pentru unele în dauna altora.
Li se deschid mai larg astfel şi românilor porţile oficiilor de stat, ale celor inferioare mai cu
seamli, primesc în al doilea rind - în măsura în care îi ajutli puterile materiale - mai
multli libertate de mişcare pe plan cultural.
Purtlitoarea de cuvint a burgheziei, a intregii naţiuni române este intelectualitatea. Dacă
num1lrul său este încli şi in această perioadli relativ sclizut, influenţa sa socialli este mult
mai mare : cîrmuieşte nu numai viaţa spirituală a naţiunii, ci şi pe cea politicli, o reprezintă
peste tot şi in toate. în cadrul ei grupul acum cel mai influent îl formeazli funcţionărimea.
Cu toate că funcţionari români au existat şi înainte de 1848 - Bariţiu apreciază odatli
numărul celor care rămîn credincioşi neamului lor la 20, altlidată la 25, cei asimilaţi fiind
însă mai mulţi despre o funcţionlirime româneascli nu se poate vorbi înainte de revoluţie
După 1850 in schimb austriecii angajează în funcţii mlirunte mulţi dintre tinerii români
absolvenţi ai .. drepturilor", ai claselor filozofice, o parte dintre ofiţerii regimentelor desfiinţate. Se formează astfel un mic corp de .,oficiali" români al cliror numlir creşte într-una.
în decembrie 1860, acelaşi Bariţiu află în Transilvania istoricli 186 de funcţionari românill.
în acest timp tinerimea românli asalteazli cursurile rle trei ani ale Academiei germane de
drepturi din Sibiu, ale facultăţilor juridice din Viena şi Pesta spre a putea ocupa apoi funcţii
publice. Abia in patru ani numărul angajaţilor români (ai statului se dublează aproape :
300 conform şematismului oficial al ţlirii pe anul 186414 • Şi ceea ce este mai important, intre
ei se găsesc, chiar dacă puţini. funcţionari înalţi : consilieri aulici şi guberniali, asesori ai tribunalelor superioare, comiţi supremi. Pornind de aici unii istorici (L. lirmossy, M. Mester)
afirmli eli întreaga administraţie a Transilvaniei ar fi fost controlată în aceasU perioadă de
către români. În realitate din cei 2736 funcţionari publici ai Principatului in 1864, abia 300
sint de naţiune română 15 , şi aceştia marca majoritate cu funcţii inferioare mai ales în domeniul
justiţiei. Cu administraţie româneascli nu este decit districtul Năsliud(şi in parte Fligliraşul.
care singure dau mai bine de o treime din totalul amploiaţilor români. Înl,comitate, oricît
formează românii grosul populaţiei, ei se pierd intre funcţionarii neromâni: 22 din 112 în
Alba de Jos, 19 din 57 in Alba de Sus, 16 din 92 în cowitatul Cluj, 18 din 89 in comitatul
Tnrda etc. 10 • Şi mai rea este situaţia iu scaune şi oraşe, cu atît mai rea in oficiile politice
centrale : cancelaria aulică şi guberniu, de-a dreptul critică in privinţa oficiilor economice:
direcţia provincială financiară, oficiile fiscale, camerele de comerţ, oficiile cadastrale, oficille
miniere şi silvice etc. Spre deosebire de ceilalţi, deşi, după informaţiile timpului conştiincioşi
şi operativi, pot urca cu o extremă încetineală treptele ierarhiei administrative. Puţini ajung
astfel la posturi mai însemnate. În obştea română nu întîlnim in orice caz familii care prin
tradiţie, în virtutea titlurilor şi relaţiilor, să fi ocupat posturi mai mult sau mai puţin insemnate.
Ceea ce caracterizează funcţionări mea românli din anii liberalismului, este, indiferent de rang,
clanul neostoit de a contribui la afirmarea naţiunii, acţiunea politicli cea mai intensă, dinamiswul. Concordanţa întîmplătoare a politicii Vienei cu interesele românilor ii permiteau
într-adevăr să se inroleze în mişcarea naţională, să se plaseze apoi în fruntea ei. Nicidecum
nu este însă unealtă a camarilei, cum, repetîndu-se o formulă mai veche, i se făceau reproşuri.
De atitea ori la Sibiu şi cu alte prilejuri, românii, inclusiv dintre marii funcţionari, se opun
13

Gazeta Transilvaniei, an XXIII, nr. 58 din 10 XII 1860, p. 239.
Erdelyi Nagyfejedelemseg hivatali tiszti nevtara az 1864-dik evre, Kolozsvar. 1865.
16 Idem.
11 ldem.
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vederilor Vienei, Iar dacă, împreună cu ceilalţi conducători, merg acum alături, ei o fac conformindu-se imperativului esenţial al oricărei politici adevărate, acela de a fi în acord cu
interesele din acel moment ale acelora pe care-i reprezintă. După 1867 in schimb, funcţionarii
români, lăsînd la o parte faptul că cei mai influenţi dintre ei sînt în foarte scurt timp daţi
la o parte, se retrag in general din mişcarea politică, iar dacă nu, înclină spre moderatism.
Un grup tot atît de influent în cadrul intelectualităţii îl formează liber-profesioniştii. Cei mai
mulţi sînt avocaţii. Efectivul lor creşte mai ales după
1861 cînd se uşureazr~ mult condiţiile
pentru depunerea "censurii". într-un singur an, 1862, 24 noi avocaţi români se adaugă celor
formaţi inainte de 1848 şi celor abia 16 promovaţi între 185Q-186017 • Comparaţi la cei numai
185 aflaţi în 1860 in toată Transilvania, sint deci relativ mulţi. Independenţa materială şi
formaţia intelectuală îi ridică pe mulţi dintre ei la posturi politice de seamă. Cu retragerea
după 1867 a funcţionarilor şi discreditarea politică a clerului înalt, devin principalii conducă
tori ai aripii radicale din mişcarea naţională. Ascendenţa ţărănească, ca şi în cazul funcţionari
for de altfel, odată mai mult ii mîna în această direcţie. Simbolul viu al întregului grup este
Dr. I. Raţiu, viitorul preşedinte al partidului naţional, care-şi începe cariera de avocat in
1860.
În rindul profesiilor libere se mai numără profesorii şi medicii. Primii sint in 1862 ca la
30, împărţiţi între gimnaziile din Blaj (11) şi Braşov (6), seminariile din Blaj (4), Gherla (4)
şi Sibiu (5), preparandiile din Sibiu şi Năsăud (3)1 8 , Ceilalţi, şi mai puţini, se întîlnt!sc totuşi
unde şi unde. Lipsesc cu totul însă acum literaţii de profesie - dacă nu socotim pe cei cîţiva
gazetari ai foilor publice - artiştii de toate genurile.
Cei care formează grosul inteligenţei sînt, alături de preoţi, dascălii. În anul şcolar 1864[65
funcţionează in Transilvania istorică 1721 învăţători români: 906 la şcolile unite şi 815 la
cele ortodoxe19 • Material, situaţia lor e dintre cele ma(precare. Cei mai mulţi îşi cîştigă pîinea
nu atit din exercitarea meseriei, ci cu munca braţelor. Fiind întreţinuţi de comună - şcoli
elementare române de stat apar numai după 1867 -, sînt retribuiţi, după starea acestora,
mai bine sau mai rău, în bani, produse, cu pămînt în folosinţă. Venitul mediu anual al unui învăţător unit era în 1865 de numai 70 florini, la care se adăuga folosinţa unui sfert de hectar de pă
mînt. Ceva mai bună e situaţia ortodocşilor, a căror venit mediu anuale de 95 florini 20 • Şi totuşi.
asemenea preoţiei, dăscălia era în ochii ţăranilor un rang de mare vază, aproape tot ce poate
fi mai bun pentru copiii lor. Acestea erau într-adevăr aproape singurele drumuri pentru
cei talenta_ţi dintre ei de a se ridica din mizeria clasei părinţilor lor, oricit de amară era pîinea
la care aJungeau şi oricît de umilă şi instabilă situaţia însăşi. Cîţi însă pot ajunge aici?
Pe acest drum se îndreaptă mai cu seamă fiii talentaţi ai ţăranilor cu mai puţină dare ele
mînă, care, dacă nu pot la fel unora dintre cei avuţi să-şi poarte copiii în şcolile mai înalte,
biruie cumva cei trei - la Sibiu doi - ani preparandiali. Odată ajunşi învăţători, vor hrăni cn
obida lor nemulţumirea maselor, de care originea, subzistenţa, convieţuirea, adesea împărtăşi
rea aceleiaşi mizerii ii leagă cu mii de fire. în mişcarea naţională dascălii şi preoţii sînt aceia
care tălmăcesc poporului înţelesul diverselor acţiuni, îi stau in frunte cu vorba şi cu fapta in
toate treburile politice. Majoritatea lor iau parte activă la adunări, subscriu memorii, proteste,
arătări, organizează subscripţii, sînt abonaţii unuia sau altuia dintre ziarele româneşti.
Categoria cea mai veche şi mai numeroasă a mediului intelectual românesc este aceea a
preoţilor: 2736 uniţi şi neuniţi potrivit recensămîntului din 1857 2 1. Din multe puncte de vedere
situaţia lor se aseamănă aceleia a învăţătorilor. Ca şi aceştia, nu primesc salariu de la stat,
ci trăiesc din mult-puţinul pe care-I primesc de la enoriaşii lor, îndeplinesc aceleaşi rosturi în
mişcarea naţională, au acelaşi mod de viaţă, acelaşi nivel de cultură. Şi ei de multe ori
împărtăşesc cu poporul ideile, năzuinţele, spiritul revendicativ. Majoritatea sînt săraci. .. De
căutăm la statul preoţesc, exlamă în 1862 prepositul capitular Basil Raţiu, acesta-! vedem lipsit
şi apăsat de mizerie'' 22 • Adeseori în perioada liberală revin în centrul atenţiei generale. în dieta
din Sibiu se discută insistent asupra stării lor materiale, proaste într-adevăr a celor mai mulţi

Foaie pentru inimă, minte şi literatură, nr. 39 din 17 X 1862, p. 302.
Erdetyi Nagyjejedelemseg hivatali tiszti nevtara 1863-dik evre, Kolozsvar, 1863, p. 158.
18
Hivatalos statisztikai kozlemenyek, II, Pest, 1869, 87
20 Idem, p. 97.
11
Fenyes Elek, Az ausztriai birodalom statisztikr.ija es foldrajzi leirasa, Pest, 1857, p. 223.
22
Foaie pentru minte ... , nr. 34 din 5 IX 1862.
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dintre ei. Se propune ca ortodocşilor să li se taie din pămînturile comunale .,porţii canonice".
a căror folosinţă să le asigure, după pilda preoţilor celorlalte confesiuni, un trai uiai demn,
scoţindu-i într-un fel de pe spatele credincioşilor .lor. Aceasta e şi perioada cind desfăşoară
cea mai vie activitate politică. Cu deosebire în timpul alegerilor pentru dieta sibiană au fost
foarte activi. Se erijează. acum aproape fiecare, la fel învăţătorilor, in conducător politic al
satului său. Ziarele opoziţionale maghiare ii şi acuzll. permanent de a fi condus, în omate,
poporul la alegeri, de a-l fi ţinut sub ascultare, de a-l fi .,doctrinat".
Clerul inalt românesc, a cărui situaţie este alta decit aceea a clerului sătesc, se reduce acum
la cei trei capi bisericeşti : mitropolitul Şuluţiu, episcopul, din 1864, mitropolitul Şaguna,
episcopul Alexi al Gherlei, 10 canonici în Blaj, 8 in Gherla şi cei 8 membri ai Consistorului
din Sibiu. Influenţa sa politică scade vădit in favoarea laicilor. Dacă în primii ani ai regimului liberal episcopii mai figurează intre principalii conducători români, în 1866 cei care
trelmie să prezinte împăratului memoriul "cel mare" nu mai sint Şaguna şi Şuluţiu, cum
după tradiţie ar fi fost de aşteptat, ci Bariţiu şi Raţiu.
Citeva cuvinte despre ofiţerii români. În 1868 corpul ofiţerilor români este socotit de
contemporani la maximum 600 de persoane, din care însă. mai mult decit jumătate erau pensionaţi23. Aproape o treime - 174 provin din fostul regiment năsăudean2 t. Rol politic mai
important in această. perioadă. are colonelul David Urs, baron de Marginea.
Care s!nt perspectivele imediate de dezvoltare ale intelectualităţii române? În 1864, din 20
gimnazii existente în Transilvania istorică, cele trei cu limba de predare română. au laolaltă
doar 677 elevi (Blaj 500, Braşov 137, Năsăud 40) 16 • Foarte mulţi români frecventează. însă
liceele străine, mai ales pe cele catolice, ilintre care la cel din Cluj şi Sibiu numărul lor e
an de an mai mare decit al tuturor celorlalţi la un loc. Deşi numărul absolut al elevilor români
din Transilvania este cel mai mare: 1320 in 1864, faţă. de 1170 maghiari, 886 germani şi 106
alţii, comparat la numll.rul total al populaţiei este cel mai mic 18 • În ceea ce priveşte
studenţii, românii, iarăşi. dintre toate popoarele Imperiului au numărul cel mai scăzut. în 1863
la uni..-ersităţile din Viena şi Pesta studiază abia 93 români17 • Dacă adll.ugăm la aceştia pe cei
de la teologiile din Blaj (114), Sibiu (128) şi Gherla (39) 18 şi pe cei de la Academia de drepturi
din Sibiu - 51 in 1860 28 - numărul studenţilor români din Transilvania istorică se ridică
in cazul cel mai bun la aproximativ 400. Cu un astfel de contingent şcolar românii nu puteau
avea decit o intelectualitate slabă, redusă. numericeşte, cum va şi rll.mine o lungă perioadă
de timp.
Burghezia româneascll. propriu-zisă .. purtătoare de relaţii capitaliste, de capital şi de muncă
salariată" 30 se concentrează. aproape toată in sudul Transilvaniei. Este şi ea în primul rind
o lmrghezie negustorească.
Cel mai mare centru comercial al Transilvaniei este în tot secolul al XIX-lea Braşovul.
Dar comerţul mare al Braşovului este încă de la inceputul veacului in miini româneşti. Proporţia
participării românilor braşoveni la comerţul cu străinătatea este, după chiar statisticile oficiale,
de aproape 9 la 1. Conform datelor oficiului tricesimal Braşov, în cinci ani (1839-43) importul negustorilor saşi e de 16.132 funţi, acela al negustorilor greci de 2.649.656 funţi, iar al celor
români, aproape de 1200 ori mai mare decit al saşilor, atinge 19.278 353 funţi. Aşadar:
87,05% din importul Braşovului revine românilor, 12.07% grecilor şi 0,08% saşilor. Şi mai
puternică este poziţia negustorilor români in ceea ce priveşte exportul. În aceiaşi cinci ani
din totalul de 14 024 199 funţi al exportului braşovean partea românilor e de 13.504.911
funţi 94,7% - cea a saşilor de 513.144 funţi - 3,5% -, iar restul de 228.144 funţi 23 Federaţiunea,

an I, nr. 144 din 1/13 X 1868, p. 569.
Observatoriul, an. VIII, nr. 7-9, din 1884.
26 Statistisches ]ahrbuch ... jar das ]ahr 1864, Wien, 1864, p. 346.
26 Idem.
27
În cele 8 uuiversităţi din Imperiu studiază in anul 1863/64: 2352 germani, 1108 cehi şi
slovaci, 835 poloni, 356 ruteni, 441 croaţi, sirbi, sloveni, 1275 italieni, 93 români, 1323 maghiari
şi 138 alţii; cf. Statistisches ]ahrbuch jar das jahr 1863, Wien, 1864, p. 330-331.
18 Statistisches ]ahrbuch ... fur das ]ahr 1865, Wien, 1867.
29
Gazeta Transilvaniei, an XXIII, nr. 43, din 27 X 1860, p. 170.
3o I stR om, III, p. 931.
24
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- 1,8% - revine grecilor11 • Ce e drept, după 1860 negustorii români braşoveni sint tot
mai puternic loviţi in exercitarea comerţului de tranzit, atit de infloritor înainte la Braşov,
de intensificarea navigaţiei pe Dunăre. Rămîn însă şi acum şi vor rămîne pînă la răzhoiul
vamal marii negustori ai Braşovului şi chiar ai Transilvaniei intregi. Sînt şi singurii care-şi mai
păstrează organizaţia gremială. În 1863 Societatea română de comerţ oriental din Braşov
are, potrivit şematismului oficial, €0 de membri32 • Cită vreme saşii precumpănesc in comerţul
intern de produse manufacturiere, românii, majoritatea angrosişti, controlează exclusiv comerţul
de vite, cereale, materii prime (lină, bumbac, piei, măta:;;e, ceară, seu etc.) aduse in cea mai
mare parte din România. Firme ca aceea a lui Cepescu şi Pantazi operează anual cu mărfuri
în valoare de 2-4 milioane florini. Se agonisesc astfel aici averi însemnate. Dintre cei mai
avuţi cităm familiile : Orghidan, Iuga, Dima, Nica, Ioan, Nicolau etc. Cîţiva dintre marii
negustori sint şi mari industriaşi. E suficient să amintim pe Radu Orghidan, care în 1850
avea 3 mori de hirtie, o mare rachierie în Comana de Jos, o fabrică de iască la Braşov,
abatoare şi spălătorii de lină; pe Gh. Nica, primul senator român din Magistratul Braşontlui,
cel care incepe exploatarea minelor de fier de la Poiana Sărată ; pe Constantin Ioann\'ici.
În 1861 chiar, C-tin Ioan întemeiază o fabrică de ulei, iar Dimitrie Nicolau, ceva mai înainte,
prima fabrică de petrol şi derivate din Transilvania. Povernăriile, zalhanalele, spălătoriile de
lină, tăbăcăriile din Braşov sînt toate ale negustorilor români, anexe ale comerţului lor. Creaţia
lor e şi fabrica de hîrtie din Zărneşti ( 1852), in acest timp cea mai importantă intreprindere
industrială din sud-estul Transih-aniei33 • Alţii se îndreaptă spre arendăşie sau chiar cumpără
pămînturi ale unor nobili scăpătaţi. Gheorghe Ioan, fiul celui mai mare acţiouar de la Utrneşti, are moşie la Stupini, ţine în arendă domeniul fiscal din Şercaia, iar familia Nicolau fr>artă
un lung proces cu contele Beldi de Uzon pentru moşia Arpatac34 • Cu tot dreptul vorbeşte
deci Bariţiu despre "clasa burgăriei româneşti braşovene" 35 • Membrii ei sînt cei care de cele
mai multe ori îşi pun numele în fruntea listelor de subscripţii pentru acţiuni naţionale, şcoală,
biserică, fac donaţii, lasă legate, întemeiază burse. Liceul din Braşov, pe care cu mină largă
ll ajută şi acum, este pe de-a-ntregul rodul osîrdiei lor.
Datele asupra micii burghezii româneşti sint mai puţine. Meşteşugari şi negustori români
se intilnesc în toată Transilvania, frecvent însă mai ales in sud, la Braşov, Sibiu, Făgăraş,
Orăştie, Sebeş, Haţeg, unde unii cojocarii, tăbăcarii, măcelarii, croitorii - îşi constituiseră încă din secolul trecut sau chiar mai de demult bresle aparte. în 1850 in Făgrm1ş
erau 116 meşteşugari şi negustori români, in Săcele tot atunci peste 60 negustori şi numai in Turcheş 39 argăsitorP 6 • Şcheiul Braşovului întreg trăieşte din comerţ şi meşteşuguri. În Sibiu şi
în satele atit de întreprinzătoare din jur, de asemenea pulsează o intensă activitate economici't
românească. Numărul maiştrilor şi calfelor e aici atît de mare încît in 1868 se înfiinţează
Reuniunea sodalilor românP 7 • Pe intreaga Transilvanie efectivul acestei categorii îl putem evalua,
fără nici o îndoială, la cel puţin 800 de persoane. Mulţi dintre ei contribuie adesea cu sume mai
mari sau mai mieL după starea şi averea lor, la diverse subscripţii. Aşa, cind în 1860 se iniţiază
la Cluj un fond al Gazetei Transilvaniei, din Haţeg contribuie mai mulţi "proprietari", negustorii:
Bucur Popovici, Alex. şi Nic. Petrovici, o "saţietate de comerciu", din Reghin: negustorii
Ioan Olteanu, Petre Grecu, Nicolae şi Gheorghe Marinovici, din Blaj, în afara profesorilor,
canonicilor, tinerimii studioase, mai mulţi "civi", un proprietar de pămînt, din Roşia proprietari ă~ mine, negustori etcas.
Unii dintre proprietarii români de mine la fel pot fi incadraţi în rindurile elementului burghez. În Transilvania numărul lor este mare. în 1867 în districtul minier Abrud-Roşia se înregistrează 232 proprietari de mine, 101 în districtul Bucium- Zlatna, 80 în districtul Hune31
L. G. V. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerţului românesc din Braşov, Bucureşti'
1928, p. 50.
32
Erdely Nagyfejedelemseg hivatali tiszti nevtara 1863-dik eVI'e, p. 69.
33
A. Bărbat, Fabrica de hîrtie de la Zărneşti (1852-1878), in Studii şi articole de istoric, IV,
p. 197-223.
34 L. G. V. Gologan, op. cit., p. 60.
35
Transilvania, an I, nr. 19 din 19 IX 1868, p. 463.
36
Foaie pentru minte ... nr. 14 din 12 IV 1860, p. 106.
37
Federaţiunea, an I, nr. 66 din 30 IV 1868, p. 259.
111
Foaie pentru minte ... nr. 3 din 18 I 1861, p. 20.
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doarei, 27 in districtul Trascău 39 • Cum se ştie, imensa majoritate deţin mine mărunte, simple
intreprinderi ţărăneşti, născute din nevoile traiului in aceste regiuni sărace. Pe unii dintre ei
însă norocul i-a ridicat la venituri mari. Întîlnim astfel aici şi români deţinători de "băi" mai
mari cu caracter capitalist sau acţionari la societăţi miniere. Familiile: Boieriu, Tobias, Şulu
ţiu, Cuman. Tioc, Başotă, Macavei, Cocu din Abrud, familia Danciu din Bucium s-au îmbogăţit
din minerit. Ţinutului intreg "băiuşagul" ii conferă o anumită importanţă socială. Roşia
este înzestrată prin legea electorală din 1863 cu dreptul de a avea deputat propriu in dieta
ţării.

Cercul elementului burghez român se lărgeşte după ~1848 cu o categorie nouli, pasibilă de
cel mai hotărît spor, categoria proprietarilor de pămînt mijlocii, treptat mari. Nu s-au publicat
pînă acum date statistice pe naţionalităţi pentru această perioadă. E:x:istli însă suficiente
pentru perioada precedentă şi mai ales pentru cea ulterioară. Astfel lista lungli a celor peste
5000 foşti domni de pămînt, despăgubiţi de stat, listă publicată de consilierul gubernial Grimm
in 1863. cuprinde sute de nume româneşti. E adevărat, 99% sint acei "nobiles unius sessionis",
mici nobili români, uneori crengi îndepărtate ale unui trunchi familiar asimilat de mult nobilirnii maghiare, proprietari a una-două, cel mult cinci sesii iobăgeşti, aflaţi aproape toţi in Chioar
(familia lluteanu, Dragoş, Faur, Florian etc.), Făgăraş, Hunedoara, Solnocul Interior. Proprietari români cu peste 100 de hectare, neasimilaţi pînă în 1848 nobilimii, sint puţini. În afara
episcopiei unite a seminarului din lllaj şi a mai multor biserici unite, între cei despăgubiţi
de stat români sint cel mult 20, intre care 2 din familia Vaida, 2 din familia făgărăşană Boier,
"domnii Recii" cum ii inscrie procesul verbal al adunării din 3-15 mai 1848, consilierul financiar Iosif Brincean (904 ha), oierul săcelean Gh. Trandafir cu 15 sesii in Mărişel, un Lemeni
in Dăbica, un V. Plăcintar cu 556 ha, tot aici40. Numărul proprietarilor români de pămînt creşte
ins[t repede chiar din primii ani după emiterea patentei urbariale, ca urmare a eroziunii tot
mai accentuate a nobilimii. Deja în 1861, contele Mi.k6 Imre, in lucrarea Iranyeszmek (Idei
directoare), atrage luarea aminte a naţiunii maghiare asupra consecinţelor cu totul nefaste
pe care le-ar putea avea pentru ea pierderea controlului asupra proprietăţii funciare prin
necontenitele Yinzări. "Yinzarea proprietăţilor de pămînt - scrie el - se petrece fără intrerupere în întreaga ţară, iar 3/4 a tranzacţiilor înstrăinează pămîntul din miinile maghiarilor"u.
Între achiziţiile despre care se vorbeşte mai mult acum e aceea a domeniului Spring, cumpărată
in 1861 de Al. Sterca Şuluţiu cu 95 000 fi de la Hermina Bethlenu, cele făcute de Ioan Vaida din Olpret, cel mai mare proprietar din Solnocul Interior, a cărui avere era preţuită in 1867
la. 700.00.0 de _f~orini, c:a pertractată in 1865 între comisarul de poliţie din Bistriţa Gavril
Dugău ŞI familia Csere1 48 • În 1867 tatăl lui Bariţiu, asociat cu unul, dintre fii, cumpl\ră,
la sfatul stăruitor primit din Braşov, moşia din Petrind a lui L. Ve ies, pe care, cum apare
din corespondenţa purtată cu acest prilej, intenţiona s-o ia şi ,.baroniţa din Copand"44.
Acest e achiziţii sporesc neincetat numărul românilor proprietari, aşaincit in deceniul al 7-lea
ei sint destul de numeroşi. Îi aflăm cu zecile şi pe ei printre abona ţii din aceşti ani ai ziarelor
româneşti, între participanţii la conferinţele naţionale, pe diverse acte de subscripţie, intre
donat orii primei expoziţii a Astrei din 1862, ca Nicolae Molnar din Cluj, Ion Pop Maior din
Reghin "cunoscutul om bogat", descendent direct al lui P. Maior, Nicolau Sandor de Viştea,
proprietar in Oarda de Jos, Grigore Viteazul din Teaca etc. Patru ani mai tirziu, in 1871, intre
primii acţionari ai Albinei figurează 120 proprietari mijlocii, care deţin 14,5% din acţiuni4•.
Ca pu net de reper e interesant de ştiut faptul că in 1900 numărul proprietăţilor româneşti de
peste 100 ha din Transilvania istorică e de 804, iar al celor de peste 50 ha de 29754&. Compa39

M agyarorszrig brinydszata a btinyakapitdnysagok 7863-1867 evi jelentesei alapjrin osszehason litva, in Hivatalos statisztikai kozlemenyek, II, Pest, 1869, p. 136.
40 ]. A. v. Grimm, Das Urbarialwesen in SiebenbUrgen, Wien, 1863.
41
Mik6 Imre, Irdnyeszmek, la Tokaji Laszl6, Elad6 orszâg, Kolozsvar, 1913, p. 7.
42
Testamentul lui Suluţiu, in Gazeta Transilvaniei, an. XXX, 1867, p. 286.
43
ldem, an. XXVIII, nr. 39 din 19 V 1865, p. 155.
44
Arhiva Istorică Cluj, Arhiva Blaj, fond general de corespondenţă, dosar Antonelli- Bariţiu,
nr. 197.
45 B. Surdu, op. cit., p. 184.
46
Petre Suciu, Clasele sociale ale românilor din Ardeal, in Transilvania, Banatul, Crişana
1i Maramureşul, I, Bucureşti, 1929, p. 622.
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rate la situaţia generală, ele reprezintă abia 10%, respectiv 26% faţă de restul proprietăţilor
din aceste categorii, dar reprezintă totuşi suficient de:mult, mai:ales avînd in vedere creşterea
lor - in 1910 sint 1481 proprietari cu peste 100 ha47 - pentru a provoca in preajma răz
boiului strigătul .. ţară de vinzare".
Interferenţa stratului burghez cu marea masă ţărănească se face la nivelul ţărănimii instă
rite, al burgheziei rurale. Un contur sumar al acestui element se poate incerca pe baza cifrelor oficiale despre alegătorii dietei din Sibiu. Dacă acceptăm că in 1863 alegătorii censişti
care, cum se ştie, trebuiau să plătească un impozit de cel puţin 8 florini, deci să posede minimum
16 ha pămînt, acoperă mai mult sau mai puţin cadrele burgheziei rurale, urmează că numărul
acesteia se ridică, conform raportului din 23 iunie 1862 al guberniului Transilvaniei, in cele
opt comitate, districtele Făgăraş şi Năsăud şi scaunele secuieşti, la 53.041 de persoane. Din
aceştia 32.967 sînt români, 16.279 maghiari, 3693 saşi, 312 alţii48 • Pe Pămîntul crăiese ţără
nimea română înstărită e mult mai deasă. Aici sînt cunoscuţii oieri , săcelenii, sibienii, brănenii.
dintre care unii se pot măsura, după expresia lui Bariţiu, cu mulţi baroni şi baronaşi din Ardeal ;
industria casnică, comerţul mic sînt aici mult mai răspîndite decît în alte părţi. Iar dacă oieritul
este în această epocă în decădere, iar viitorul lui pecetluit-din 1856 pînă în 1870 numărul oilor
trecut~ la păşunat in România s-a redus aproape la jumătateu industria casnică, comerţul, spiritul întreprinzător în general dau naţiunii aici un număr considerabil de oameni cu stare.
Se cunoaşte extinderea mare a industriei săcelene pentru prelucrarea linii, ale cărei produse,
stofe de tot felul, pături erau răspîndite în toată monarhia, tn România pînă departe în Egipt5°.
Potrivit informaţiilor lui Visarion Roman pieile lucrate în satul Porceşti erau cunoscute chiar
şi in Anglia 51 • Lumînările de seu şi căruţele legate în fier fabricate în Răşinari pentru a se
exporta in România concurează in toate priyinţele pe cele făcute la Sibiu. Mulţi se indeletnicesc apoi cu purtarea diverselor negustorii. Cei mai mari speculanţi ii dau comunele Boiţa
şi Răşinari. Boicenii negustoresc cu Yite din România, la Pesta, Viena, Praga. Ca la 300
zărneşteni sînt mari cărăuşi. Traficele şi bol tele din toate satele româneşti sînt pe Pămîntul
crăiese ale românilor. Apar chiar semne ale spiritului de asociere. La Boiţa in 1867, 18 inşi
se constituie într-o societate de comerţ cu un capital de 60 000 florini 52 • în 1868 apare la Răşi
nari "Societatea de împrumut şi de păstrare". Nu e lipsit apoi iarăşi de semnificaţie că prima bancă românească se înfiinţează la Sibiu. Alături de 636 funcţionari, avocaţi, medici, preoţi
etc., 4 proprietari mari, 120 proprietari mijlocii, 151 negustori şi meseriaşi, 45 alţii, intre cei
dintîi 1089 acţionari ai săi întîlnim şi 140 ţărani înstăriţi 63,

Încercînd pe :baza datelor expuse o evaluare numerică a contingentului burghez românesc pe întreaga Transilvanie, se constată că în perioada 1861-1867 el oscilează în jurul cifrei de 8000. Faţă de populaţia
românească - 1.369.911 în 1857 54 - el reprezintă aşadar nici 1%. Importanţa sa socială este însă incomparabil mai mare decît numărul său. În
ansamblul social românesc el este diriguitor politic, creator şi purtător de
instituţii diverse, ferment viu al procesului mereu mai amplu şi mereu
mai profund al ridicării naţiunii. Pe planul general al Marelui Principat
este o forţă de care tot mai mult trebuie să se ţină seama. Ceea ce
înseamnă şi sub acest unghi, înseamnă însă nu atît datorită tăriei economice
a cîmpului social propriu, ci mai ales datorită calităţii de reprezentant al
I dem, p. 694.
Arhivele Statului Budapesta, d. 228, 1863, nr. 62.
49
În 1856 păşunau în Ţara Românească 2 milioane de oi, venite din Ardeal; în 1870, trec
la păşunat in România 1 milion de oi şi 300.000 de porci (Hintz, Das wandernde Siebenbilrgen, Braşov, 1876; în St. Meteş, Păstorii ardeleni în Principatele române, Arad, 1925,
p. 146).
60 L. G. V. Gologan, op. cit., p. 54.
6 1 Federaţiunea, 1, nr. 66 din 30 IV 1868, p. 259.
62 Idem, nr. 53.
13 B. Surdu, op. cit., p. 184.
64 Fenyes Elek, op. cit., p. 41.
17
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naţiunii majoritare. Prin însăşi firea lucrurilor poartă Şl m acest cadru mai
larg, în care legal păşeşte acum pentru întîia oară, ideile progresului
social şi naţional. Spre ilustrare trimitem, chiar în această vreme, la exemplul legislaţiei dietei din Sibiu, incontestabil cea mai democratică din
întreaga istorie a Transilvaniei.
Pe de altă parte slăbiciunea economică şi numerică a alcătuirii burgheze româneşti, urmare a vitregiei condiţiilor în care s-a înfiripat, s-a
răsfrînt într-un fel sau altul asupra activităţii sale. Faptul este mai
vizibil după 1867, cînd se află în situaţia de a folosi armele opoziţiei
politice, dar se poate sesiza şi în anii liberalismului. Oricum însă, stră
duinţele pe diverse fronturi ale burgheziei începătoare româneşti din această vreme poartă un caracter nu numai progresist, dar şi democratic.

S. RETEGAN

DIE SOZIAL-OKONOMISCHE STRUKTUR DES RUMĂNISCHEN
B"CRGERTUMS AUS SIEBENBURGEN IN DEN JAHREN DES
LIBERALEN REGIMES
(Zusammenfassung)
Der Wortfiihrer der ruma.nischen Nation aus Siebenbi.irgen wăhrend des liberalen Regimes
ist, so wie vorher wie auch nachher, das Biirgertum. Das Biirgertum ist aus verschiedenartigen
sozialen Kategorien : Beamte, Pfarrer, Lehrer, einen freien Beruf Ausiibende, mittlere Gutsbesitzer, Kaufleute, Handwerker zusammengesetzt, die durch gemeinsame soziale und politische
Interessen vereint sind : einerseits i:Iurch den Kampf gegen die fiihrenden Klassen der anderen Nationen, andererseits durch den Wunsch, an die politische Macht zu gelangen oder
wenigstens in einern oder anderem Masse an ihr teilzunehrnen. Die so langsame Entwicklung
des rumănischen Biirgertums vor 1848 erreicht nach der Revolution ein qualitativ hoheres
Ninau: sie vervielfăltigt sich, erweitert sich, gestaltet sich verschieden, und beschleunigt
n1erklich ihren Rhytmus. Als eine Folge der Abschaffung der Leibeigenschaft bildet sich eiue
neue rumănische biirgerliche Kathegorie: die der mittleren Gutsbesitzer. Die Zahl der schon
existierenden Kategorien vermehrt sich rnassiv. Gleichzeitig schafft die Aufhebung des feudalen
Verfassungssystems der drei politischen Nationen, vor allem nach 1860, grossere Bewegungsmoglich.keiten fiir das rumănische Btirgertum auf politischem und kulturellem Gebiet. Das
Biirgertum erlangt somit eine grOssere Zahl eigener Beamten in der Lokal- und Zentralverwaltung, und im Landtag von 1863/64 bilden die rumănischen Abgeordneten die relative Mehrheit. Trotzdem es numerisch, in der Folge der ungi.instigen Bedingungen in denen es sich entwikkelt bat, beschrănkt und aus l.ikonornischem Standpunkt schwach war, bat das rumăn.iSche
Biirgertum eine besondere Bedeutung. In der Gesamtheit der rumănischen sozialen Phănomenen
ist es das lebendige Ferment des immer grosser und immer tiefer werdenden Erhebungsprozesses der rumănischen Nation.
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Calea ferată Arad - Alba Iulia şi derivaţia ei, linia secundară SimeriaPetroşani - numită de literatura de specialitate a vremii "Prima Cale
Ferată fdin Transilvania" - a fost realizată în cadrul vastei acţiuni de

construcţii feroviare ce s-a desfăşurat în deceniile 7 şi 8 ale secolului tre-

cut.
Începuturile construcţiilor de căi ferate în Transilvania sînt legate de
pătrunderea capitalului austriac. Interesul burgheziei austriece de a-şi
lărgi domeniile de activitate, pentru intensificarea exploatării pînă la un
grad corespunzător cerinţelor producţiei capitaliste, a făcut-o să-şi dea seama
de posibilităţile:Transilvaniei. Pe lîngă faptul că Transilvania, datorită industriei sale nedezvoltate din punct de vedere tehnic şi aflate în multe privinţe la nivelul micii producţii de mărfuri, nedispunînd decît de capital
redus, putea tdeveni o piaţă de mărfuri sigură pentru industria austriacă "mult mai Jdezvoltată, ea a atras atenţia burgheziei austriece şi prin
marile sale bogăţii minerale cu atît mai mult cu cît această burghezie avea
nevoie de cărbuni, minereu de fier, deci de surse de materii prime indispensabile nevoilor marii industrii austriece în plină dezvoltare. Marea burghezie austriacă, pentru a putea pune mîna pe bogatele resurse de materii prime industriale ale Transilvaniei şi a le putea utiliza în scopul dezvoltării fabricilor sale, trecea la exploatarea din ce în ce mai intensă a
pieţii transilvănene. Un rol de seamă în realizarea acestui obiectiv era
hărăzit dezvoltării reţelei de comunicaţii. Primul pas în pătrunderea masivă
a marii burghezii austriece în economia Transilvaniei, pe baza exportului de capital, lărgind prin aceasta dependenţa economică a Transilvaniei
faţă de capitalul austriac, 1-a constituit construirea de căi ferate sau achiziţionarea celor existente.
"Prima Cale Ferată din Transilvania" este una din liniile ferate ce demonstrează cu cea mai mare evidenţă tendinţa marelui capital austriac de a
moderniza transporturile, spre a putea exploata mai intens sursele de
materie primă pe care le poseda.
Înclin 1848 s-a pus problema unei căi ferate transilvănene avind ca staţie de plecare oraşul
Arad. Propunerea, datorată lui Szechenyi Istvăn, ministrul comunicaţiilor în guvernul revoluţionar, şi înaintată corpului legislativ, era motivată prin necesitatea ca unele oraşe de provincie unde a inceput să se dezvolte industria să fie conexate intre ele prin linii ferate,
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.,ferindu-se astfel de declin" industria acestora, precum şi prin doleanţa de a se inlesni circulaţia spre răsărit!.
în programul de construcţii feroviare elaborat de guvernul absolutist austriac instaurat
după infringerea revoluţiei din 1848, program menit să contribuie la traducerea in viaţă a concepţiei "imperiale" şi corespunzind astfel intereselor burgheziei austriece - elaborarea acestui
program a inceput incă în anul 18501, - figura de asemenea proiectul unei căi ferate
care să străbată Transilvania pornind din Timişoara, trecind prin Arad - Alba Iulia - Sibiu
şi incheindu-se la Braşov. În urma studiilor făcute la faţa locului, această linie ferată a şi fost
trecută in programul reţelelor feroviare ce a fost aprobat la 1 noiembrie 1854 şi care după
spusele ministrului comerţului, Bruck - "ia in considerare in chip mulţumitor interesele economice, politico-comerciale şi strategice ale imperiului" 3 •
Publicarea proiectului privitor la reţeaua de căi ferate austriece a stirnit un larg ecou in
presa Yremii. O vehementă dispută s-a declanşat in presa transih·ăneană, urmărindu-se să se
precizeze cea mai potrivită linie pentru calea feraU1 transilvăneană şi adnd drept rezultat
numeroase proiecte concrete de căi ferate. Sub presiunea opiniei publice, ministerul vienez al
comerţului 1-a trimis pe inspectorul general Schnirch, însărcinat să studieze temeinic proiectele
propuse. Pînă la urmă acesta a recomandat linia feratfl Arad - Braşov ca fiind cea mai corespunzătoare, cu condiţia ca prin întorsura Buzăului să se facă conexarea cu reţeaua de
comunicaţii a României•.
În scurt timp s-au găsit şi întreprinzători care sii-~i asume construirea căii ferate AradSibiu- Braşov, şi anume in persoana principalei acţionare a casei bancare Rotschild, ,.Societatea imperială - re gală privilegiată de stat austriacă de căi ferate", care ind!. la inceputul
deceniului al şaselea pusese mîna pe liniile ferate hănăţene existente, precum şi pe patentele
de construcţie a liniilor proiectate, pe domeniile fiscale bănăţene cu bogatele lor comori
ale subsolului şi solului, cu intreprinderile miniere şi siderurgice construite aici5. Din cauza
situaţiei financiare nefavorabile, casa Rotschild este însă nevoită să renunţe la concesiunca
construcţiilor, obţinută in 18568 •
În acest timp, consorţiu] cu capital austriac şi ceh avînd în frunte pe prinţii Maximilian
şi Egon Fiirstenberg, pe contele Otto Chotek şi pe baronii Louis şi Moritz Haber, in spatele
cărora se afla una din cele mai mari bănci ale Austriei, Creditanstallt-ul cu un capital de
141 000 000 florinF, a pus mina pe cea mai însemnată parte din terenurile carbonifere ale
Văii Jiului, infiinţind intreprinderea numită "Societatea anonimă de mine şi furnale din
Braşov". Consorţiu! a inceput, cu preţul unor sume mari investite, intense cercetări. Ca rezultat, in zona Petroşani. Livezeni şi Petrila au fost descoperite z11căminte carbonifere deosebit
de bogate. începerea producţiei la nivel industrial intimpina însă obstacole in privinţa transporturilor. Valea Jiului, înconjurată de munţi înalţi, era greu accesibilă 8 ; prima şosea judeţeană fu construită abia la inceputul deceniului al şaptelea, iar în vale, unde pînă atunci nici
1 ]elenUse a b1·ass6i kereskedelmi es iparkamardnak a kamara ter-aletenek (Erdety delkelete)
ipari, kereskedelmi es forgalmi viszonyair6l az 1880-1884, evekben [Raportul camerei de comerţ
şi industrie din Braşov despre industria, comerţul şi circulaţia de pe cuprinsul teritoriului
camerei (sud-estul Transilvaniei) in anii 1880-1884], (in continuare: Raportul camerei de
comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884), Braşov, 1886, Fiiggeh~k [Anexă], p. 33; Ujhely
Geza, A vasutilgy tortenete [Istoria căii ferate), Budapesta, 1910, p. 364.
2 Cf. Geschichte der Eisenbahnen der Oesterr. Ung. jlyfonarchie, vol. 1. partea 1-a, Viena,
1897, p. 216 şi urm.
It
3 A magyar kozlekedesilgy monografidja [Monografia comunicaţiilor din Ungaria], Budapesta,
1903, p. 32.
4 Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 33.
6 Cf. Ludovic Vajda, Cu privire la pătrunderea capitalului austriac în industria minieră şi
s1derurgică a Transilvaniei între 1848 şi 1867, in Studia, seria Historia, fasc. 2, 1965, p. 65-68.
8 Ujhely Geza, op. cit., p. 162.
7 Compass, Kalender und ]ahrbuch fUr Handel, Industrie und Verkehr. Capital und Grundbesitz, întocmit de Gustav von Leonhardt, Viena, 1869, p. 304.
8 Fapt caracteristic situaţiei nesatisfăcătoare a comunicaţiilor în această regiune, in deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea locuitorii din Vulcan transportau cu caii clirbunele in
atelierele de fierărie. (Lhai Lajos, Petrozseny telepUUse [Colonizarea Petroşenilor), Odorheiul
Secuiesc, 1927, p. 14.
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nu se pomenise de căruţă ferecată, drumurile comunale fură durate doar mai tîrziu 8 • Ca urmare, soluţionarea transporturilor moderne constituia problema cea mai importantă şi urgentă
a întreprinderii carbonifere din Valea Jiului, aparţinînd acestei societăţi.
Aşadar, după retragerea din construcţii a casei Rotschild, firul tratativelor a fost preluat de Societatea de mine şi furnale din Braşov. Societatea a proiectat în continuarea "căii
ferate din regiunea Tisei", terminată în 185810, o linie care să ducă de la Arad prin Porţile
de Fier ale Transilvaniei spre Haţeg. Mai departe, de la Haţeg la Petroşani, exista proiectul unei "linii ferate a cărbunelui", pe cind linia principală urma să meargă prin Simeria
pînă la Alba Iulia, de unde, pe valea Tirnavei Mari, trebuia să ajungă pînă la cumpăna apelor Oltului, apoi, coborînd la Cohalm şi străbătînd la Lupşa munţii Perşani, să urmeze începînd
cu Apaţa în general linia ferată de astăzi, pînă la Braşov, de unde să treacă prin Întorsura
Buzăului în România11 •
Acest proiect a stîrnit din nou vehemente discuţii in coloanele rpresei din Transilvania, solicitînd în primul rind opinia publică din Braşov şi Sibiu. "Comisia căii ferate" din Sibiu şi-a
ridicat cuvîntul pentru linia Arad-Sibiu-Turnu-Roşu; după cum reiese din ştirile publicate,
"sibienii aflaţi mereu în rivalitate cu Braşovul luptau cu o atare forţă, incit pînă la urmrt
şi Societatea minieră din Braşov a considerat necesar să li se alăture lor" 12 •
În anul 1862, cauza construcţiei căii ferate fu preluată, din încredinţarea Societăţii de
mine şi furnale din Braşov, de "Societatea de căi ferate din regiunea Tisei", cu capita~ de
asemenea austriac. Ea modifică proiectul în sensul ca pe prim plan să ajungă direcţia Vinţul
de Jos - Sibiu, eventual cu o linie secundară Alba Iulia - Cluj. După terminarea lucrărilor
preliminare, desfăşurate sub conducerea directă a lui Schimke, director la societate, la 21
mai 1862 "Societatea de căi ferate din regiunea Tisei" a primit autorizaţia de construire a căii
ferate 13 • Angajînd un grup de ingineri englezi, ea a efectuat temeinice sondaje de teren, în
special de-a lungul cumpenei apelor in zona Apoldul de Jos - Apoldul de Sus. Referatul favorabil al inginerilor a determinat Creditanstallt-ul să constituie o grupare pentru finanţarea
cheltuielilor legate de construirea liniei feratel4.
În acest răstimp s-a ivit un nou antreprenor dispus să construiască linia principală AradVinţul de Jos-Sibiu şi linia secundară Vinţul de Jos-Cluj, anume baronul Thierry, care,
împreună cu alţi capitalişti, englezi, obţine la 21 iunie 1862 autorizaţia necesară lucrărilor
preliminarel6.
Posibilitatea de a realiza un profit nemijlocit din construcţiile de căi ferate a trezit interesul
pentru construirea liniei în cauză. La 12 decembrie 1863, guvernul înfăţişa Reichsrath-ului
oferta a 5 antreprenori, ai căror reprezentanţi şi oameni cointeresaţi au deschis un veritabil
duel în presă. Ofertele au fost înaintate în primul rînd pentru obţinerea concesiunii asupra
liniei Arad-Sibiu-Turnu Roşu cu linia secundară Alba Iulia - Cluj sau Alba Iulia- Braş~v - graniţă. Nici un antreprenor însă nu putea asigura capitalul necesar construcţiilor,
din cauza situaţiei în continuare nefavorabile pe piaţa financiară, urmare a lipsei de credit a
Austriei în străinătate şi a războaielor austro-italo-prusiene. De aceea, nu s-a ajuns la discutarea efectivă a nici unei ofertele.
Totuşi, c:fuza, ce lincezea de ani de zile, a construcţiei căii ferate transilvănene a rămas
în continuare la ordinea zilei. Conform unei decizii adoptate în 5 iunie 1864, se proiecta construirea pe cheltuiala statului a liniei Arad- Vinţul de Jos - Sibiu - Turnu Roşu, cu derivaţie
spre.~luj. Prin această decizie, guvernul urmărea să soluţioneze întrucîtva foametea ce a urmat
m~~ s_ecete din anul 1863 şi să canalizeze prin aşa-numitele "munci ale foametei" nemulţu
mirile ce însoţeau această calamitate.

Raportul camerei de comerţ şi industrie din Arad, 1885, p. 119.
Este vorba de linia ferată terminată în octombrie 1858 între Arad - Curtici - Cegh~d.
11 Teglas Gabor, A piski-petrozsenyi hegyi vasut [Calea ferată de munte Simeria Petroşeni), în Făldrajzi Kăzlemenyek, voi. VIII, fasc. III, p. 1-4.
11 Ibidem; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 34.
18 Kepessy Laszl6, A magyar vasutilgy tărtenete [Istoria căii ferate din Ungaria], Budapesta,
1908, p. 54; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 34-35.
14 Teglas Gabor, op. cit., p. 1-4.
16 Ibidem.
16 Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 36; Ujbely Ge7a.
op. cit., p. 162.
9

10
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La tratativele de ofertă, fixate pentru 15 iulie 1864, s-au prezentat doi concurenţi~pentru
a obţine concesiunea construcţiilor : de o parte Institutul de Credit Funciar Austriac, reprezentat de prinţul Jablonowsky, W. Drake, S. M. Rate şi T. Brassey, pe de alta antreprenorul
londonez E. Pickering. Acesta din urmă avu cîştig de cauză. Ca rezultat al tîrguielilor, la
29 noiembrie 1864 guvernul inaintă un proiect de lege pentru inceperea lucrărilor de construcţie. Proiectul a fost aprobat, dar legiferindu-se doar porţiunea Arad - Alba Iulia~şi urmind
ca un nou proiect de lege să se refere la continuarea lucrărilor. Această clauză 1-a indispus
pe antreprenor17 , construirea unei linii mai scurte neprorniţindu-i un profit pe măsura calculelor.
Neprezentindu-se alţi antreprenori, guvernul a încredinţat ,.Societăţii căilor ferate din regiunea Tisei" conducerea construcţiilor. Lucrările progresau însă foarte lent""'şi Societatea de mine
şi ftliDale din Braşov, care ana cele mai mari interese dintre toţi antreprenorii ca linia să
fie cit mai repede construită şi astfel să-şi poată valorifica zăcămintele de cărbune din Valea
Jiului, s-a folosit de ocazie pentru a interveni. Ea ceru guvernului să-i acorde conducerea
in continuare a construcţiilor; totodată, ca proprietar al minelor din Valea Jiului, solicită
autorizaţie pentru construirea liniei secundare Simeria - PetroşanPB. La 19 februarie 1865,
Societatea primi un termen de 6 luni pentru studierea liniei principale şi a liniei secundare
derivate. Tratativele decurgind favorabil, prin autorizaţia eliberată la 18 august 1866 Societatea de mine şi furnale din Braşov a obţinut concesiunea construirii liniei ferate Arad - Vinţul
de Jos - Alba Iulia, aprobată prin legea din 10 august 1865. Societatea fu obligată să răs
cumpere cheltuielile de pînă atunci ale statului şi să respecte ruta stabilită pentru linia
principală. în privinţa derivaţiei Simeria - Petroşani, societatea nu fu supusă nici unei restricţii, in afară de a da in uz linia in termen de un an după darea in circulaţie a liniei principale19.
Societatea de mine şi furnale din Braşov trecu Ia organizarea lucrărilor de construcţie.
Neavind însă capital suficient, căută să-I suplinească dobindind anumite înlesniri din partea
guvernului. Ea obţine rezultate, cuprinse in inţelegerile din 9 şi 17 februarie 1867. Conform
acordului de sconturi incheiat. guvernul se obligă să mărească la 4 milioane suma alocată
pînă atunci pentru construirea Primei Căi Ferate din Transilvania; la această sumă nu se calCllla nici o dobîndă pînă la deschiderea liniei complete, iar după aceea guvernul va accepta,
ca plăţi, acţiunile societăţii in valoarea lor nominală. Mai departe, se preciza in acord că avansul garanţiei dobinzii de stat va fi de 1 771 000 florini de argint•o ; de asemenea societatea
beneficia de scutire de impozite timp de 9 ani de Ia data deschiderii liniei21 •
Prin aceste clauze deosebit de avantajoase a devenit cu putinţă procurarea capitalului de
bază necesar construcţiilor 22 , iar în ziua de 17 iulie 1867, sub preşedinţia contelui Otto Chotek, a avut loc cea dintii adunare generală a consiliului de administraţie al Primei Căi Ferate
din Transilvania28.
Teglas Gabor, op. cit., p. 1-4.
Ujhely Geza, op. cit., p. 162.
19 Rapol'tul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 33; Teglas Gabor,
op, cit., p. 1-4.
20 Acţionarii .. Primei Căi Ferate din Transilvania" au reprimit din partea statului mai mult
de jumătate din capitalul lor iniţial, sub formă de garanţie a dobînzilor. Aceasta insemna, in
esenţă, acoperirea prin mijloacele statului a dobinzilor de 6-9%, garantate de stat, ale capitalului investit, în cazul in care se dovedea că rentabilitatea căii ferate nu atingea un asemenea grad. (Cf. Compass, Kalender und ]ahrbuch fUr Handel, Industrie und Verkehr, Capital und Grundbesitz, intocmit de Gustav von Leonhardt, Viena, 1882).
21
Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1886, p. 34; Ujhely Geza, op.
cit., p. 162.
22 Capitalul acţiunilor însuma 14 000 000 florini, repartizaţi in 70 000 acţiuni de cite 200
florini. Au fost emise in total 105 000 bucăţi acţiuni de prioritate, în valoare de 200 florini
fiecare, totalul lor ridicîndu-se la suma de 21 000 000 florini. Astfel, capitalul societăţii anonime
infiinţate era de 35 000 000 florini. (Cf. Ignaz Kohn, Eisenbahn- J allrbuch der Osterreichisch
- Ungarischen Monarchie, anul Il, Viena, 1869, p. 287).
28
În rîndul membrilor consiliului de administraţie, alături de contele Otto Chotek, baronul
Louis Haber, prinţul Egon Fiirstenberg, principali acţionari ai Societăţii de mine şi furnale
din Braşov, se aflau mai mulţi reprezentanţi notorii ai finanţelor vieneze, ca: Julius Ritter
von Goldschmidt, Johann Gogl, Emanuel Grimm, Gustav von Griinzenstein, Louis Ritter von
17

18
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Lucrările de construcţie au fost încredinţate firmei vieneze a baronilor fraţii Klein. Firma
s-a obligat să dea in folosinţă linia principală Arad - Alba Iulia pînă la 8 mai 1868, iar
derivaţia Simeria - Petroşani pînă la 18 august 1868. Direcţiunea societ1iţii anonime a acceptat oferta intreprinderii constructoare, consimţind la obligaţiile luate de ea in acest sens.
Astfel, după tergiversări de ani de zile, la 24 aprilie 1867 a inceput, sub conducerea directorului Seppel, construirea liniei ferate Arad - Alba Iuliau. Deşi construcţiile se desfăşurau
pe porţiuni, utilizindu-se forţe corespunzătoare - antreprenorii fiind stimulaţi şi de faptul
că, in virtutea contractului incheiat, in timpullucrlirilor ei trebuiau sli plătească toate dobinzile acţiunilor şi ale acţiunilor de prioritate -, datorită terenului pe alocuri dificil, faptului
că şinele au trebuit sli fie procurate din Anglia, intreprinderile autohtone neputîndu-le livra
Ia timp, ca şi din cauza altor obstacole neprevăzute, lucrările progresau destul de lent. De
aceea, au apărut decalaje in respectarea diferitelor termene contractuale stabiliţi pentru predarea porţiunilor liniei ferate, incetinindu-se astfel construcţia altor porţiuni sau a unor
obiective ulterioare, dat fiind eli transportul materialelor de construcţie trebuia efectuat în
bună parte folosindu-se porţiunile deja terminate.
În mai 1868 - deci după expirarea termenului de predare - s-a ajuns să se aşeze şinele
numai pe porţiunea Arad - Ilia25 , pe porţiunea Vinţul de Jos - Alba Iulia lucrările apropiindu-se numai de faza terminlirii operaţiwtilor de escavare, consolidare etc., iar la capătul
dinspre Alba Iulia al liniei - unde era nevoie de un rambleiaj de cea 72 000 ms - mai trebuia
efectuată o muncă de aproximativ 7 500-9 500 m de construire a infrastructurii 26 • Porţiunea
Deva - Simeria fu terminată in parte la sfîrşitul lunii iunie şi s-a trecut şi dinspre Alba Iulia
la aşezarea şinelor. Cu toate acestea termenul deschiderii liniei ferate nu putea fi încă stabilit.
Prelungirea termenului de predare a atins în mod sensibil Societatea de mine şi furnale
din Braşov. La adunarea generală din 15 mai s-a anunţat că, faţă de capitalul activ de 5%
milioane, suma pasivelor este de 6 Yz' milioane (3% milioane capital din acţiuni, 2 Yz milioane
datorii ipotecare şi 1/4 datorii in suspensie), iar decăderea ar putea fi oprită numai prin intrarea în circulaţie a căii ferate27.
. În urma amînării continue a dării in circulaţie a căii ferate, opinia publică s-a indreptat
Şl ea tot mai mult impotriva intreprinderii constructoare. Ziarul "Magyar Polgar", vrind sf1
con~racar~ze atmosfera nefavorabilă, căuta să arate situaţia reală fl construcţiilor scriind :
"Ce1 care JUdecă cu accente nefavorabile mersul lent al construcţiei Primei Căi Ferate Transilvănene nu au idee despre marile greutăţi şi obstacole intimpinate de intreprindere" 28 •
Construcţia liniei Arad - Alba Iulia urma calea trasată de natură: Valea Mureşului.
Totuşi, fu nevoie de ample lucrări de excavaţii. Pentru construirea terasamentului de 176,2 km
lungime şi 4,43 m lăţime trebuiau urniţi din loc peste 3 000 000 m 8 de pămînt. Pentru digurile,
prizele, consolidările necesare liniei, insumind in total 125 300 m 2 de teren, au fost folosiţi
29 000 m 3 material pietros de formă regulată şi 23 500 m 8 material pietros neregulatae. Pentru
aceste lucrări au trebuit efectuate aproape 35 000 m de crestături80 • Unul din cele mai neplă
cute obstacole in cursul lucrărilor de pămînt a fost intimpinat la Zam. "Aici Mureşul este şi
mai neastîmpărat ca aiurea - scrie o relatare contemporană - cutreieră incoace şi incolo mica
vale, abia lasă loc, intre cele două coaste muntoase, şoselei şi căii ferate de sub ea. în multe
locuri, linia ferată putea fi continuată numai dacă şoseaua era tăiată şi mai mult in adincul stincilor" 31 . înaintarea lucrărilor era ingreunaU şi de necesitatea ivită de a se construi
67 canale de scurgere a apei. Marele număr de treceri peste şoseaua publică, in număr de 302,

Marx, Franz Frh. von Reichenstein, Eduard Stracke, August von Trefort, Gabriel von Varadi,
Albert Freiherr von Wodianer, dr. Adolf Weiss, Frdr. von Kochmeister şi in sfîrşit, Cari
Weis, director al Creditanstalltului.' (Ignaz Kohn, op. cit., p. 279).
u Ujhely Geza, op. cit., p. 162-163; Magyar Polgdr, din 6 noiembrie 1868.
25 Magyar Polgar, din 24 mai 1868.
28 1 dem, din 7 iunie 1868.
2 7 Idem, din 24 mai 1868.
28 Idem, din 1 iulie 1868.
28 Ignaz Kohn, op. cit., p. 285.
30
Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 35.
31 M agyar Polgdr, din 23 august 1868.
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sau chiar strămutările diferitelor porţiuni de şosea necesitate de aceste treceri82 au încetinit şi ele ritmul construcţiilor.
Cel mai de seamă motiv de îngrijorare pentru întreprinderea constructoare îl constituiau
însă podurile peste Mureş. Astfel, executarea podului de lîngă Brănişca reţinea cu săptămîni
intregi mersul lucrărilor generale. Podul iniţial proiectat, lung de 255, 1 m, cu structură lemnoasă, nu putea fi construit din cauza solului stîncos al albiei riului, astfel că trebuia transformat parţial in pod cu structură feroasă. Piesele ulterior comandate au zăcut vreme îndelungată in staţia Zam, putind fi transportate la destinaţie numai o dată cu avansarea lucrărilor,
pe linia ferată deja construită. Construirea celor 12 pîloni de piatră, montarea podului erau
împiedicate şi de faptul că podul provizoriu, construit pentru inlesnirea lucrărilor, a fost dus
cu sine de vasele transportoare de sare, trebuind să fie inlocuit cu un pod navalaa. Celălalt
pou mai mare al liniei ferate, lung de 205,8 m şi avind 11 piloni, situat la Partoş, avea o
structură lemnoasă, fiind terminat in iulie 1868. Un alt pod de lemn, lung de 106 m şi
avind 6 piloni, fu construit la Simeria. Podurile de 62 m de lîngă Orăştie, de 33,6 şi 34,6 m
intre Şibot şi Vinţul de Jos, de 41,2 m din faţa oraşului Alba Iulia au fost construite din
fier, după sistemul SchiffkomM.
În luna august 1868, linia ferată era construită:pînă la Deva, împreună cu reţeaua telegrafică. A mai rămas însă mult de construit. Deşi terasamentul era terminat, mai lipseau
unele construcţii de protecţie, poduri, cantoaneu. Nici vremea nu fu favorabilă construcţiilor.
lntensele ploi căzute la sfîrşitul lunii iulie şi inceputul lui august au provocat inundaţii care
au rupt in mai multe părţi terasamentul, au deteriorat construcţiile de protecţie recent executate şi au dus cu sine cea 6 poduri de cale ferată, printre care şi podul construit pe piriu!
Cioarei lîngă Şibot3 8 •
Ziua de 21 august 1868 a fost o datl!. memorabilă pentru Prima Cale Ferată din Transilvania. În această zi, cel dintii tren personal, tractat de locomotiva "Partoş", a parcurs distanţa dintre oraşele Arad şi DeYa. Pornind de la Arad la orele 9 dimineaţa, zăboviud mai
multă Yreme in staţiile Radna, Berezova, Săvirşin, Zam şi Ilia, trenul trece la orele 12 peste
podul de la Brănişca şi ajunge la orele 13 in gara Deva, împodobită cu jerbe de flori şi cu
clrapele. După cum relatează presa contemporană, "pretutindeni, poporul adunat saluta cu
multă insufleţire locomotiva cu aburi"a7.
După această dată, deşi ritmul construirii porţiunii Deva - Alba Iulia s-a accelerat, deoarece
prin construirea podului de la Brăniştea - primul pod peste Mureş - s-a rezolvat problema
transportului materialelor de construcţie, totuşi se manifestă tot mai mult nemulţumirile stîrnite de amînarea termenului de predare. "Termenul deschiderii liniei era fixat pentru 1
decembrie a.c. - scrie ziarul ,.Magyar Polgăr", aflat in permanenţă la curent cu construcţiile -. Este deja a treia sau a patra aminare a termenului, iar oricine, fie cît de nepărti
nitor, este nevoit să creadă fl!.ră să vrea că antreprenorii constructori sint lipsiţi fie de energia
trebuincioasă, fie de bunăvoinţă. Am auzit din mai multe locuri .că antreprenorii vor fi obligaţi să plătească dobînzile capitalului investit, ne întrebăm însă, oare va putea plăti cineva
incalculabilele daune cauzate ţării prin aceste intirzieri repetate ?"38. Putem aminti pe marginea acestor rinduri că în gara Alba Iulia peste 300 000 chintale de mărfuri aşteptau să
fie transportateao.
Între timp au inceput transporturile de încercare, ~pe rute mai lungi sau mai scurte din
cadrul liniei construite. În ziua de 18 octombrie, in prezenţa unei comisii ministeriale, a avut
loc proba podului de la Brănişca, ,.la care acesta a rezistat cu tărie" ; a fost terminată şi
porţiunea Deva - Orăştie 40 • Nu au mai rămas decit de aşezat şinele pe porţiunea Orăştie Vinţul de Jos, lungă de cea 40 000 ru, precum şi de terminat trei poduri ma imici cu structură
Jeroasă pe porţiunea Vinţul de Jos - Alba Iulia. Aceste lucrări erau încheiate la inceputul
32

Ignaz Kohn, op. cit., p. 285.
Magyar Polgâr, din 24 mai 1868.
34
1dem, din 7 iunie 1868; Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 35.
8 5 M agyar Polgar, din 23 august 1868.
36 1dem, din 26 iulie, 16 şi 23 august 1868.
37 1 dem, din 30 august 1868.
38
1dem, din 22 noiembrie 1868.
38 1dem, din 13 decembrie 1868.
40
1dem, din 23 octombrie 1868.
33
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lunii decembrie. La 8 decembrie 1868 au sosit in gara Alba Iulia 25 vagoane-marfă, tractate de locomotiva cu aburi "Săvîrşin" 41 • Zece zile mai tîrziu, veni la faţa locului o comisie
de examinare a liniei, condusă de consilierul ministerial Ribari. Comisia "nu a găsit defecţiuni
în nici un loc pe toată linia"4s.
"Prima Cale Ferată din Transilvania" a fost dată în folosinţă intre Arad şi Alba Iulia la
data de 22 decembrie 1868. La ora 2 şi un sfert a sosit la Alba Iulia cel dintîi tren personal.
numit "Radna" 43, După cum relatează presa vremii, "asupra poporului adunat în şuvoaie în
incinta gării, scena pe care mulţi o trăiau pentru prima oară a avut un efect sensibil, încît
nu era de mirare că uralele pline de însufleţire răsunau de pe buzele tuturora" 44 •
"Prima Cale Ferată din Transilvania" se întindea pe o lungime de 211,42 km bucurîndu-se
de prielnice condiţii în ce priveşte urcuşurile-coborişurile, precum şi unghiul de luare a direcţiilor. Trenurile trebuiau să învingă o altitudine de numai 146,65 m pe linia Arad - Alba Iulia,
respectiv de 31,15 m in direcţie inversă, pe linia Alba Iulia- Arad46 . Avînd în vedere că
în cazul invingerii obstacolelor de altitudine contează nu numai înălţimea absolută, nn numai
cantitatea acesteia, ci şi calitatea urcuşurilor, precum şi unghiul sub care se succed direcţiile
alternative, caracterul liniei era favorizat de faptul că pe o lungime de 153,7 km urcuşul atingea
numai 3,5%. Totodată, situaţia direcţiilor se dovedea şi ea favorabilă. Pe linia Arad - Alba
Iulia, fiecare arc de cotitură avea o rază mai mare de 375 m. Mai mult chiar: lungimea arcurilor cu raza de 375-500 m era de numai 5,1 km, iar lungimea arcurilor rectilinii şi mai mari
de 500 m însuma 206,2 km4e.
I dem, din 13 decembrie 1868.
Idem, din 20 decembrie 1868.
43 După deschiderea liniei ferate
.trenul pleca zilnic la ora 5
ajungînd la Arad după amiază la ora 1,45.
" Magyar Polgar din 30 decembrie 1868.
' 6 lată graficul urcuşurilor şi coborişurilor :
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Calea ferată a fost construită avind o singură linie. Şinele cu talpă lată din fier sau din
oţel, avind o greutate medie de 32 kg pe un metru, erau culcate pe un terasament de 4,43 m
lăţime, pe tălpi de lemn de cer pentru aplicarea cărora s-a folosit pietriş de riu. Şase staţii de
cale ferată aveau triaje înzestrate cu un total de 133~ macazurl. Folosirea optimă a 1ocomotiYelor era asigurată prin 5 discuri de rAscruce, dintre care două la Simeria şi cite unul la Arad,
Partoş şi Alba Iulia47 •
173 clădiri deserveau buna funcţionare a căii ferate, 119 din ele fiind cantoane care aveau
în grijă securitatea liniei. La Arad, Alba Iulia şi Simeria funcţionau hale de cazane. La
Simeria a fost construit chiar un atelier de instalaţii, primul de acest fel în Transilvania.
Aparatajul telegrafic funcţiona după sistemul Morse. Sistemele de semnalizare erau şi ele
de la început bazate pe electricitaten.
Iniţial au existat 16 staţii şi halte pe intreaga linie, remardndu-se prin circulaţia lor mai
intensă staţiile Alba Iulia, Vinţul de Jos, Simeria, Deva şi Radna. Gara Arad era comună
cu cea a "Căii Ferate din regiunea Tisei" şi cu cea a căilor ferate de pe linia Arad - Timişoara. Ulterior numărul staţiilor s-a mărit, ridicîndu-se la 18.
Un fapt elocvent pentru interesul trezit de aceste construcţii în rindurile populaţiei il constituie acţiunea locuitorilor din Glogovăţ. Aceştia au consimţit să suporte integral cheltuielile
ridicării şi utilizării complete a unei gări in localitatea lor, adunind in acest scop suma de
8484 florini şi 33 creiţari.
Construcţia derivaţiei Simeria - Petroşani a fost începută în- primăvara anului 1868.
Linia derivată începea din gara Simeria, în locul unde valea Streiului intllneşte valea Mureşului aproximativ in unghi drept faţâ de linia principală. Linia mergea de-a lungul Streiului
pină in satul Petros, de unde continua urmind valea pîrîului Merişor, apoi, urcind cumpăna apelor de la Băniţa, cobora in valea pîrîului Băniţa ajungind în staţia terminus Petroşani.
Trebuie menţionat, in legătură cu istoricul liniei Simeria - Petroşani, că proiectanţii au
studiat de la inceput temeinic posibilitatea unei legături cu linille din România. Societatea
anonimă constructoare a efectuat in 1870, la Surduc, măsurători topografice, iar adunarea
generală din 17 mai 1871 a imputernicit direcţiunea să destineze acestor construcţii de unificare un capital de 2 000 000 floriniu. Întrucît însă concesiunea construcţillor trebuia obţi
nută prin tratative diptomatice, executarea liniei proiectate intîmpină greutăţi, amplificate
şi de criza financiară ce nu a intirziat să se manifeste la inceputul deceniului al 8-lea. Continuarea căii ferate in România a rămas însă la ordinea zilei şi in deceniile următoare. Economiştii vremii considerau că una din cele mai de seamă condiţii ale dezvoltării mineritului
carbonifer în Valea Jiului este lărgirea legăturilor economice cu România. "0 mare influenţă
asupra creşterii producţiei de cărbune ar avea construirea unei linii de cale ferată prin Valea
Jiului ... şi astfellignitul ar putea fi transportat in România" - se arată în raportul Camerei
de comerţ şi industrie din Arad pe anul 1879&o. Aceeaşi instituţie se pronunţă în 1888 din
nou pentru realizarea unei legături feroviare, menţionînd următoarele: "Un avint mai mare,
demn de valoarea bazinului, este de aşteptat numai ... dacă va fi asigurată legătura cu reţeaua
de căi ferate din România, prin trecătoarea Surduc"'l. La sfirşitul secolului se fac auzite
propuneri concrete in aceastâ problemă. Se consideră că legătura se poate face de acum mai
lesne, căci linia este terminati!. şi intre Petroşani - Livezeni, pînă la graniţă ar mai fi de
construit doar o linie de 4 km, iar dincolo de ea linia ar trebui continuată numai pe o distanţil. de 43 k..m pînă la Tîrgu Jiu't.
Întorcîndu-ne la împrejurările în care a fost construită linia secundară Simeria - Petroşani,
izvoarele vremii relatează că antreprenoril au fost puşi în faţa unor situaţii deosebit de grele
pe de o parte din cauza terenului, pe de alta datorită timpului nefavorabil. Ca urmare, nici
aici nu s-a respectat termenul contractual, fiind depăşit cu peste un an.
De la Simeria la Barul Mare linia urma o vale. Aici, munca mergea cu paşi repezi. Pără
sind însă valea Streiului, a urmat un teren din ce în ce mai dificil, pentru ca de la Crivadia
47 Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 35-36; Ignaz Kohn,
op. cit., p. 285.
u Ignaz Kobn, op. cit., p. 285.
u Teglăs Gâbor, op. cit., p. 5.
&o Raportul camerei de comerţ şi industrie din Arad, 1879, p. 122.
n Idem, 1885, p. 120.
&2 Idem, 1897, p. 63-64.
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constructorii să aibă de-a face cu o porţiune de munte ce ridica cele mai mari dificultăţi.
Greutăţile constau nu numai în problemele ridicate de direcţia şi urcuşul-coborîşul nefavorabile, ci şi de straturile terenului alunecos. Această problemă, care a provocat multe neajunsuri
şi cheltuieli, era însă urmarea directă a setei de profit a întreprinderii constructoare. în cursul construcţiilor s-a făcut o abatere de la direcţia iniţial aprobată a liniei. Iniţial - conform
proiectelor întocmite de inginerul Karda -, la Ohaba linia ar fi trecut în partea dreaptă, la
Petros ar fi atins masivul calcaros, ieşind din el la Cetatea-Bolii. întreprinzl'itorii s-au speriat
însă de cheltuîelile ce le-ar fi necesitat lucr:hile de teren în această porţiune (crestături,
terasamente). Un nou concurs fu cîştigat de proiectul inginerului Polenszky, care avea în vedere
însemnate reduceri de cheltuîeli în direcţia Crivadîa - Merişor, întrucît preconiza un drum
de urmat în p11.rţ:i mai joase, tăind prin urmare la înălţimi mai mici văile laterale. După cum
reieşea din calcule, construcţia acestei din urmă linii ar fi angajat abia jumătate din lucră
rile de terasament ale liniei iniţial proiectate. Deşi chiar de la începutul construcţiilor au
existat temeri în legătură cu noua direcţie - temeri motivate prin faptul că solul argilos
de dată mai recentă este pătruns de umiditate mai ales la poalele munţilor, fiind deci aici
mai predispus alunecărilor -, nu s-a ridicat nici o obiecţiune împotriva construcţiilor, deoarece - argumentau antreprenorii - şi linia Arad - Alba Iulia prezintă anumite porţiuni
expuse alunecărilor de teren, care acolo nu au putut fi evitate6a.
Constructorii "Primei Căi Ferate din Transilvania" şi-au ispăşit însă cu vîrf şi-ndesat setea
de profit. Iarna anului 1868-1869 veni cu viscole neobişnuit de mari, iar intensele ploi din
vara tîrzie şi toamna ce urmară au muiat terenul argilos al liniei aflate în plină construcţie.
Nici măcar cu cele mai mari eforturi tehnice nu s-a reuşit să se soluţioneze la timp situaţia.
Toate aceste împrejurări au adus firmei de construcţii a fraţilor Klein pierderi de cîteva
milioane 64, iar S.A. "Prima Cale Ferată din Transilvania" a preluat ca moştenire o linie ferată
ce "a văzut lumina zilei împovărată de două boli mari şi veşnice, cea a puternicelor alunecări şi cea a muncii deficitare, boli de care suferă şi acum, fără întrerupere"66.
Datorită acestor factori, linia Simeria - Petroşani trebuîa mereu reparată şi supusă unor
lucrări de mărire a securităţii, lucru necesar şi datorită caracteristicilor liniei: din calea ferată
lungă de 78,8 km, numai 5,7 km aveau o aşezare orizontală, urcuşurile însumînd un total
de 60,7 km, iar coborîşurile 12,3 km. Diferenţa de nivel între Simeria şi Băniţa, punctul
cel mai înalt al liniei ferate, era de 540 m, pe distanţa de 67,6 km fiind nevoie de un urcuş
de 16,6% (1: 60). Pe distanţa de 11,7 km dintre Băniţa şi Petroşani, exista o diferenţă de
adîncime de 120,2 m, aici calculîndu-se coborişul maxim de 14,3% (1 : 70)68. Lucrările au fost
ingreunate şi de faptul că, de pildă pe porţiunea de munte dintre Pui şi Petroşani, lungă de
35 km, 66 cotituri alteruau cu 68 porţiuni in linie dreaptă67, cotiturile constind mai cu seamă
din arcuri cu raza de 189,6 m.
Porţiunea cea mai problematică a liniei ferate era aceea intre Crivadia şi Băniţa. Aici,
\'ăile şi prăpăstiile adînci şi adeseori abrupte făcură necesare terasamente inalte mergînd
pînă la 28 m, crestături ce variau între 8 şi 22 m şi numeroase lucrări şi construcţii tehnice
costisitoare. S-a constatat nevoia de a practica 8 crestături boltite şi tunele, depăşindu-se
astfel planul iniţial cu un număr de trei asemenea construcţii. Iată dimensiunile lor, în ordinea succesiunii: 98 m, 55,4 m, 23,7 m, 78,5 m, 45,2 m, 137,4 m, 143,3 m şi ultimul, chiar
înainte de staţia Băniţa, de 615 m. Cel de al nouălea tunel a fost construit în porţiunea Băniţa
- Petroşani, fiind de 89 m lungime 6B. Nimic nu caracterizează mai bine exigenţa întreţinerii tehnice a liniei Crivadia - Băniţa, decit faptul că pînă în 1877 s-au cheltuit un milion
de florini pentru lucrările de consolidare şi securitate a terenului" 9 •
63 Cf. Magyar Mernok- es Epiteszegylet Kozlonye, 1870, p. 193; Teglâs Găbor. op. cit., p. 4.
64
Pentru a recupera această pierdere, precum şi altele cauzate de Societatea anonimă "Prima Cale Ferată din Transilvania" în valoare de 5 076 610 florini, întreprinderea de constmcţii
a deschis în anul 1873 acţiune judiciară de obţinere a unor răscumpărări, soldată în 1879 cu
incheierea unei înţelegeri : în schimbul sumei de 800 000 florini şi a 30 000 florini cheltuieli
de judecată, fraţii Klein şi-au retras reclamaţia.
66 Magyar J.\;Urnok- es Epiteszegylet Kozlonye, 1881, p. 50.
68 I dem, p. 49.
67 Teglâs Gâbor, op. cit., p. 9.
68
Raportul camerei de comerţ şi industrie din Braşov, 1880-1884, p. 35.
n Teglâs Gâbor, op. cit., p. 10.
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Lăţimea părţii superioare a terasamentului era de 3.48 m. Terasamentul terminat era lung
de 51,9 km, necesitînd crestături în lungime de 26,9 km. 184 piese şi instalaţii feroviare deserveau buna funcţionare a liniei, securitatea şi, printre ele, un viaduct de 61,5 m lungime în staţia
Crivadia, un pod de 74,4 m la Subcetate şi un pod de 34,5 m la Petroşani 80 •
Linia secundară Simeria - Petroşani a fost deschisă abia cu un an după data iniţial
fixată, la 28 august 1870 în loc de 18 august 1869. Astfel, construirea .,Primei Căi Ferate din
Transilvania" a durat două decenii, de la primele proiecte pînă la predare. Întreprinderea
feroviară a plătit firmei constructoare a fraţilor Klein 23 000 000 florini pentru linia principală
Arad - Alba Iulia şi 12 000 000 florini pentru linia secundară. Valoarea :ucrărilor ulterioare
s-a ridicat la 3 973 000 florini. Adăugînd suma de 726 948 florini - valoarea pieselor din utilaj -, cheltuielile de construcţie a căii ferate au costat 136 850 florini pe km 81 •

La deschiderea liniei, circulaţia era deservită de 21 locomotive. Parcul
vagoanelor de persoane consta din 64 piese, cel de vagoane marfă din
513 piese. Dintre acestea, 21 vagoane erau pentru poştă şi colete, 220
vagoane marfă acoperite, 20 vagoane marfă neacoperite, 76 vagoane pentru transportul cailor, vitelor şi porcilor, 126 pentru transportul cărbu
nelui, 20 pentru transportul grinzilor, iar alte 30 vagoane cu diverse
destinaţii 62 . Pînă în anul 1880, parcul vagoanelor de persoane a crescut
la 95 piese, cel de vagoane marfă la 1070 piese.
În general, circulaţia şi rezultatele comerciale s-au dovedit a fi favorabile. Mare parte din volumul circulaţiei era dată de transportul măr
furilor. Astfel, în 1880 s-au transportat 255 828 tone de mărfuri, în 1881
250 853 tone, în 1882 264 326 tone marfă. Această cantitate inseamna cea
75-76% din încasări. În anii amintiţi transportul de persoane a realizat
între 217 740 şi 231 532 persoane, dînd 15 - 16 % din încasările realizate63. Această circulaţie asigura un însemnat profit direct acţionarilor societăţii feroviare, mai ales dacă adăugăm sumele plătite de stat pa baza
contractului referitor la asigurarea dobînzilor, sume ce se ridicau în 1880 la
1 625 519 florini de argint şi 217 620 florini de aur, luînd apoi în consideraţie şi salariile reduse ale angajaţilor.
Masa muncitorilor feroviari se recruta din rîndurile proletariatului agricol, din rîndurile celor care datorită relaţiilor capitaliste agrare nedezvoltate obţineau cu greu un angajament definitiv în agricultură. Această
categorie a fost bucuroasă să găsească de lucru în construcţiile feroviare,
acceptînd să muncească chiar şi în cele mai nefavorabile împrejurări,
fapt pe care antreprenorii, respectiv acţionarii căilor ferate căutau
să-1 exploateze la maximum. Acelaşi fenomen s-a constatat şi în cursul
construirii "Primei Căi Ferate din Transilvania". Muncitorii de aici,
parte din ei fiind muncitori italieni calificaţi pentru munca la terasamente,
au cerut în martie 1868 plata salariilor lor fără reţineri, iar pe linia Simeria - Petroşani, "în scopul de a obţine cu de-a sila ridicarea salariilor,
s-au împotrivit" supraveghetorilor. Autorităţile au căutat să înfrîngă cu
forţa mişcarea muncitorilor pentru mărirea salariilor. A fost întărită janGo

61

82
63

Raportul camerei de comerţ şi industrie din
Idem p. 34-35.
Ignaz Kohn, op. cit., p. 286.
Raportul camerei de comerţ şi industrie din

Braşov,

1880-1884, p. 35.

Braşov,

1880-1884, p. 39.
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trimise două companii militare împotriva muncitorilor 64 • Totuşi,
mişcarea a continuat, în iulie şi august 1868 ajungîndu-se în sînul muncitorilor constructori din împrejurimile Vinţului de Jos la proteste împotriva salariilor mici& 5 •
Pe lîngă profitul nemijlocit pe care îl asigura acţionarilor, "Prima Cale
Ferată din Transilvania" era menită ca, în condiţiile date, să contribuie
la infiltrarea burgheziei austriece în viaţa economică a Transilvaniei. Trebuie să arătăm însă că, deşi motorul construirii căii ferate îl constituiau
posibilităţile realizării unui profit nemijlocit şi exploatarea bogăţiilor de
subsol ale Văii Jiului corespunzător intereselor capitalului austriac, construcţiile au contribuit substanţial la lărgirea posibilităţilor generale de
valorificare pe piaţă. La rîndul ei, această lărgire a influenţat dezvoltarea
activităţii comerciale şi, prin creşterea circulaţiei mărfurilor, intensificarea
producţiei industriale şi agricole.
"Prima Cale Ferată din Transilvania" a atras în circuitul modern,
prin Alba Iulia, bună parte din Munţii Apuseni şi regiunea agricolă a
Văii Mureşului, iar prin linia secundară a inclus în circuit bazinul carbonifer al Văii Jiului, precum şi ruinele de fier şi uzinele siderurgice din
împrejurimile Hunedoarei. Prin aceasta a devenit posibilă construirea
liniei derivate Simeria - Hunedoara, de 16 km lungime, întregită prin
Govăjdia pînă la Ghelar de calea ferată industrială, precum şi construirea liniei carbonifere Petroşani-Lupeni, cu o lungime de 19 km.
"Prima Cale Ferată din Transilvania" a contribuit mult la avîntul exploatării cărbunelui în Valea Jiului. Producţia a înregistrat aici un salt de
la 8529 chintale pe anul 1868 la 483 062 chintale în 1871, în 1880 ajunge la 1 365 463 chintale, în 1890 la 2 284 874 chintale, iar în 1900 la
8 804 964 chintale 66 • Rapida dezvoltare a mineritului a dus la sporirea
populaţiei. În 1870, numărul locuitorilor din plasa Jiu era de 12 671,
iar pînă în 1900 s-a ridicat la 28 750. Şi mai bătătoare la ochi este dezvoltarea unor localităţi miniere. Astfel, printre altele, Petroşani avea în
1870 1728 locuitori, număr care a crescut în 1900 la 7765, creşterea fiind
de 6037 persoane în 30 de ani. În decurs de un deceniu, simpla aşezare
păstorească Lupeni s-a transformat într-un orăşel. În locul celor 562 locuitori păstori, în anul 1870, cu zece ani mai tîrziu locuiau aici 4767 persoane, deci cu 4100 mai mult ca înainte. Examinînd circulaţia bănească
din cadrul uzinelor de cărbune, vedem că la începutul secolului nostru,
aceasta se apropia în Valea Jiului de 40 000 000 coroane pe an 6 7.
Mai este de menţionat în încheiere că în ultimul deceniu al secolului
trecut s-a început, pe porţiuni, construirea completă a liniei Arad Sibiu - Turnu Roşu, care figura în proiectele iniţiale ale "Primei Căi
darmeria

şi

84
A Magyar jVJunkdsmozgalom ~ Tortenetenek Vdlogatott Dokumentumai [Documente alese
din istoria mişci:rii muncitoreşti din Ungaria], voi. I, Budapesta, 1951, p. 151.
85
Magyar Pofgdr din 16 august 1868.
66
Industria i bogăţiile naturale din Ardeal şi Banat, Cluj, 1927, p. 51.
87
Teglăs GalJor, Hunyadmegye kozgazdasdgi leirdsa [Descrierea economică a judeţului Hunedoara], Budapesta, 1908, p. 22-23.

https://biblioteca-digitala.ro

L. VAJDA

298

Ferate din Transilvania". Astfel, la 3 septembrie 1897 au fost date în
circulaţie porţiunile Vinţul de Jos - Miercurea de 30 km şi Sălişte Sibiu de 23,3 km, la 17 noiembrie 1897 porţiunea de 29 km Podul Olt Turnu Roşu şi, în cele din urmă, la 25 noiembrie porţiunea de 15,7 km între
1\liercurea - Sălişte 88 •
Această extindere a căii ferate a sporit şi mai mult eficienţa sa economică.

LUDOVIC VA]DA

DIE ERSTE EISENBAHN IN SIEBENBURGEN
(Zusammenfassung)
Der Verfasser behandelt die Geschichte der .. Ersten Eisenbahn in Siebenblirgen", die
ursprlinglich die Stădte Arad - Alba Iulia verband und durch eine Nebenlinie liber Simeria
auch das Bergwerksgebiet des Jiu-Tals, mit der Endstation Petroşani.
Im ersten Teil des Artikels werden kurz die Okonomisch-politischen Yerhăltnisse erOrtert,
die den Bau der Linie zur Folge hatten, weiters die Verhandlungen mit wrschiedenen Unternehmern, die sich zur Durchflihnmg der Arbeit verpflichteten, sowie die wrschiedenen Projekte
zur Bestimmung der Eisenbahnstrecke.
Die Konzession ftir den Bau der Bahnliuie Arad- Vinţul de Jos-Alba Iulia, sowie d~:r
Seitenlinie Simeria- Petroşani bekam endlich - aw 18 Augu~t 1866 - die Bergbau- un el
Hochofengesellschaft aus Braşov, die unter allen Unternehmern das meiste Interesse am raschen
Bau der Linie hatte, da sie so ihre Kohlenvorkommen im jiu-Tal besser verwerten konnte.
Der Hergang der Bauarbeiten wird ausfi.ihrlicher gcschildert. Der Yerfasser verfolgt die
Ereignisse von der Organisit:rung der Arbeiten bis zur Inbetriebsetzung der .. Ersten Eisenbahn in Siebenbiirgen" am 22. Dezur.ber IH8. Die Linie hatte eine Lănge von 211,42 km.
Die Baugesch.ichte wird durch cinige tt:cbnische Einzelheiten und durch Daten liber den
Bahnbetrieb ergănzt.
'
Im zwdten Teil des Artiktls wudm die Froblt:n:e geschildert, die sich wăbrend des Baues
der Zweiglinie Simeria- Petroşani ergaben, die im Friihjahr 1868 begonnen und - erst ein
J ahr nach dem urspri.inglich festgesetzten Termin - :>m 28 . .Aug-ust 1870 beendet wurde.
lm Zusan:menbang mit dt:r Gescbichte der .. Ersttn Eiftnbdm in ~iebenbtirgen" wird erwăLnt, dass die ProjcktcJ:tcn nn Htnherein die :Mcglichkeiten einer Ytrbindung mit den
Eisenbahnen Rumăniens grtindlich untusucbten.
Der Verfasser gelangt zur fchh1ssfclgerung, dass die erste EisenbabJJ!inie in Siebenbiirgen
- obzwar der Anstoss zn ihnm Bau die Mllglichkeit eines unmittelbaren Gewinns und die Ausbeutung der Bodenschătze d~s Jiu-Tais im Intue!se dts Osterreichischeu Kapitals v.-ar - in
bedeutendem Masse zur Erweittrung der allgemeint:n Verwertungsmcglichkeiten am P1atz
beitrug. Ihrt:r~eits wieder fOrdt:rte diese Erweiterung den Handel und bob, durch Vergrosserung des '\Varenumlaufs, auch die industrielle und landwirtschaftliche Produktion.

u Tominac J 6zsef, M agyar szent korona orszdgainak vasutai 1845-1904
sfintei coroane ungare], Budapesta, 1905, p. 30.

ţărilor aparţinînd
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IDEI FILOZOFICE ŞI SOCIAL-POLITICE ÎNAINTATE
îN GÎNDIREA LUI VASILE LUCACIU

.Exponent tipic al intereselor fundamentale ale poporului român şi al
t'rogresului social general uman, Vasile Lucaciu întruneşte toate notele
definitorii ale personalităţii istorice. El rămîne în conştiinţa posterităţii
nu numai posesorul unor înalte însuşiri proprii de luptător, om politic
şi cărturar, ci, cu deosebire, numele său semnifică capacitatea angajării,
clarviziunea omului activ, simţul de discernămînt, pasiunea pentru adevăr şi dreptate, curajul şi sentimentul dăruirii totale pentru cei asupriţi
şi obidiţi. De aceea poate fi socotit pe bună dreptate printre "Oamenii
- drapel", pe care îi are orice naţiune, după cum îl numea Octavian Goga.
ATITUDINEA PATRIOTICĂ. Vasile Lucaciu este un produs al mediu:
lui social-politic din perioada regimului dualist transilvănean. În acest
context istoric el se situează pe poziţia şi în fruntea maselor populare.
Ca urmare, acţiunile sale individuale aveau să coincidă cu obiectivele generale ale luptei forţelor sociale ostile regimului exploatator. Rolul de conducător al poporului român şi 1-a luat recunoscut deschis, cu un sentiment de mîndrie, chiar şi în faţa autorităţilor oficiale. "Să se ştie, că
cine loveşte în noi conducătorii poporului - preciza răspicat Vasile Lucaciu
la 12 nov. 1892 -, cine pe noi ne insultă şi ne vatămă, loveşte şi vatămă
întreg poporul românesc" 1 . Pentru poporul său oprimat avea să lupte cu
duşmanii acestuia, cu toţi aceia care nu voiau să înţeleagă că timpul dă
dreptul naţiunii să se afirme şi să se aşeze în rîndul naţiunilor europene
libere şi independente.
Prezenţa sa în primul plan al marilor evenimente social-naţionale ale
vremii trebuie înţeleasă ca act de creaţie, în sensul că Vasile Lucaciu a
reuşit: a) să mînuiască o gamă largă a mijloacelor de luptă în condiţii
diferite, valorificînd la maximum avantajele acestora; b) să conceapă
soluţii specifice, pe care le-a integrat în ansamblul căilor de realizare
a scopurilor propuse; şi, în fine, c) ca puţini alţii, a reuşit să sesizeze
mecanismul funcţional al aparatului de stat autocrat, destinele acestuia
şi, implicit, liniile de dezvoltare ale naţiunii române. O atare poziţie şi
perspectivă îl situează printre personalităţile progresiste care au dat direc1

-~
A. Iuga, Cu privire la Vasile Lucaciu. Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940, p.211:
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precise luptei, deschizînd drumuri, aducînd vederile lor înainte în fruntea curentelor politice.
încă profesor fiind la Satu Mare, apoi preot în Şişeşti, conducător al Partidului Naţional
Român etc., se impune cu autoritate. De la catedră atacă mentalităţi invechite, de esenţă
feudală. privind ordinea de guvemll.mint în Transilvania; se declară în dezacord cu ideile superiorităţii de neam şi rasă, a .. hegemoniei" unei naţiuni asupra alteia. Convingerea lui era că
indivizii, popoarele şi naţiunile sint îndreptăţite a fi egale, în virtutea unor drepturi fireşti
legitime. Aduce, în acest sens, argumente istorice care in mintea elevilor aveau să trezească.
interesul pentru slujirea poporului român desconsiderat în viaţa politică. Astfel. lecţiile sale
de istorie naţională şi limbă română, adevărate mijloace .. şcoală" de educaţie patriotică,
pe lingă interesul şi entuziasmul elevilor, provoacă şi adversitatea autorităţilor care îl destituie,
considerind, ca şi in cazul altor cărturari patrioţi români ai vremii, că Vasile Lucaciu .,ca
profesor la liceul regesc catolic din loc. se dedă la agitaţii naţionaliste, propagîud ideea dacoromânismului"2. Aşa ajunge, in urma actului nedrept al demiterii din invăţămint, preot in
Şişeşti, acolo unde în prim plan Vasile Lucaciu simbolizează pe cărturarul luptător care a
făurit din voinţa şi conştiinţa socială şi naţională a poporului său cel mai puternic instrument de descătuşare. Atunci a fost idealizat de ţărani; iar posteritatea i-a ţesut legende. Pentru
că el nu a fost preotul resemnării, al impăcării cu ceva dat .,vieţii de toale zilele" - în accepţie
biblică; dimpotrivă, din biserică şi şcoală, construite pentru săteni, face adevărate mijloace
de formare patriotică, de organizare şi manifestare politică, amintindu-ne pe predecesorii săi
paşoptişti. Prima simboliza ideea unităţii naţionale .,măreaţa, fericiloarea, sfinta Unire
a tuturor Românilor" ; a doua întruchipa acea instituţie de instrucţie şi educaţie menită a
,.forma caractere, luptători vaşnici, pe1ztru cauza aspiraţii/ar drepte ale naţiunii I'Omâne". în contextul acestor idei-principiu Vasile Lucaciu şi-a ridicat glasul revendicînd schimbări de esenţă
şi structură in sistemul politic aristocratic transilvănean. Dovadă, Jlfemorandumul expresie
colectivă a reprezentanţilor celor mai de seamă ai naţiunii române -, dar in care se simte
radicalismul programatic, protestatar al lui Vasile Lucaciu, ceea ce explică şi neliniştea şi
intăritarea autorităţilor. Încep uneltirile, înscenările, persecuţiile, toate culminind cu o adevărată răzbunare in timpul regimului lui Tisa, generatorul numeroaselor procese al căror erou
principal trebuia să fie şi Vasile Lucaciu.
în sălile de tribunal acuzatul s-a transformat in. acuzatorul dirz, plin de demnitate, de
profunde sentimente şi convingeri patriotice. Ţesute pe o nemărginită capacitate de analiză
a fenomenelor sociale şi naţionale, intervenţiile sale insemnau un adevărat rechizitoriu. În
glasul lui, în ideile înfăţişate răspicat, printr-o logică impecabilă şi capacitate de demonstraţie
a adevărului, sensurile majore ale vieţii pot:orului său nedreptăţit căpătau ecou şi rezonanţă.
Ele au impresionat masele de ţărani, lucrătorii de la oraşe, intelectualitatea şi mai cu seamă
studenţimea. Din Ardeal, din România, din Ungaria şi întreaga Europă se exprima prin
scris, întruniri şi mitinguri publice solidaritatea cu h1pta dreaptă a .. Leului din Şişeşti". cu
acela pentru care rosturile sale ca şi ale oricărui patriot adevărat pot să fie definite numai
de măsura in care acestea influenţează tnnimentele in direcţia emancipării insului uman de
sub orice servitute socială, naţională şi spirituală. Aşa se explică optimismul lui, .. în deplina
reuşită a cauzei româneşti, căci această cauză este dreaptă" 3 • Pe postamentul unei astfel de
credinţe Vasile Lucaciu a renşit să infrunte atmosfera Injositoare din sălile de tribunal. regimul de inchisoare, atacurile presei oficiale, neajunsurile materiale ale familiei.
A fost victoriosul moral şi in încleştarea parlamentară. Aici şi-a onorat mandatul poporului
român din ţinutul Beiuşului, prin celebrele discursuri, rămase in actualitate datorită imaginii
verosimile pe care acestea au reuşit să o dea asupra tabloului politic al Transilvaniei. .,Candidatul Românilor - sublinia ziarul Neue Pester ]ournal - e un om nu numai de cultură europeană, cu ştiinţă mare, cu creier impunător, cu inteligenţă, modernă, dar mai ales este martirul
României" 4 • Aceste însuşiri explică apoi marea atenţie de care s-a bucurat cu ocazia nnmerl!laselor călătorii în străinătate şi, prin el, naţiunea noastră; in România unde Vasile Lucaciu
devenise deja un simbol al ideii măreţe de unitate politică a tuturor românilor.

2
3
4

1 dem, p. 49.
Idem, p. 259.

Cf. Ovidiu Suciu, Vasile Lucaciu, ,.Leul din Şişeşti", în Tribuna. XII (1968), nr. 5, p. &
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Pe aceste coordonate care marchează principalele mijloace de acţiune politică patriotică
ale lui Vasile Lucaciu, au fost elaborate precepte, idei, soluţii teoretice şi practice pe măsura
necesităţii dezvoltării obiective, istorice a poporului român, in condiţiile istorice date.
ASUPRA CONCEPŢIEI FILOZOFICE. Reevaluarea multilaterală a personalităţii şi operei
incontestabilului teoretician al acţiunii este reclamată de însăşi valoarea ideilor sale care,
exprimate adesea chiar cu rezervă sau intr-o manieră contradictorie, au depăşit in bună parte,
prin orizontul lor, graniţele Transilvaniei şi Ungariei, impunindu-se ca un moment de seamă
în gindirea filozofică şi social-politică românească. O valorificare critică, de pe poziţii ştiin
ţifice, marxiste se impune şi pentru că opiniile din trecut s-au oprit cu predilecţie asupra
vieţii şi activităţii politice a lui Vasile Lucaciu şi mai puţin asupra concepţiei sale teoreticofilozofice, care, în ultimă analiză, i-au inlesnit contribuţia la elaborarea normelor ideologice
şi politice pentru mişcarea românească in condiţiile regimului monarhie dualist.
Mai mult, chiar acelea dintre judecăţile de valoare care au încercat aprecierea gîndirii
filozofice a lui Vasile Lucaciu, fie şi numai sumar, nu ne pot satisface pe deplin. Din doufl
motive : a) mare parte dintre comentatori6 s-au rezumat la a accentua de cele mai multe
ori doar elementele teologice din concepţia sa, punind astfel in umbră idei, precepte şi vederi
generalizatoare de esenţă deterministă şi uneori chiar materialistă; şi b) unghiul de vedere,
lipsit de spiritul critic, de probitate ştiinţifică al unora dintre aceşti comentatori, ne-a lăsat
1maginea unei gîndiri anistorice, neangajate, fără luare de poziţie, ruptă de epoca revoluţiei
în ştiinţă, in cele din urmă o prelucrare cu note personale palide, ceea ce nu corespunde
întru totul adevărului. Explicaţia acestor neajunsuri îşi are cauze bine definite. Unele de ordin
extern, în speţă, poziţia de clasă şi formaţia spirituală idealistă a biografilor, din care rezultă
neputinţa acestora de a vedea în V. Lucaciu intelectualul burghez, ginditor idealist. care
însă, în climatul social şi cultural specific Transilvaniei vremii sale, se situează pe poziţia
forţelor sociale populare şi, in consecinţă, devine promotor şi al unor idei înaintate, al unei
viziuni realiste, democratice şi umanitare, puse in serviciul desăvîrşirii fiinţei umane, al progresului. În fine, celelalte neajunsuri, privind concluziile din trecut asupra filozofiei lui Vasile
Lucaciu, ţin de structura internă a sistemului acestuia, de însăşi natura contradictorie a gîndirii lui.
Aceste dificultăţi şi contradicţii specifice ideilor filozofice ale lui Yasile Lucaciu decurg, după
părerea noastră, din faptul că: ele sînt reflexul spiritual al unei epoci de tranziţie a lumii
n1oderne, însoţită, pentru condiţiile Transilvaniei, de un proces del cristalizare a orientărilor
realist-materialiste în opoziţie cu filozofia, cultura şi ideologia oficială, formulată de cele mai.
multe ori în termtni idEalişti, mistici. De aici explicaţia, în bună măsură, a interfercnţei,
suprapunerii, a coexistenţei principiilor filozofice idealiste cu note şi tendinţe evident raţiona
liste atît în sînul uneia şi aceleiaşi scrieri, cît şi, îndeosebi, între scrieri diferite, uneori elaborate în aceeaşi perioadă a vieţii, ceea ce ne creează greutăţi evidente în a încerca o sinteză
asupra concepţiei teoretice generale a cărturarului Vasile Lucaciu. La aceasta se mai adaugă
faptul că principala sa lucrare Instituţiuni filosofice, in mai multe volume, este fructul perioadei de tinereţe, cind influenţa climatului teologic în care a studiat se simţea mai mult; iar,
pentru ţnioada de maturitate, cînd contactul cu viaţa, cu progresele descoperirilor ştiinţifice,
cu lupta social-naţională orientează gindirea sa treptat spre o imagine filozofică deterministă,
cu note realist-ştiinţifice, nu avem o operă unitară în care să ne fie expusă sistematic adev~rata şi originala sa concepţie filozofică despre lume şi societate. Ca urmare, în afara pagimlor cu caracter filozofic din Revista Catolică, sîntem nevoiţi a descifra orientarea sa filozofică,
de mai tîrziu, în articole, studii, discursuri, memorii şi cuvîntări, cu implicaţii ideologice teoretice evidente.
lată, aşadar, numai unele din greutăţile inerente pe care trebuie să le depăşească reevaluarea critică a gîndirii filozofice a lui Vasile Lucaciu şi pe care, tn parte, le vom încerca
cu acest prilej.
Baza noastră de plecare o constituie izvoarele şi sursele amintite. Din ele se degajă preocuparea pentm o problematică ontologică, de istoria filozofiei, de logicâ, gnoseologie, etică şi
de sociologie. În acest cadru larg, problema centrală priveşte raportul dintre raţiune şi credinţă,
dintre ştiinţă şi teologie. Preocuparea lui a fost de a stabili raportul dintre raţiune şi cre6
Corneliu Mezea, Dr. Vasile Lucaciu, Satu Mare, 1935; Dr. Ilie Dăianu, Bustul spiritual
a lui Vasile Lucaciu, în Naţiunea Romdnă, Cluj, 1936, nr. 287-288; Lucian Bretan, Memoria.
lui Vasile Lucaciu, în Afirmarea, Satu Mare, 1 (1936), nr. 4-5; A. Iuga, op. cit. ş.a.
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dinţă, intr-o vumne metafizică raţională asupra lumii. Acest aspect evidenţiază, in cel mai
inalt grad, contradicţiile gîndirii lui V. Lucaciu, de care aminteam la inceput. Pentru că,
dacă in timp ce in capitolele consacrate filozofiei medievale, sub influenţa postulatelor lui Toma
de Aquino, accentuează asupra revelaţiei şi intuiţiei mistice, in alte capitole,de gnoseologie,
e'.ică şi, in special, in cele de logică, elogiază rolul raţiunii, care îşi propune să scruteze adevărul, al inducţiei care reuşeşte contactul minţii noastre cu realitatea sensibilă. Dovadă că,
după părerea lui V. Lucaciu, logica ca ştiinţă .,stabileşte şi ne întinde principiile ei, regulile
raţionării să11ătoase spre formarea conceptelor adevărate despre lucrări, şi a convi11gerilor tari
şi profunde fn adevăr" 8 • Noţiunea, conceptul, ideea sint privite de multe ori in afara idealului
pur, ca .,percepţiuni intelectuale. . . prin care mintea cîştigă notiţa despre oricare obiect" 7 , cu
alte cuvinte .,viziunea intelectuală, o imagine inteligibilă, semnul ideal al lt1crului cunoscut" 8 •
Acdeaşi accepţii raţionaliste le vom întîlni in majoritatea celorlalte probleme de logică : judecată, raţionament, demonstraţie, regulile silogismului, ale legilor şi normelor gîndirii corecte.
Prin urmare, preotul Vasile Lucaciu, in principiu, atent la a nu se îndepărta de preceptele
scolastice, este contrazis de profesorul umanist Vasile Lucaciu, care introduce o serie de elemente raţionaliste, opuse de fapt orientării neotomiste. Acest mod de a privi omul în dependenţl'i de o forţă supranaturală, dar şi independent de aceasta, incadrat în universul cosmic
prin determinaţii cauzale materiale, il situează pe Vasile Lucaciu, in cele din urmă, în rindul
adepţilor teoriei .. adaoărului dublu", poziţie ilustrată totodată şi de strădania sa, nedeclarată
deschis întotdeauna, de a separa domeniul teologiei de cel al ştiinţei, tendinţă care se afirmă
la el progresiv, ajungind chiar la accepţii deterministe in probleme principale ale filozofiei.
Unul dintre aceste domenii este cel al ontologiei. În sens larg, existenţa materială şi spirituală este privitli ca avindu-şi izvorul in forţa creatoare a divinităţii. Însă V. Luca:iu îşi
sprijină acest postulat, privind creatorul iniţial, nu atit pe dovezi rezultate dintr-un efort personal, ci prin argumente luate din filozofia scolastică. Adevărata sa contribuţie depă5eşte şi
de data aceasta cadrul teologic, oprindu-se asupra accepţiei deterministe, in speţă, asupra cauzalităţii ca fiind inerentă tuturor fenomenelor universului. În acest sens, in a sa istorie a filozofiei, ne rulează, continuindu-1 pe Aug. Tr. Laurian, intreaga evoluţie a determinismului materialist, incepind cu trecutul orientului antic, materialismul grec, cel al Renaşterii şi apoi insistind asupra celui modern. Se pare că aici îşi găseşte motivaţia şi interesul său pentru cele
mai senzaţionale cuceriri ale minţii omeneşti, in domeniul ştiinţelor tehnice şi fizice, de la
sfîrşitul veacului al XIX-lea, socotite de Vasile Lucaciu culmi ale culturii şi civilizaţiei chemate a da curs prosperităţii generale a fiinţei umane şi societăţii acesteia.
Evident, aducerea omului in prim plan şi, in consecinţă, opera etică şi antropologică, marchează un moment semnificativ in gindirea lui Vasile Lucaciu. Explicaţia trebuie căutată in
faptul că in acest domeniu etica sa teoretică, cu inerente accepţii teologice tradiţionale, serveşte doar ca un corolar formal pentru morala aplicată, practică, subordonatl'i, nu o dată,
unei optici politice largi asupra realitl'iţii sociale, asupra omului ca individ raţional şi deci
capabil de acţiuni conştiente, asupra omului înclinat spre raporturi fireşti cu semenii săi.
Iată cum imaginea filozofică a lui VasileJLucaciu asupra societăţii pleacă, aşa cum am mai
precizat, de la problema omului. Este de altfel nota comună pentru toate curentele filozofice
care şi-au propus să justifice prin ideologii lor năzuinţele şi aspiraţiile claselor sociale noi
apărute pe scena istoriei. Se propagă ideea superiorităţii omului ca turnare a preceptului raţio
nalităţii lui şi deci a capacităţii acestuia de a înfăptui libertatea. Ca dovadă Rousseau, Voltaire
şi alţi ginditori din epoca modernă vor închina omului un imn îmbrăţişat şi de Vasile Lucaciu.
Cărturarul român îşi va exprima convingerea deplină că omul .,ca fiinţă cugetătoare" este inzestrat cu atributul creativităţii. Deoarece el, omul, este o .,mică fărîmitură în mulţimea imensă
a semenilor - preciza Vasile Lucaciu - în omenire, în societate cu semenii săi" 9 • Aici aduce
cu sine, printr-un efort personal de pricepere, voinţă şi simţire, ginduri, idei, elemente de
ştiinţă, sentimente de ură sau iubire, care .,traduse în fapte" devin componente ale vieţii
sociale. Deci acţiunea umană este privită ca depăşind situaţia omului de individ al speciei
umane, el întrunind totodată calitatea de membru al unei societăţi determinate istoric. Caractentlui social al fiinţei noastre .,pornită spre viaţă socială", V. Lucaciu ii găseşte o determinare
8

7
8

Vasile Lucaciu,
Idem, p. 29.
Ibidem.

Instituţiuni

9 Conferinţele părintelui

filozofice. Satu Mare, 1881, p. 25.

Vasile Lucaciu,

Bucureşti,

1916, p. 61.
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faptul, teoretizat de Montesquieu, că diferitele societăţi "variază
geografice, climă, ape, mări şi rîuri, munţi şi şesuri" 10 •
Presupunerea interdependenţei dintre etic, natural, social. ca o stare a determinismului,
constituie un element pozitiv în gîndirrea lui V. Lucaciu. Cu atît mai mult cu cît el face
dovada înţelegerii că direcţia interdependenţei şi locul fiecărui domeniu faţă de celălalt depind
nu numai de ierarhia scopurilor ordonate in raport cu necesităţile naturii umane, cit şi de cele
apărute in cursul dezyoltării relaţiilor sociale. Gînditorul nostru, este adevărat, ca intregul
curent dominant a încărcat aproape toate acţiunile umane şi procesele sociale cu o dimensiune morală, ceea cei se poate reproşa. Dar avind obiect acţiunea umană, etica lui V. Lucaciu
nu poate face abstracţie de elementul social, de viaţa in societate, chiar dacă raportul individsocietate este, in principiu, explicat in funcţie de relaţia om-scop. Societatea este comunitatea indivizilor cu scopurile lor, intre care se stabilesc raporturi de natură morală, dar şi
sociale. Prioritatea lor este desigur, in concepţia lui V. Lucaciu, relativă. Cind operează doar
pe planul speculaţiilor teoretice se simt dominantele neotomiste şi in consecinţă accentul se
pune pe natura şi legea morală, a cărei menire este de a asigura armonia dintre scopurile
in sine ale indivizilor; iar atunci cînd întreprinde explicaţii asupra realităţilor sociale concrete
el reuşeşte o motivare a scopurilor şi acţiunilor, în primul rînd, prin determinismul social.
Strădania sa, rezultată din observarea şi studiul atent al realităţii sociale, îl ajută să se sprijine tot mai mult pe realitate, pe faptul concret, pe fenomenul social. Desigur nu va ajunge
să dizolve individul în societate, ci va căuta de nenumărate ori să stabilească un echilibru
între factorul individual subiectiv şi cel social obiectiv, ţinînd seama şi de cauzalitatea tllaterială a moralităţii, cu reuşite evidente. Dovadă, importanţa vieţii sociale prin care omul tinde
spre perfecţiune, spre desăvîrşire, spre idealul de fericire care atunci cind nu este evident
,.în noi şi în lume" se impune a fi cucerit. Aceasta este o obligaţie morală şi socială a omului,
dacă se are în vedere şi faptul că "natura nu a sădit minciuni şi chinuri în inimile noastre" 11 •
Dimpotrivă, omul de la natură este drept şi egal cu semenii săi. Este un precept care ni-l
actualizează pe Rousseau, dar justificat pentru a lua atitudine faţă de teoriile rasiste despre
supraom şi legitimitatea dominaţiei unor indivizi asupra altora. V. Lucaciu are în atenţie,
in primul rind, "teoria incalificabilă a lui Nietzsclie"n, filozoful reprezentativ al iraţionalis
mului german din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, propovăduitorul "moralei stăpîni
lor". adversarul libertăţii şi progresului social. Arbitrariului şi netemeiniciei acestor teorii
V. Lucaciu le opune o concepţie înaintată asupra categoriilor de libertate şi implicaţiile ei
asupra progresului social.
Fără a reuşi pe deplin înţelegerea ştiinţifică, profundă a acestor~categorii, Vasile Lucaciu
desluşeşte totuşi multe din implicaţiile lor asupra vieţii şi mişcării sociale.
Legătura filozofiei sale cu viaţa social-politică presupune considerarea libertăţii dincolo
de limitele subiectivităţii individului. În ansamblul său societatea ocupă un loc important in
concepţia sa asupra libertăţii. Urmărind condiţiile realizării libertăţii in societate, V. Lncaciu
a sesizat multe din contradicţiile şi viciile societăţii contemporane, manifestate pe plan social
şi moral, şi cu deosebire din Transilvania perioadei dualiste. Deosebit de !ucidă ni se înfăţi
şează, din acest punct de vedere, considerarea caracterului de clasă al libertăţilor acordate: de
r~gimul dualist, dependenţa acestora de factorul naţional, ceea ce evidenţiază contradicţia
dmtre valoare şi principiu, dintre declararea libertăţii şi realizarea e(practică, in cazul naţiunii
române, reducerea libertăţii, in cele din urmă, la o ficţiune juridică. Concepţia lui V. Lucaciu
asupra libertăţii sociale se sprijină pe ideea de egalitate, considerind că dreptul la libertate
bazează pe egalitate. Dar egalitate nu numai de la natură, ci şi socială. Aici raţionamentul
sau porneşte de la dreptul natural, teorie de circulaţie in ideologia înaintată a naţiunilor ct\re
luptă pentru afirmare şi emancipare. Cărturarul român a înţeles prin egalitate respectarea eului
unei anume naţiuni, dar şi a alteia, posibilitatea fiecăreia de a-şi realiza în mod independent
?est_inul, d~eptul s~ciall~ libertate. Se opreşte de asemenea in mod frecvent asupra materializării
m timp a 1dealulm de hbertate. Privit in sens larg, ,.ideea libertăţii - scrie el - este isvorul
bogat de virtuţi care dă direcţie popoarelor, este soarele la care ne Î14călzim cu toţii", şi "numai
aeele popoare s-a-u arătat virtuoase - continuă Lucaciu - care au înţeles cum trebuie de urmat
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-u toată sfinţenia principiul sublim al libertăţii"U. Cei ce n-au inţeles-o, împiedicindu-i realizarea, nu numai că au pierit, dar au adus prejudicii şi dezvoltării altor popoare. Dar nonlibertatea inseamnă stagnare temporară numai, deoarece ca factor de conştiinţă şi ideal de luptă,
libertatea îşi creează drum in cele din urmă, ca oricare alt "adevăr care trebuie să triumfe".
Garanţia rezidă in forţele sociale care animă acest ideal. Or, cum istoria înfăţişează tabloul
angajării maselor populare in acest sens, optimistul Lucaciu nu se îndoieşte un moment!că
libertatea va (lescătuşa pe cei obidiţi "din jugul claselor privilegiate", va dezrobi popoarele· şi
toate naţiunile.
Atunci apar şi personalităţile; progresiste fiind acei "fii care sînt gata de a se jertfi pentru
libertate", iar retrograde acelea care "au jignit fn dezvoltarea altor popoare". Acestea din urmă,
precizează Lucaciu, "clziar dacă s-au ridicat pe vre-un mometlt de impunătoare forţă, fn urmă
att căzut, au dispărut, încft azi abia mai sint cu amintire istorică" 11 • Aşadar, criteriul de apreciere valorică a personalităţii rămine acţiunea sau re acţiunea lor in raport cu "binele obştesc",
cu emanciparea socială, în ultimă instanţă, cu progresul social. Ele nu se pot opune evoluţiei
fireşti a fenomenelor, ci pot doar să le influenţeze intr-o direcţie sau alta. Evident, influenţa
tn mod diferit presupune, după V. Lucaciu, cunoaşterea temeînidi a "notelor caracteristice pentru
rpucile deosebite, pmtru veacurile trecute", o privire unitară asupra factorilor materiali şi spirituali ai unei socidf'lţi, care împreună asigură apoi "dezvoltarea viitoare". Personalitatea implică
cleei pe lîngă posibilitatea de a deveni conştient de realitatea esenţială a naturii sale şi crearea
acordului între aceasta şi comportamentul său. Conştiinţa realizării sale la rangul de valoare
este raportată la cadrul social de acţiune. Numai atunci persoana devine o personalitate.
Tipul acesteia ca ansamblu de disponibilităţi şi particularităţi psihologice şi morale apare ca o
rezultantă a interacţiunii dintre necesităţile şi interesele individului şi posibilităţile de a se realiza, pe care le oferă structura socială obiectivă în care acesta tinde să se realizeze. V. Lucaciu
nccentuează faptul că in orînduiri sociale diferite şi chiar în cadrul aceleiaşi orînduiri apar
diferenţieri şi deci şi nuanţe diferite ale personalităţilor. Este revelatoare in această privinţă
precizarea lui asupra apariţiei personalităţii in lupta social-naţională, la care libertatea de
alegere, iniţiativa personală se interferează cu responsabilitatea socială, constituie un mijloc
de integrare. Personalitatea se înglobează in mecanismul social-obiectiv, ca un element constitutiv şi un instrument al acesteia. Ea capătă deci o valoare integratoare, practică, de acţiune,
evident in măsura în care se raportează la sistemul de valori propriu clasei sociale respective.
În ultimă instanţă valoarea este dependentă de modul în care personalitatea acţionează in
<lirecţia progresului. Cit priveşte progresul, acesta este considerat de V. Lucaciu un rezultat al
evoluţiei tendinţelor contrarii. Aduce in sprijinul intuiţiei sale dialectice exemple din natură,
viaţa socială, cultură, civilizaţie. "Icoana întregii vieţi - spunea el - este o luptă neîntreruptă,
ce se numeşte istorie"a, tot aşa cum se manifestă şi "în fiinţa omenească fenomenele cele mai
contrazică! oare : viaţa şi moartea, binele şi răul, virtutea şi păcatul". Din tensiunea şi lupta
inerentă contrariilor rezultă şi conflictele sociale, concretizate in revoluţii şi războaie. Tipul
<le revoluţie idealizat de Lucaciu a fost cea burgheză. Este de altfel singura, după el, democratul burghez fiind in stare să "instaureze libertatea, egalitatea şi fraternitatea" popoarelor
şi naţiunilor. Cît priveşte războiul, ca fenomen social, Lucaciu încearcă să discearnă caracterul lor. Plecind insă, mai mult, de la cauzele de ordin suprastructural şi, mai puţin, de la
determinarea materială, complexă a acestora, consideraţiile sale generale sînt doar in parte
juste. Dovadă, primul război mondial se justifică prin ,.felonia pseudo-civilizaţiunii teutonice,
în contra adevăratei civilizaţiuni romano-latine" 18 , deci in afara analizei profunde a cauzelor care
1-au generat. Ceea ce rămîne valoros este ideea după care prin acest război se vor destrăma
imperii autocrate, state multinaţionale, în care popoarele îşi vor clştiga libertatea şi indepenuenţa, făurindu-şi propria lor istorie. El avea în vedere, cu deosebire, imperiul habsburgic, măci
nat de contradicţii sociale şi naţionale ,.necorespunzătoare dreptului natural şi celui colectiv şi
pozitiv" 17 • În locul lor promovarea "exclusivismului de rasă", alimentarea anarhismului politic
au pregătit deznodămîntul şi destrămarea lui, creîndu-se astfel cadrul necesar formării statelor
naţionale sau desăvîrşirii acestora in această parte a Europei.
A. Iuga, op. cit., p. 20'/.
ldem. p. 207-208.
1 6 L, '1 ferinţele . .. , p. 63.
18 I dem, p. 66.
n A. Iuga, op. cit., p. 259.
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Acestea sînt cîteva dintre accepţiile teoretice din filozofia lui Vasile
Lucaciu care au stat la baza poziţiei sale politice radicale.
IDEI POLITICE MAJORE. În sfera ideilor social-politice formulate
de Vasile Lucaciu se reflectă, în esenţă, aspiraţiile, ţelurile şi sarcinile
generale care au călăuzit lupta poporului şi a burgheziei române din
Transilvania, la sfîrşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea, pentru
emancipare socială şi naţională. Atunci, prin intermediul presei, tribunei
parlamentare, prin proteste, memorii, adunări, reprezentanţii naţiunii
române îşi ridicau glasul revendicînd drepturile ce li se cuveneau în
toate domeniile : social, naţional, cultural, politic. Cum aceste obiective
se sconta a fi înfăptuite nu pe calea revoluţiei sociale, ca urmare a condiţiilor social-politice concrete, elementele cele mai înaintate ale burgheziei române, printre care şi Vasile Lucaciu, au întreprins acţiuni curajoase de organizare politică, soldate cu înfiinţarea, în 1881, a Partidului
Naţional Român. Evenim~ntul comemn1. cristalizarea programului politic al naţiunii române, o etapă nouă spre prezenţe dinamice şi acţiuni
mai hotărîte, viguroase şi com1ntiv~. aş1. cum avea să se confirme de
către marea operă a M em?raniului 18 , iar în al doilea deceniu al secolului al XX-lea, în condiţiile prim:1lui răzb)i m')ndial, prin destrămuea
imperiului monarhie dualist şi desăvîrşirea unităţii noastre politice.
Vasile Lucaciu este o prezenţă activă în evoluţia tuturor acestor pagini de istorie şi gindire. în actele şi documentele lăsate ca şi în procesele în care a fost implicat, secretarul
general al Partidului Naţional Român revendică doleanţele naţiunii române pe temeiurile dreptului istoric şi natural, al mărturiilor etnografice şi numărului populaţiei româneşti din Transil\"ania şi Ungaria. Id.ei\e şi sentimentele, concepţiile şi voinţa acestora sînt, după o::>inia sa, în
contradicţie cu ,.ideea statului naţional autocrat", pe care aristocraţia îşi propunea să-1 înfăp
tuiască; sînt, în acelaşi timp, în dezacord cu principiile de organizare şi funcţionare a intregului sistem statal dualist, generator al tuturor nedreptăţilor şi libertăţilor omeneşti. Acestui
regim sta ta\, alcătuit pe baze artificiale, caracterizat de V. I. Lenin "închisoare a popoarelor",
V. Lucaciu îi vedea sfîrşitul inevitabil. La deznodămintul fatal era minat de "o boală teribilă",
generată de anarhia politică, sistemul juridic excesiv de asupritor şi nedrept, de politica rasistă
"înălţată la rang de scop final în toată activitatea politică a factorilor conducători" 19 •
Cît priveşte "ideea de stat autocrat exclusiv", V. Lucaciu o consideră ca fiind "tendinţa medievală" a unei ideologii reacţionare care nu vrea să ţină seama că intregul imperiu este un
sistem de naţiuni, de "individualităţi naţionale, care pretind drepturi naţionale, au aspiraţiuni
la libertatea şi independenţa naţională". Faptul pe deplin evident că statul dualist "are mai
multe naţionalităţi . .. un caracter poliglot" nu se poate nega "nici cu privire la prezent şi cu
atît mai puţin pentru viitor", pentru că, arată V. Lucaciu, "viaţa popoarelor se dezvoltă în
mod firesc în spirit naţional" 20 • Acest adevăr 1-au înţeles "adevăraţii patrioţi maghiari atit la
1848 cit şi după instaurarea regim:1lui austro-ungar, d~oarece "inim1. şi conştiinţa acestora
era neîncolţită dt~ ~ouinismul periculos". Lucaciu a condamnat şovinism :Il politic p~ntru că
,.atentează la viaţa n9astră naţională" şi, mai m:1lt, la subminarea intereselor vitale ale patriei
comune. În acest sens preciza: "Şovinismul susţinut în oarba sa pornire de presa sim'niaşă,
perfidă şi demoralizată a plutocraţiei francml.sonice, a creat un curent miasmatic care a prodtH
îm'Jătăciune şi n~rvozitate în creerii guvernanţilor, şi-a împedecat a se ocupa serios, pe baze
reale, cu interesele vitale a!e ţării, care intenţionat sînt legate în mod indisolubil cu viaţa şi înflorirea patriei comune" 21 • Or, patriotul Lucaciu dorea să se infăptuiască patria comună pe baze
18 Vezi Ştefan. P .H~ll. M 3mJraniul, în
Cluj, 1937, p. 215-220.
19
A. Iuga, op. cit., p. 347.
2o ldem, p. 210.
2 1 Idem, p. 212, 346.
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reale, nefalsificat, in conformitate cu "trebuinţele ei adevărate". Prin "muncă şi lumină", în
spiritul dreptăţii, libutăţii şi egalităţii, locuitcrii ţării ar putea să se bucure de roadele acestora: "cultura şi bunăstarea". Exprimă astfel un sentin1ent general uman care i-a adus aprecierea tuturor celor asupriţi. Principiile sale au fost imbrăţişate şi de poporul maghiar, pe care
1-a stimat apreciindu-i valoarea creatoare, sentiment{'le de frăţietate cu celelalte naţiuni cu
care convieţuieşte. Nu 1-a identificat niciodată cu aristocraţie maghiară. Dimpotrivă, intreaga
responsabilitate a politicii factorilor de guvemămint cu privire la asimilarea celorlalte naţi\Uli,
V. Lucaciu o situează in afara intereselor poporului maghiar, a naţiunii maghiare, care nu este
consultată, "nu ştie de fanfarOfladele politice ce se petrec in 11umele ei ... nu ştie de maghiarizarea
twtionalitătilor" 22 , in primul rind, a naţiunii române, ,.majcritatea hotărîtoare a populaţiei din
Transilvania", purtătoarea unor tradiţii glorioase de luptă pentru dreptate socială, libertate
şi independenţă naţională.

De aceea, continuind această tradiţie. naţiunea rcmână din Transilvania şi Ungaria nu
se poate împăca cu locul pe care-I ocupă in wcietate, fără voinţa ei. Ca atare, ea pretinde
,.libc1·tatca indivizibilci noastre naţiuni' - mtnţionează Lucaciu. Mai precis, "respectul limbii
noastre f11 adt~zinistraţie şi justitie", libera dezvoltare economică şi culturală in sistemul de
învăţămînt şi de cultură; cu alte cuvinte ,.libertatea naţională cu toate atributele acestui gind măre('.
Naţiunea română "voieşte egalitatea", adică: aceleaşi îndreptăţiri cu celelalte ,.popoare surori"
care formează patria comună; aceeaşi ţoziţie in viaţa socială, politică şi culturală; regim similar pentru toate naţiunile in a-şi manifesta aptitudinile şi capacităţile lor creatoare. Şi, in fine,
\'. Lucaciu pretinde pentru români "frăţietatca" 28 , acel principiu care a innobilat lupta dreaptă
a popoarelor de mai multe secole. "Pusă in lucra1·e", frăţietatea ar schimbaraportul actual
dintre naţiuni, raport guvernat de ideea ,.hegemonia de rasă", de exploatarea unora de către
altele, de idealizarea normelor morale şi juridice ale celor "puternici in detrimentul celor slabi".
El avea ~ă precizeze, cu mai multe ocazii, că .,aceste prctenţiuni sau postulate" revendicate
de români nu sint convingeri izolate, "creatii" ale citorva cărturari români, ci, din contră,
,.sunt o.prinzatc in mod legal, leal şi constituţional în p1·ogramul nostru national, statorit şi priwit cu tmaninzitate în conferinţa noastră naţi0fla/ă" 24 • La ele s-a ajuns printr-o luptă de opinii,
printr-o sinteză intre tradiţie şi consultarea largă a poporului, de aceea programul Partidului
Naţional Român, spune Lucaciu, este "o revindecare natm·ală şi justă a timpului". A nu ţine
seama de el, factorii responsabili din statul autocrat ar da dovadă, pe lîngă neputinţa şi confuzii in .,arta guvernării", de cea mai condamnabilă incapacitate asupra adevărului verificat
in istorie că orice curent de gindire "nu poate fi înăbuşit nici reprimat". Şi, cum aceştia au don:dit o asemenea incapacitate, ca urmare a poziţiei lor de clasă, Lucaciu nu uită a le atrage
atenţia, plin de optimism, că revendicările românilor sint dintre acele curente politice cnre
s-au născut din "necesităţi istorice şi vitale ale unui popor împilat" şi că ele "vor ieşi biruitoare
peste orice obstacole ce li se pun tn cale" 1& ; atunci se vor convinge că nu au stăpînit .,arta
guvernării . .. învăţînd din trecut pentru a pregăti viitorul" ; dimpotrivă, au creat condiţiile şi
dreptul românilor de a "protesta şi de a aştepta vremea tragerii la darea de seamă" 2 u.
Acest moment a sosit spre sfîrşitul primului rl\zboi mondial cind sistemul monarhie, măcinat
de contradicţiile proprii, sociale şi naţionale, ca şi de apariţia unei situaţii revoluţionare ~i
apoi a desfăşurării mişcărilor revoluţionare, s-a prăbuşit. Masele muncitoare din Transilvania,
fără deosebire de naţionalitate, au acţionat hotărît pentru alungarea organelor locale ale
sistemului dualist şi pentru lichidarea marii proprietăţi funciare. Ca urmare, la inceputul
lunii noiembrie 1918 aparatul de stat vechi s-a destrămat, astfel creindu-se condiţiile favorabile
pentru desăvîrşirea unităţii de stat prin unirea Transilvaniei cu România, pentru Lucaciu,
"tnăreaţa fericitoare, Sfînta Unire a tuturor Românilor", la înfăptuirea căreia şi-a adus o
mare contribuţie.
DESĂVlRŞIREA UNITĂŢII POLITICE. Activitatea şi gîndirea social- politică

a lui Vasile Lucaciu
- în care el a crezut
22
23
24

2i
38

1dem, p.
ldem, p.
1dem, p.
1 dem, p.
1 dem, p.

rezervă problemei desăvîrşirii
şi pentru care a luptat -, un
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276.
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că

V. Lucaciu continuă în această direcţie o tradiţie, aducînd determinaţii
noi, prin vederile şi notele personale, izvorîte din realităţile interne şi
internaţionale ale vremii, în care avea să se înfăptuiască acest proces.
Unirea Principatelor Române, cîştigarea independenţei de stat a României,
încheierea procesului de unificare a Italiei şi Germaniei, în perioada
studiilor sale la Rom1 erau dovezi că naţiunile moderne se pot realiza nu
numai pe planul conştiinţei sodal-naţionale, ci şi pe cel politic, statal.
D.:! aceea, ca m~mbru al Partidului Naţional Român 27 , foloseşte toate
modalităţile de a-şi exprim3. convingerea cu privire la reuşita unirii într-un
singur stat a tuturor teritoriilor româneşti, fapt pentru care în perioada
de pînă la izbucnirea primului război mondial, Vasile Lucaciu se remarcă
ca cel mai tenace susţinător al acestei idei printre românii din monarhie. În România apoi, activitatea sa, 28 alături de cea a altor personalităţi politice şi culturale, urmărea sprijinul naţiunii în războiul just de
eliberare a românilor transilvăneni de sub jugul dualismului. Şi tot acestui obiectiv i-a consacrat, între anii 1917 - 1919, activitatea propagandistică din străinătate, 29 avînd în vedere scopul desăvîrşirii unirii generale.
În ce constă raţiunea necesităţii unirii tuturor teritoriilor romineşti
într-un singur stat şi care sînt m)dalităţile înfăptuirii sale practice, după
Vasile Lucaciu?
Gînditorul transilvănean, pe fondul unei concepţii general umanitare,
îmbrăţişată de burghezia română în ascemiune, pleacă de la ideea, pl!să
în circulaţie la noi în special de S. Bărnuţiu, privind "propăşirea generală a tuturor naţiunilor, prin respectarea reciprocă a drepturilor fiecăruia
la viaţă liberă şi independentă". Este un imperativ al vremii pe care
popoarele, naţiunile îl revendică ca un drept natural şi firesc al lor. De traducerea lui în practică, de felul în care el va "căpăta viaţa", Vasile Lucaciu leagă sensurile multiple, economice, sociale, naţionale şi culturale ale
dezvoltării naţiunii române în contextul mondial; cu alte cuvinte, de
contribuţia statului român "chiar şi mai mic fiind în raport cu alte state" •
la rezolvarea multor probleme care privesc emanciparea şi lupta pentru
progres social. "Ca indivizi, ca familie ca un neam constituit în naţiune spunea el în acest sens -, ne pretindem locul cuvenit în marea familie a
omenirii şi voim a contribui la rezolvarea sau dezlegarea muilor probleme
omeneşti •. punînd la nobilă concurenţă puterile noastre naţionale cu puterile
altor naţzuni" 30 • Raţionamentul său exprimă pretenţia legitimă pentru naţi
unea noastră deja unită prin conştiinţa sa naţională de a se uni şi ca
stat, "ca naţiune politică sintetică", peste voinţa unor puteri străine, a
cercurilor guvernante din imperiul monarhie, în special.
~ . ~e~~ Ştefan .Pasc~, Mişcare.a mem~randială şi lupta pentru unitatea de stat, în Desăvîrşirea
unifzcaru statuluz naţzonal roman. Unzrea Transilvaniei cu vechea Românie. Bucureşti, 1968,
p. 48-87.
28
Vezi Ştefan Pascu. Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia Cluj 1968, p. 168-169.
29 I dem, p. 203,
'
'
3
° Conferinţele . .. , p. 65.
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politică, este cerută, determinată de însuşi procesul de
evoluţie şi metamorfoză a poporului şi apoi a naţiunii române, care au
ştiut "în mijlocul tuturor primejdiilor, în lupte neîncetate" cu duşmanii,
să-şi conserve conştiinţa etnică, naţională, unitatea limbii, credinţa "în
destinul unui popor vrednic de viaţă, cu menire glorioasă pentru viitor" 31 •
V.Lucaciu se opreşte asupra celor mai semnificative pagini de luptă pen-

Ea, unitatea

tru unitate naţională. Elogiază eroismul românilor sub conducerea lui
Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Horia, Cloşca şi Crişan,
iar generaţiei paşoptiste care a inspirat şi mai mult "idealurile mari
naţt"onale" îi atribuie rolul de avangardă în înfăptuirea Unirii Principatelor
Române. În afara acestora a rămas Transilvania, "ţară tot românească".
îngenunchiată în "lanţurile sclaviei" monarhismului, "duşman înfocat" al
tuturor naţiunilor nemagbiare şi negermane. Ba şi mai mult, un regim
orientat spre asimilarea şi deznaţionalizarea celorlalte popoare. De aceea,
românii de dincoace de Carpaţi pentru a se uni cu confraţii lor privesc
spre România, "salvatoarea lor". "Am observat de cu bună vreme - spune
Lucaciu -, că lupta noastră naţională nu poate fi purtată cu succes, decît
în legături organice cu factorii politici ai Ţării Româneşti. A sta-i interesu.l nostru vital - continuă el pe un ton categoric -, ori îi place cm·va
ori nu-i place" 32 • Fiind în firea lucrurilor aceste "raporturi intime" românii
de pretutindeni le-au cultivat şi în bună parte, le-au şi realizat. Printre
ele atrage atenţia asupra politicii unor personalităţi liberale din "vt·aţa
de stat a României" care au promovat ideea necesităţii "de a veni in
raporturi de conştiinţă mai de aproape cu fraţii de peste hotare" ; Academia
Română din Bucureşti "devine cel dintîi centru de unitate culturală a
Românilor de pretutindeni" 33 , ea unind în sînul său personalităţile de cultură de pe ambele versante ale Carpaţilor; iar în presa vremii, printre
care V. Lucaciu citează "marele rol unificator al <<Tribunei,>", . scriitorii şi oamenii cu vederi democratice exprimau năzuinţele comune de
luptă, tradiţiile şi "tot ce puteau deştepta naţiunea întreagă, la unitatea
întreagă". Aceeaşi aspiraţie o exprimă şi alte două coordonate organizatorice : înfiinţarea Partidului Naţional Român, al cărui secretar general
a fost, şi Liga pentru unitate culturală a tuturor Românilor", care sub preşedinţia lui Vasile Lucaciu a întreprins o activitate multilaterală, contribuind în acest fel la pregătirea atmosferei naţionale propice unirii Transilvaniei cu România 34 • Amîndouă aveau în programul lor ţelul de a da
curs "dezvoltării noastre naţionale" care "este cel mai mare interes polt'tic
şi al României", amîndouă "lucrau mînă în mînă".
Vasile Lucaciu, gînditor critic prin excelenţă, înfierează totodată forţele
adverse, ostile desăvîrşirii unităţii de stat a tuturor românilor, anume,
"clasele aristocratice" din Transilvania, străine de dorinţa poporului român
31
32

33

34

1 dem, p. 42.
Idem, p. 13.
Ibidem.
Constantin Rusu, Emil Trlfu, I ieea

neaslă. Contribuţia

U11il4ţii de stat în lÎndi1·ea modernă fnainlată
lui Al. Papiu Ilarian, în Omagiu lui Alexaniru Papiu Ilaria11,

1968 p. 82.
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de a prospera prin unirea sa, ca şi pe aceia dintre "fruntaşii români",
de la 1848, atunci "susţinători ai intereselor naţionale", dar care în noile
condiţii fie că s-au pus în serviciul forţelor conservatoare din România,
fie al celor străine din Transilvania. "Aceştia -spunea Lucaciu la 13 decembrie
1915 - astăzi sînt simbriasii dusmanilor nostri, arătîndu-se si ei dusmanii ideii naţionale". Dar,' cum 'respectivii ~înt pătrunşi doa~ de , ,t"nt~
resele lor personale", naţiunea nu-i urmează, se desolidarizează de tot ce
contravine intereselor sale fundamentale. Ceea ce-i caracterizează pe "tră
dători", opina cu aceeaşi ocazie V.Lucaciu, este "frica şi laşitatea . .. factori foarte periculoşi în luptele naţionale", ca atare, asemenea indivizi ostili
trebuie îndepărtaţi "mai ales cînd se ştie că tot poporul român", lipsit "de
astfel de pom iri periculoase", este alături de fruntaşii săi animatori ai
ideii unităţii politice. Ca dovadă, cu excepţia minorităţii conservatoare,
"însufleţirea era generală şi şi-a aflat expresiunea în formula: Totul pentru naţiune" 35 • Ea a dat imbold şi congreselor studenţeşti, apărării acuzaţilor în procesul Memorandului, ocazii care au adus "în contact şi în
relaţiuni intime patriotice toată tinerimea română din toate ţările locuite de
români" 36 • Sînt pagini de acţiuni solidare şi unitate cultural-spirituală care
trebuie să atragă în mod inevitabil şi "unitatea patriei tuturor Românilor".
Spre acest obiectiv naţiunea îşi grupează toţi factorii de voinţă, de energie, convingerile şi vederile sale.
Cît priveşte modalitatea prin care s-ar putea înfăptui desăvîrşirea statului naţional român, democratul Lucaciu se opreşte asupra participării
României la războiul mondial, prilej cu care românii ar putea reintegra
Transilvania în "corpul statului unitar". Acţionînd astfel, România ar
"purta un război de eliberare", deci just, întrucît ea urmăreşte nu asuprirea altor naţiuni, ci eliberarea propriei sale "părţi din unitatea care pe
drept îi aparţine". Condiţia care se impune, după el, priveşte orientarea
spre aliaţi. După ce întreprinde o incursiune asupra trecutului şi prezentului politic al marilor puteri antrenate în război, propune soluţia alianţei
cu puterile Antantei. Împreună cu aceste puteri armata română, întregul popor prin acţiuni unite va reuşi obiectivul propus: unirea Transilvaniei cu România. Credea în această izbîndă deoarece, după el, "A ustroUngaria este un testament, din care noi românii trebuie să luăm partea ce
ni se cuvine". Aşa cere istoria, aşa reclamă "schimbările inevitabile" ale
vremurilor noi "direcţiunile politice ale popoarelor" 37 care converg în final
spre independenţa şi suveranitatea prin "înfăptuirea deplină a unittitii
lor nationale".
'
ReaÎizarea acestei aspiraţii seculare a poporului nostru la 1 decembrie
1918 a confirmat multe din preceptele lui Vasile Lucaciu privind desăvîr
şirea unităţii statale a tuturor românilor, ca şi valoarea ideilor izvorîte
din activitatea socială practică, din aspiraţiile şi lupta poporului nostru
pentru prosperitate şi progres.
CONSTANTIN RUSU
111 Conferinţele ... ,
18 Idem, p. 16.
87
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IDEES PHILOSOPHIQUES, SOCIALES ET POLITIQUES
PROGRESSISTES DANS LA PENSEE DE VASILE LUCACIU
(Resume)
L'objectif de l'etude est de faire ressortir celles des idees philosophiques, sociales et politiques progressistes qui ont permis a Vasile Lucaciu une vision critique et realiste, avec des
prononces accents humanistes, sur les realites sociales, politiques et culturelles de la Transylvanie de la fin du XIX-e siecle et du debut du XX-e siecle. On souligne le fait que la conception theorique de l'erudit transylvain, idealiste en essence, reste integree dans les cadres
des creations neotomistes de l'epoque. Cependent, l'attitude ne correspond en soi a une tendence conservatrice, mais a une tendence novatrice, adaptee aux exigences du moment. Malgre
toute l'attention qu'il met dans l'expose systematique de la philosophie scolastique pendant
sa jeunesse, quand on ressent de plus l'influence d'une formation dans un climat theologique, V. Lucaciu par ses contributions - qui attestent un effort personnel de generalisation,
tMoretisation et demonstration - prouve la conviction de l'integration dans son temps,
dans l'evolution des idees, en general dans la perspective historique. Sans accorder de la priorite
aux problemes metaphysiques traditionnelles, il va se fi.xer specialement sur la question de
l'homme, sur l'essence et sur le destin humain etc. Ses preoccupations correspondent a un
besoin d'optimisme dans le processus de la lutte nationale pour la liberte sociale et politique.
D'ailleurs, V. Lucaciu a reussi a penctrer dans les points cardinau:x: de la problematique et
des realites sociales et politiques de son epoque. C'est dans ce sens que le penseur devient
un authentique combattant politique pour l'emancipation sociale et nationale de l'individu,
pour l'accomplissement des principes d'egalite, d'independance et de souverainete nationale
du peuple roumain, pour l'accomplissement de son unite d'etat - des aspects constamment
presents dans ses pages et qui le designent dans !'elite des penseurs roumains de l'epoque.
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DIN ACTIVITATEA EDITORIALA A ASTRE!:
"BIBLIOTECA POPORALA A ASOCIAŢIUNII"

Printre preocupările constante şi variate ale Astrei, ca intensitate şi domeniu, menite să contribuie la ridicarea culturală a celor mai largi pături ale
populaţiei româneşti, cu deosebire din mediul rural, susţinute prin înfiinţarea de biblioteci în despărţăminte şi agenturP, conferinţe, şezători etc.
se înscrie şi înfiinţarea şi organizarea unei edituri în care au apărut o
serie de publicaţii de ştiinţă şi literatură popularizată, precum şi publicaţii
pentru tineret şi şcolari. Cărţile de ştiinţă şi literatură destinate unui cerc
larg de cititori au apărut în colecţia "Biblioteca poporală a Asociaţiunii"
şi ele erau menite, mai ales la începuturile colecţiei, să aprovizioneze
fondurile bibliotecilor populare înfiinţate de Astra 2 •
Ideea unei colecţii în cadrul căreia să apară o serie de cărţi cu caracter popular a preocupat pe membrii Asociaţiunii încă din primii ani de activitate. La adunarea generală a
Asociaţiunii de la Gherla (1868), se face propunerea (Vaida din Cluj) de a se crea o literatură
populară susţinută de Asociaţiune, constînd din studii economice, istorice, morale etc. 3 Propunerea a fost reluată în adunarea generală de la Deva (1874). unde, în discuţiile purtate, s-a
subliniat necesitatea ca Asociaţiunea "să lucre şi în popor" prin prelucrarea unor "dizertaţiuni de tendinţa şi cuprins mai practic într-un limbaj mai poporale, în formă de predică
sau alt-cum şi aşa tipărindu-se să se împartă între popor" 4 • Chiar dacă nu s-a precizat şi
modalitatea de realizare practică a unor asemenea tipărituri, ideea necesităţii editării de cărţi
cu cuprins popular a rămas să preocupe în continuare Asociaţiunea. Ea se reia, cîţiva ani 1nai
tirziu, de către Aurel Mureşianu, la adunarea generală a Asociaţiunii de la Făgăraş (27 -28
august 1889), unde s-a luat şi o hotărîre importantă în acest domeniu: "Adunarea generală
a Asociaţi unii ... convingîndu-se despre absoluta trebuinţă ce se impune Asociaţi unii de a îmbră
ţişa in mod practic şi învederat cauza literaturii populare şi de a sprijini înaintarea ei printr-o
stăruinţă înţeleaptă prin publicarea de scrieri poporale, îndemnătoare, însufleţitoare, informative şi instructive, decide ca în viitor să se destineze regulat pe fiecare an o parte cît de
însemnată din fondurile disponibile ale Asociaţiunii pentru realizarea acestei trebuinţe ... " 5 •
Aceeaşi adunare a decis ca suma de 1000 florini să fie destinată "încurajării şi dezvoltării
literaturii menite pentru popor"e. S-au formulat chiar două teme pentru concurs: "Economia
noastră după comasare" şi "Higiena copilului de la naştere pînă la anul al 7-lea al etăţii",
1
Vezi E. Glodariu, Biblioteci poporale ale Astrei, în ActaMN, VI, 1969, p. 346 sqq; VII,
1970, p. 309 sqq.
z ldem, ActaMN, VII, 1970, p. 318-319.
3
Transilvania, nr. 20, 15 oct. 1874, p. 229.
• ldem, p. 239.
6
Familia, nr. 35, 27 aug.f8 sept. 1889, p. 416-417; Transilvania, nr. 2, 15 febr. 1890,
p. 58.
8 Familia, nr. cit., p. 417; Transilvania, nr. 8, 15 aug. 1891, p. 242.
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s-a creat un premiu pentru cea mai bună culegere de poezii, basme şi datine populare şi un
altul pentru cele mai bune studii ştiinţifice 7 • Din toate acestea nu s-a realizat insă nimic.
Ideea a mai fost reluată şi dezbătută 8 , dar abia in 1899, conducerea Asociaţiunii, in şedinţa
din 4 mai, a decis sâ treacă la realizarea ei 1 • în acest scop, din bugetul anului 1900 o sumă
însemnată a fost destinatii .,edării bibliotecii populare a Asociaţiunii, care să cuprindă mici
scrieri de cunoştinţe practice, din sfera higienei, economiei de cimp şi de vite. economia casnică, cunoştinţe de drept, istorice etc., precum şi povestiri morale ... " 10 şi s-a organizat un
concurs literar pentru cele mai bune scrieri din domeniile menţionate, ai căror ciştigători
~rau premiaţi cu 30 coroane/coala de tipar11 •

Prima broşură din Bibliotecă a apărut în august 1900 cuprinzînd "Povestiri din viaţa ţăranilor români" de I. P. Reteganu12 .
O contribuţie importantă în apariţia publicaţiilor avute în vedere de
Asociaţiune au adus-o secţiile literară şi ştiinţifică, a căror activitate propriu-zisă începe în anul 1900, între sarcinile lor fiind şi asigurarea şi
supravegherea apariţiei acestor publicaţii; responsabilitatea colecţiei o
avea secţiunea literară13 • Încă din anul 1901 secţia literară elaborează un
proiect pentru publicarea Bibliotecii Populare. El a fost luat în discuţie
în 1906, iar din 1908 s-a pus problema publicării în fiecare lună a unei
broşuri pentru Bibliotecă 14 • De asemenea, celelalte secţii, economică, istorică, încep să se preocupe de elaborarea unor scrieri ce urmau a fi tipăritel 5 •
În decurs de zece ani, pînă la sfîrşitul anului 1910, au apărut 37 broşuriU şi, dupâ cum
s-a preconizat, ele tratau subiecte variate, scrise pe inţelesul poporului de la ţară17 • Apariţia
lor nu se făcea periodic, la intervale regulate, ci in funcţie de posibilităţile existente, anul
1904 constituind un an de virf (11 broşuri) 18 , dar media apariţiilor era de 2-3 pe an, tipă
rite intr-un tiraj de 2-3 mii exemplare. O parte dintre broşurile apărute s-au pus in vinzare.
iar alta a fost împărţită gratuit bibliotecilor populare sau membrilor din despărţăminte.

Începînd din anul 1908 se discută tot mai mult problema apariţiei periodice a cărţilor din colecţie 19 , ajungîndu-se, în 1910, într-una din şedinţele

Transilvania, loc. cit.
De cx., in Adunarea generală de la Lugoj. 1896 (.. Astra". Informaţiuni asupra scopurilor şi instituţiunilor .. Asociaţi unii pentru literatura română şi cultura poporului român", Sibiu,
1904, p. 57).
8 Arhivele Statului Sibiu, Fond Astra (in continuare ArhAstra), Acte referitoare la Adunările Generale 1912-1918, dos. 261, anexa XII, p. 1.
10 Transilvania, Partea Oficială. 1899, p. 113.
11 ArhAstra, dos. 261, anexa XII, p. 2.
12 Idem, p. 3; Transilvania, nr. VI- VII. iul.-aug. 1901, p. 181.
13 Transilvania. nr. VIII. aug.-sept. 1900, p. 105; nr. IV, oct.-dec. 1909, p. 312-316.
14 Analele Asociaţiunii pwtru literatura română şi cultura poporului romdn, nr. IV. iul.-aug.
1906, p. 82; Transilvania, nr. 4, jubiliar, iul.-aug. 1911, p. 362.
11 Ibidem.
11 ArhAstra, dos. 261, anexa XII, p. 3.
17 Catalogul publicaţiilor colecţiei (consultate la Arhivele Statului Sibiu şi Biblioteca Centrali Universitară Cluj) poate fi reconstituit pe baza listelor existente la sfîrşitul unar a dintre
num~rele apărute (de ex.: nr. 22/1!106, 25/1906, 29/1908) şi din informaţiile publicate in Transilvania, nr. 4, jubiliar, iul.-aug., 1911, p. 390-391.
11 Lista lor apare la sfîrşitul broşurii nr. 22 (.. Nuvele istorice" de Al. Lapedatu, Sibiu, 1906).
11
Transilvania, nr. II, apr.-iul. 1908, p. 131.
7

8
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conducerii Asociaţiunii, la problema reorganizării publicaţiei, ridicată de
Octavian Tăslăuanu20 • Conform propunerii lui, Biblioteca Populară urma
să aibă o apariţie periodică lunară, începînd cu 1 ianuarie 19II şi exceptînd lunile de vară; broşurile apărute în format mic trebuiau trimise lunar,
prin poştă, tuturor membrilor susţinători (adică celor care achitau taxa
de 2 coroane anual). Trebuia, de asemenea, să se editeze un calendar, care
înlocuia numărul din octombrie al Bibliotecii şi se trimitea gratuit abonaţilor (membrilor susţinători), iar celorlalţi contra cost 21 •
Deşi în urma anchetei efectuate în despărţăminte, cu scopul de a evalua
posibilităţile disponibile de realizare a proiectului apariţiei lunare a colecţiei, s-a ajuns la concluzia existenţei a numai 1600 membri susţinători, deci
nici jumătate din numărul necesar acoperirii cheltuielilor (3 500 membri) 22 ,
totuşi conducerea asociaţiunii, în şedinţa din 6 octombrie 1910, a hotă
rît acceptarea propunerii lui O. Tăslăuanu şi tipărirea a 10 broşuri şi a
unui calendar, fiecare în 3 000 de exemplare23 •
Biroul Asociaţiunii a lansat apoi un călduros apel, publicat şi în presă,
tuturor despărţămintelor, prin care, după ce reaminteşte scopul şi realizările obţinute de Asociaţiune, se cere despărţămintelor începerea unei propagande cît mai susţinute pentru sprijinirea acestei acţiuni 24 • Despărţămin
telor li s-au trimis liste de abonament tipărite (5 000 exemplare), pentru
a se avea o evidenţă clară a tuturor abonaţilor, însoţite de circulare ce
reînnoiau apelul menţionat 25 • Rezultatul acestor acţiuni a întrecut aştep
tările: la începutul lunii decembrie 1910, numărul membrilor susţinători
a t!ecut de 4 000, iar pînă la sfîrşitul anului 19II, el s-a urcat la 10.59826 •
Incepîndu-şi apariţia în noua formă organizatorică, administraţia revenea Asociaţiunii, responsabilul apariţiei Bibliotecii Populare fiind O. Tăs
lăuanu, iar tipărirea şi expedierea era asigurată de tipografia arhidiecezană27.

Pentru a face faţă cererilor mari, numerele 1-3 au fost re tipărite şi începînd cu numărul
4 s-a mărit tirajul pînă la 15 000 exemplare 28 • Primul număr al Bibliotecii reorganizate urma
să fie "Povestirea originii neamului românesc" de 1. Lupaş 29 , dar lucrarea a apărut în cele
din urmă cu titlul "De demult", iar celelalte nouă broşuri au constituit în parte reeditarea
unora de mai înainteso.

20

ArhAstra, dos. 261, anexa XII, p. 4; Transilvania, nr. 4, jubiliar, iul.-aug. 1911, p. 391.
ArhAstra, dos. 261, anexa XII, p. 3-4; ArhAstra, Secţiunea Biblioteca Populară, dos.
347, nr. 1417/1909 şi nr. 782/1910.
22
Transilvania, nr. 5, sept.-oct. 1912, p. 410. Din 57 despărţăminte au răspuns doar 33,
care au garantat 1600 membri (ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 782/1910).
23
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 782/1910; dos. 261, anexa XII, p. 5.
:u Apelul Biroului Asociaţiunii din 15 oct. 1910, semnat de O. Tăslăuanu, în ArhAstra,
Bibl. Pop., dos. 347, nr. 782/1910; Transilvania, nr. V, sept.-oct. 1910, p. 377-379.
25
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 437 şi 782/1910; nr. 126/1911.
26
Transilvania, nr. 5, sept.-oct. 1912, p. 410.
27 ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 1706Jl911.
28 Idem, nr. 126, 691 şi 1887/1911.
28 Idem, nr. 782/1910.
80
Lista publicaţiilor apare în partea a doua "Prelegere despre Asociaţiune" de R. Simu,
p. 61-62, a broşurii nr. 38 ("Sfaturi pentru popor cu învăţături pentru lucrările economice"
de N. Iosif, Sibiu, 1914).
21
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Conducerea Asociaţiunii s-a preocupat în continuare de asigurarea fondurilor necesare apariţiei regulate a numerelor colecţiei şi de popularizarea ei, luind o serie de măsuri intre care
menţionăm recomandările făcute despărţămintelor de a folosi prilejul ţinerii prelegerilor populare
şi al adunărilor cercuale pentru a face cit mai multe abonamenteD şi adresele trimise bAncilor
româneşti prin care li se solicita sprijinirea acestei acţiuni. BAncilor li se propunea achiziţio
narea numerelor colecţiei fie în vederea plasării lor ulterioare în rîndurile clienţilor săteni,
fie cu scopul unor distribuiri gratuite la bibliotecile populare din sate sau chiar la sătenii din
zona de activitate a lo~ 1 • Printre băncile care au sprijinit acţiunea Asociaţiunii au fost : Bihoreana din Oradea, Mercur din Năsăud 31 , Economul din Cluj, Ardeleana - filiala Petroşeni,
Albina -

filiala Lugoju.

Popularizarea colecţiei urma a se face şi prin intermediul conferenţiarului
agricol, care, prin desele lui peregrinări prin sate, cu ocazia prelegerilor
economice, urma să vorbească sătenilor şi despre publicaţiile apărute3 5 •
Dar cel mai important şi sigur mijloc de popularizare a colecţiei erau bibliotecile populare din despărţăminte şi agenturi unde, prin activitatea susţinută
a bibliotecarilor, fiecare număr nou putea fi anunţat şi recomandat membrilor şi nemembrilor Asociaţiunii.
Odată stabilite măsurile organizatorice şi asigurat numărul de abonaţi necesari apariţiei
regulate a colecţiei, activitatea editorială s-a desfăşurat în ritm susţinut. în anul 1911 colecţia
a apărut intr-un tiraj total de 165 000 exemplare din care 113 256 s-au distribuit abonaţilor,
iar 3850 au fost destinate punerii bazelor unor biblioteci populare 38 ; in cursul anului următor
au apărnt 10 broşuri şi un calendar, fiecare cu un tiraj de 15 000 exemplare. Paralel a crescut
şi numărul membrilor susţinători, care a ajuns, la sfîrşitul anului 1912, la 11 851, deci cu
1 253 mai mare decit in anul precedent87 • Asociaţiunea a răspîndit in primul an 130 361 broşuri, iar in cei doi ani de existenţă ai publicaţiei reorganizate, 246 840 broşuri 38 • Statistica
alcătuită in acest scop scoate in evidenţă şi despărţămintele mai active. Cei mai mulţi membri
susţinători ii avea despărţămintul Făgăraş (597) 88 şi peste 200 abonaţi au avut despărţămintele
Aiud-Teiuş. Blaj, Caransebeş. Diciosinmartin, Lugoj, Mureş-Oşorhei, Năsăud, Oraviţa, Sălişte,
Sebeş. Şimleu, Turda, Virşeţ 4 o.
Gtrţile apărute in cadrul colecţiei au fost trimise şi peste hotare : in România s-au inregistrat
144 abonamente, in Austria trei abonamente, in America 24 şi in Rusia un abonament41 •
În anii următori se fac tot mai dese apeluri pentru a spori numărul abonaţilor4 2 • Cu toate
acestea raportul oficial al conducerii Asociaţiunii pe anul 1913 consemnează o scădere a numă
rului membrilor susţinători la 7664 (in acesta sint incluse şi cele 486 agenturi care au primit
gratuit cărţi)u. Cea mai asiduă activitate au depus despărţămintele Braşov, Făgăraş. Oraviţa,
Sălişte, Vişeu-Iza 44 • Cauzele scăderii numămlui abonaţilor se consideră a fi fost .. situaţia econo-

31
ArhAstra, Bibl. Pop., 347, nr. 691/1911; Telegraful Român, nr. 34, 29 mart./11 apr. 1911,
p. 152.
32
Adresă către toate direcţiile băncilor româneşti (ArhAstra. Bibl. Pop., 347, nr. 628/1911.
33 Telegraful
Român, loc. cit.
34
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 348/1911, fără număr.
36
Idem, dos. 347, nr. 691/1911 ; Telegraful Român, loc.cit.
88
ArhAstra, pach. 411, nr. 1441/1913, p. 7.
37
Transilvania, nr. IV- V. iul.-oct. 1913, p. 205; Telegraful Român, nr. 88, 24 aug./6
sept. 1913, p. 357.
38 Ibidem.
38 Telegraful Român, loc.cit.
_
40 Transilvania, nr. 5, sept.-oct. 1912, p. 308.
41 Ibidem.
n Solia Satelor, nr. 11, 10/23 martie 1913, p. 4-5.
43
ArhAstra, pach. 411, nr. 1637/1914, p. 12; TYansilvania, nr. 7-9, 1 sept. 1914, p. 246.
44
ArhAstra, pach. 411, nr. 1637/1914, p. 13; Transilvania, 1oc.cit.
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grea, anii răi agricoli şi criza financiară care au adus pe capul ţăranilor multă sărăcie" 45 •
Este vorba, desigur, despre efectele crizei economice de supraproducţie din anul 1913, care a
inrăutăţit simţitor situaţia maselor, precum şi de sarcinile sporite ale contribuabililor cerute
de politica guvernului de cheltuieli pentru înarmare.
Izbucnirea războiului a dus la o stagnare a întregii activităţi a Asociaţiunii. Absenţa redactorului O. Tăslăuanu, plecat pe front, s-a făcut resimţită. Totuşi, în anul 1914 se reuşeşte
tipărirea celor 10 broşuri şi a calendarului46 , dar cu un tiraj redus de numai 8000 exemplaren.
În anii următori, 1915-1917, se pare că a fost tipărit doar calendarul48 • Dar cu toate greută
ţile existente răspîndirea cărţii a continuat, conducerea Asociaţi unii trimiţînd o serie de publicaţii in spitale şi pe front. Tot ea s-a adresat Crucii Roşii din Budapesta cu rugămintea de
a mijloci trimiterea de cărţi prizonierilor români aflaţi în monarhie, precum şi prizonierilor
români transilvăneni capturaţi de statele cu care monarhia se afla în război. Crucea Roşie
din Budapesta a răspuns însă că poate înlesni doar trimiterile de cărţi destinate prizonierilor
români aflaţi pe teritoriul monarhiei49 •
Pentru a asigura fondul de cărţi destinat răniţilor, conducerea Asociaţiunii hotărăşte să
se facă colecţii de cărţi populare ce urmau a fi dăruite spitalelor din localităţile în care se
aflau soldaţi români60 • Din raportul secretarului administrativ din 12 IX 1914 reiese cfL s-au
distribuit gratuit, la cerere, cărţi din Biblioteca Populară, soldaţilor români de la spitalele
militare din Sarajevo (156 exemplare), Banska-Bistrica (63 exemplare), Sibiu (308 exemplare) 51 •
Soldaţii români din regimentul 31 infanterie, aflaţi în convalescenţă la Bri.inn, trimit conducerii
Asociaţiunii mulţumiri pentru cărţile primite în dar 62 • La cererea locotenentului Emil Savu
din Sebeş s-au trimis 100 broşuri destinate tot soldaţilor 63 ; în despărţămîntul Făgăraş s-au
donat soldaţilor 164 cărţi 64 , altele celor convalescenţi din Alba Iulia (40), din Budapesta 65 ,
şi altora aflaţi în spitalul din Agnita66 şi în spitalele din Viena& 7 •
După terminarea războiului întreaga activitate a Astrei s-a desfăşurat în condiţii şi forme
noi în cadrul statului român. Colecţia Astrei a continuat să apară îmbogăţitll apreciabil ca
tematică şi cu valoare instructiv-educativă sporită.
mică

O problemă importantă, ce a preocupat permanent redacţia colecţiei,
a fost cea a tematicii şi a stilului în care erau scrise cărţile destinate
publicării. Avînd în vedere scopurile urmărite de conducerea Asociaţiunii
prin publicarea colecţiei, precum şi posibilităţile financiare reduse de care
se dispune, varietatea tematicii atrage atenţia în mod deosebit. S-au publicat cărţi din aproape toate domeniile: literatură, istorie, agricultură,
educaţie, religie, material distractiv, povestiri şi glume, poezii populare.
În redactarea volumelor ce urmau să apară în cadrul colecţiei, secretariatul literar s-a călăuzit încă de la început după anumite principii, formulate apoi cu claritate şi sintetic în 1910, în raportul secretarului literar 58 :
15

ArhAstra, pach. 411, nr. 1637/1914, p. 12; Transilvania, nr. cit., p. 396.
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 1853/1914.
47
ArhAstra, pach. 411, nr. 1025/1915, p. 17.
48
Transilvania, nr. 4, iul.-aug. 1936, p. 212-213.
40
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 352, nr. 467/1916.
5o Idem, nr. 1649/1914.
n Idem, nr. 1651/1914.
6 ? Idem, nr. 968/1915.
53
Idem, dos. 347, nr. 696/1914.
54
Idem, pach. 411, nr. 473/1916.
65
Transilvania, nr. 1-6, iulie 1915, p. 92.
68
1 dem, nr. 7-12, 1 dec. 1915, p. 112.
67
ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 352, nr. 1796/1914.
68
Transilvania, nr. 5, sept.-oct. 1912, p. 413; nr. IV-V, iul.-oct. 1913, p. 139; nr.
7-9, 1 sept. 1914, p. 396.
46
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publicarea de cărţi scrise pe înţelesul tuturor categoriilor de cititori;
retipărirea - cu unele corijări şi îndreptări - a cărţilor mai vechi bine
cunoscute (între ele "Alexandria", Povestea prea frumosului Arghir şi a
Elenei", "Pilduirile lui Esop") ; publicarea de broşuri instructive cu îndrumări de ordin economic, financiar, medical; educarea spiritului patrioticnaţional prin intermediul monografiilor istorice, al biografiilor personalităţilor politice şi prin descrierea evenimentelor importante din trecutul
istoric; transformarea obişnuitului calendar într-o mică enciclopedie utilă,
cu aspect grafic variat şi atrăgător. Se urmărea, de asemenea, prin intermediul cărturarilor de la sate şi al agenturilor, felul în care au fost primite cărţile de cititorii din mediul rural, şi măsura în care ele răspundeau
cerinţei de a fi scrise la nivelul de înţelegere al celor cărora li se adresau 59 •
De altă parte exista o preocupare permanentă a Comitetului Asociaţiunii
pentru alegerea subiectelor broşurilor, pentru stilul adecvat în care
urmau să fie scrise 80 • Asupra alegerii subiectelor şi asupra stilului publicaţiilor din colecţie insistau numeroasele circulare adresate scriitorilor de
conducerea Asociaţiunii şi orientarea lor s-a încercat prin instituirea de
concursuri cu premii pe teme date 81 • Dintre cele din urmă menţionăm
concursul organizat pentru cea mai bună lucrare scrisă împotriva emigrării
masive în America, devenită acută în acea vreme. În acest scop s-au dat
şi unele indicaţii: broşura trebuia "să fie scrisă în stil poporal, arătîndu-se
în ea toate primejdiile la care sînt expuşi emigranţii şi pagubele materiale şi morale ale celor rămaşi acasă ... " 82 • Cea mai reuşită lucrare cu
acest subiect urma să fie premiată cu 100 coroane şi să apară în Biblioteca Populară pe anul 1913 83.
După cum s-a văzut, strădaniile conducerii Asociaţiunii s-au îndreptat şi spre publicarea
lucrări din domenii cit mai variate. Realizările pe această cale sînt marcate de apariţia
lucrărilor de literatură, începînd de la prelucrarea cărţilor populare şi continuînd cu autorii

de

clasici (I. Creangă - ,.Harap Alb", ,.Stau Păţitul"; V. Alecsandri - ,.Cîntece bătrîneşti",
.. Poezii alese" ; I. Sia \"ici - "Popa Tanda" ; G. Coşbuc - .. Povestea unei coroane de oţel" ;
Şt. O. Iosif .,Poezii"; Anton Pann - .. Povestea Vorbei"; O. Goga - "0 seamă de
cuvinte") ; culegeri de folclor (E. Hodoş - ,. Poezii poporale din Banat") ; cu prezentări de
autori (,.Ţichlndeal, Asachi, Donici", cu o prefaţă de Il. Chendi); gramatică (,.Regulile ortografice stabilite de Academia Română in 1904"), basme, legende şi povestiri din viaţa ţăra
nilor (I. Pop Reteganu - "Povestiri din viaţa ţăranilor" ; I. Agirbiceanu - "De la sate")
şi chiar cu traduceri din limbile germană, cehă 84 • N-au lipsit, de asemenea, lucrările cu caracter istoric in care, intr-un limbaj popular, se prezentau aspecte din istoria patriei. (De ex.
I. Lupaş, în .,De demult", face o prezentare, însoţită de fotografii, a istoriei patriei pînă in
secolul X, explicind formarea poporului român. In altă broşură, apărută in 1914, tot I. Lupaş
scrie despre trecutul românilor ardeleni, V. Lazăr scrie ,.Icoane din istoria grecilor vechi",

ldem, nr. IV-V, iul.-oct. 1913, p. 320; nr. 7-9, 1 sept. 1914, p. 396.
Idem, nr. V- VI, nov.-dec. 1903, p. 218-219.
11 ArhAstra, Bibl. Pop., dos. 347, nr. 1562/1913; Solia Satelor, nr. 31-32, 5{18 august
1912, p. 9.
12 Solia Satelor, loc. cit.
18 Broşura a apărut un an mai tîrziu; cele apărute în 1914, în ArhAstra, Bibl.Pop., dos.
347.
" Supra, notele 17 şi 30. Restul broşurilor în ArhAstra, în dosarele referitoare la Biblioteca Populară.
u
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iar Al. Lapedatu "Nuvele istorice"). Se adaugă scrierile cu caracter economic, conţinînd sfaturi şi învăţături pentru lucrările agricole (A. Coşciuc, "Lucrarea pămîntului", .. Îngrăşarea
sau gunoierea pămîntului"; N. Iosif, "Creşterea pomilor", I. F. Negruţiu, "Grădina de legume", "Cultura cucuruzului", "Împărţirea, lucrarea şi ingrijirea unei moşii", "Nutreţul măiestrit";
R. Simu, "Comuna Viitorului"), lucrările de medicină popularizată (I. Beu, "Cărticica sănă
tăţii"; dr. A. Dobrescu, "Cum să trăim? Poveţe doctoreşti pentru trebuinţele zilnice scrise pe
înţelesul tuturora") şi de educaţie morală (Ion Popea, "Casa părintească crescătoarea indivizilor şi popoarelor" ; I. Borgovan, "Ionel - Principii morale şi creştineşti de educaţie"; N. Iosif,
"Sfaturi pentru popor"; "Din putere proprie. Exemple de gindire nobilă, de putere de muncă
şi ajutorare proprie. Pentru tinerime şi popor" - traducere din limba germană de N. PetraPetrescu; .. Leonard şi Gertruda" de H. Pestalozzi, traducere de I. Borgovan). S-au mai editat
şi lucrări despre noile invenţii tehnice ("Poşta, telegraful, telefonul. Noţiuni generale despre
instituţiile poştale"), lucrări~cu caracter juridic (V. Moldovanu, "Despre testament. Explicarea
art. de lege XVI din 1876", "Despre cărţile funduare" ; N. Besan, "învăţătură despre legile
privitoare la notarii publici regeşti"), cîteva cu caracter religios şi de informare în legătură
cu activitatea Asociaţiunii (prin două broşuri s-au făcut cunoscute modul de organizare şi
ţelurile Astrei) 6 •. ·

Evident, nu toate publicaţiile Asociaţiunii au avut acelaşi ecou în rîndurile cititorilor, unele din ele nereuşind, fie datorită problematicii, fie
datorită stilului în care erau scrise, să se bucure de aprecierea dorită de
redacţie. Altele, în schimb, au satisfăcut aşteptările celor cărora le erau
destinate, de unde reeditările unor opere şi aprecierile făcute de unele
personalităţi ale vremii. Aşa de pildă lucrarea, "Cum să trăim ... " apă
rută în 1908 şi din nou în 1912; care s-a bucurat de o mare popularitate
în şezătorile de la sate, a fost primită cu cuvinte de laudă de Al. Mocsonyi, Aug. Bunea, A. Mureşianu, N. Iorga, Andrei Bîrseanu 66 •
Calendarul - broşura cea mai necesară şi la îndemîna tuturor - s-a
bucurat de o atenţie deosebită din partea redacţiei, susţinută permanent
de conducerea lAsociaţiunii. Pentru a-i asigura Calendarului un conţinut
cît mai bogat şi variat, Biroul Asociaţiunii a adresat o circulară tuturor
membrilor secţiilor ştiinţifică şi literară cu rugămintea de a se trimite
lunar cîte o lucrare ce urm:~. să fie inserată în paginile calendarului 67 • Prin
strădaniile redacţiei şi ale colaboratorilor ei, Calendarul a reuşit să devină
în scurt timp o mică enciclopedie populară cu articole variate, începînd
de la cele cu sfaturi practice şi încheind cu probleme de ştiinţă şi cultură.
- 'Dar- indiferentde;ţinutul public'âţiil;;r-di~- colecţie, stilul acestora
trebuia să fie uşor, agreabil, pe înţelesul celor mai de rînd cititori. În acest
scop, Biroul Asociaţiunii a luat hotărîrea ca organe competente să cenzureze m1nuscris=le d:~.te spre tiplrire şi din punctul d= vedere al limbii
şi stilului şi să nu se aprobe decît tipărirea acelor broşuri a căror limbă şi stil
erau pe înţelesul p~porului 68 , iar dllpă epuizare să se retipărească nllmli
acele publicaţii care au fost bine primite şi apreciate de cititori 69 •
5
"
Supra, notele 17 şi 30. Celelalte publicaţii apărute se aflll. in ArhAstra, dosarele pri •
vitoare la Biblioteca Populară.
66
A. Dobrescu, "Cum să trăim? Poveţe doctoreşti pentru trebuinţele zilnice scrise pe inţelesul tuturora", broşura nr. 13, cartea I-II, Sibiu, 1912, p. 1.
17
ArhAstra, Bibl.Pop., dos. 347, nr. 1076/1913.
08
Idem, nr. 1412/1909 .
.oe Idem, dos. 347, f.n.

https://biblioteca-digitala.ro

E. GLODARIU

318

Strădaniile conducerii Asociaţiunii şi, cu deosebire, ale redacţiei colecţiei de a asigura publicaţiilor o tematică interesantă şi vaiiată, prezentată
în stilul adecvat cunoştinţelor şi cerinţelor cititorilor de toate categoriile,

nu au rămas fără rezultate. Principalele realizări în acest sens sînt legate
de atragerea unui număr apreciabil de cititori, ce sporea an de an
şi de prezenţa în rîndurile cititorilor a celor mai diverse categorii sociale.
Pentru a exemplifica cităm din statisticile existente pe anii 1911 şi 1912.
În anul 1911 s-au înregistrat 10.598 cititori, dintre care 8.136 ţărani,
608 învăţători, 669 meseriaşi, 555 preoţi, iar restul de diferite profesii
~au fără 70 • În anul următor, numărul cititorilor a ajuns· la 11.851 dintre
care : 9.536 ţărani, 687 învăţători, 736 meseriaşi, 479 preoţi, 8 militari,
39 avocaţi, 13 medici, iar restul de diferite alte profesii 71 • Numărul cititorilor ţărani a crescut, deci, într-un !"ingur an cu 1400. Repartizate pe
despărţăminte, se constată că cifrele cele mai ridicate privitoare la numărul
cititorilor ţărani sînt înregistrate în despărţămintele în care s-a desfăşurat
o activitate susţinută pentru răspîndirea cărţii : Făgăraş - 562, Sibiu 409, Năsăud - 402, Braşov - 368, Beclean - 324 72 •
Acestea ar fi principalele realizări ale colecţiei Biblioteca Populară a
Asociaţiunii prin activitatea desfăşurată pînă la desăvîrşirea unităţii statului naţional român. Importanţa preocupărilor legate de răspîndirea căr
ţii în rîndurile tuturor categoriilor de tititori ai populaţiei româneşti
ardelene şi a acţiunilor conducerii Asociaţiunii menite să ducă la înfăptui
rea dezideratului de ridicare culturală a maselor apar cu totul deosebite.
Pentru punerea bazelor colecţiei, pentru asigurarea producţiei editoriale
proprii destinate celor mai largi rînduri de cititori şi în primul rînd celor
din mediul rural, conducerea Asociaţiunii a avut de trecut încă de la început peste greutăţile financiare generate de lipsa de fonduri şi peste cele create de inexistenţa specialiştilor în măsură să asigure apariţia unor publicaţii cu un asemenea profil. Aşa se explică numeroasele căutări şi tatonări
în acest domeniu, aşa se explică şi apariţia unor publicaţii care, poate, nu
au reuşit peste tot să trezească în masa cititorilor interesul dorit. Dar
tocmai avînd în vedere dificultăţile existente, realizările Asociaţiunii apar
mai valoroase. Ea a reuşit să realizeze editarea primelor cărţi destinate
maselor largi de la sate şi prin ele să propage răspîndirea cunoştinţelor
cultural-ştiinţifice în mediul rural. Biblioteca populară a Asociaţiunii
a fost în Transilvania prima editură de acest profil, cu activitatea îndreptată spre punerea bazelor şi susţinerea ridicării culturale a populaţiei
săteşti. Urmările pătrunderii, la început timide, dar pe măsura trecerii
vremii tot mai viguroase, a cărţii la sate sînt concretizate în contribuţia
adusă la scăderea numărului neştiutorilor de carte în mediul rural, la înzesstrarea locuitorilor din acelaşi mediu cu cunoştinţe elementare indispensa ..
bile într-o serie de domenii, implicit educarea patriotică a maselor largi
-.o Transilvania, nr. V, sept.-oct. 1912, p. 308.
Idem, nr. IV- V, iul. -oct. 1913, p. 320.
1~ Idem, p. 320-321.
71
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populare. Biblioteca Populară a fost unul din principalele instrumente
cu ajutorul cărora Asociaţiunea a urmărit şi a reuşit să-şi împlinească scopurile în vederea cărora a fost infiinţată, ea deschizînd şi totodată asigurînd începutul drumului lung şi anevoios la capătul căruia se zărea cultura
cu rădăcini puternice în creaţia maselor şi păstrate de aceleaşi mase populare.
EUGENIA GLODARIU

UBER DIE VERLAGSTATIGKEIT DER ASTRA: "DIE VOLKSBUCHEREI DER GESELLSCHAFT"
(Zusammenfassung)
~s wird die:Schaffung der Reihe ,.Volksbiicherei der Gesellschaft" geschildert. Diese wurde von der Gesellschaft "Astra" ins Leben gerufen, um sich eine eigene Biicherproduktion zu sichem, deren Aufgabe es war, Biicher fiir die verschiedensten Kategorien von Lesem, besonders auf dem Lande, zu verbreiten. Nach den ersten, gleich zu Beginn der Tătig
keit der Gesellschaft untemornmenen Versuchen, nach Uberwinduug verschiedener Schwierigkeiten, teils finanzieller, teils anderer Natur, gelingt es 1900 d.ie erste Broschiire herauszubringen; 1911 war das monatliche Erscheinen der VerOffentlichungen dieser Biicherreihe gesichert. In leicht verstăndlicher und anziehender Sprache wurden Themen aus verschiedenen
Zweigen behandelt, begonnen mit praktischen Ratschlăgen aus der Wirtschaftslehre, weiters Fragen der Rechts- und Sittenlehre, Geschichte, Volksdichtung und Literatur usw.
Die Bedeutung der Reihe, der ersten d.ieser Art in Siebenbiirgen, liegt in der Verminderung
des Analphabetismus, in der Verbreitung kulturell-wissenschaftlicher Kenntnisse unter der
Dauemschaft, in der patriotischen Erziehung der breiten Masse der Rumănen wăhrend der
Vorbereitung zur Schaffung des rumănischen Nationalstaates.
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TACTICA ŞI STRATEGIA M.C.G. ROMAN
IN BATALIA PENTRU APARAREA BUCUREŞTIULUI

I

Problema cardinală care, la izbucnirea primului război mondial, fră
mînta profund poporul român era făurirea statului naţional unitar, aspiraţie seculară a poporului nostru, necesitate legică a dezvoltării societăţii
româneşti.

Ţinînd cont de această năzuinţă legitimă a întregului nostru popor, guvernul României, obţinînd prin tratatul încheiat cu Antanta promisiunea satisfacerii unirii Transilvaniei cu România, intră în război de partea Antantei.
În urma încheierii la 4/17 august 1916 a convenţiilor militare şi politice dintre România şi puterile Antantei - Rusia, Franţa, Anglia, Italia -,
România declară la 14/27 august 1916 război Austro-Ungarieil. La 15/28.
august 1916 Germania declară război României, declaraţie urmată de
cea a Turciei la 17/30 august 2 şi de a Bulgariei la 19 august/1 septembrie 1916 ora P.
Conducerea superioară politică şi militară a României a pus în faţa
Armatei probleme dificil de rezolvat, cum au fost:
- Războiul pe două fronturi, ambele de o mare întindere faţă de volumul forţelor noastre şi fără un sprijin eficace din partea aliaţilor-4.
- Lupta cu un inamic mai numeros, cu o mai mare experienţă de răz
boi (doi ani) şi deosebit de bine dotat în artilerie, mitraliere etc 5 •
Datorită cauzelor prezentate mai sus, cărora li se adaugă şi unele slăbi
ciuni ale conducerii superioare a armatei, în domeniul rezolvării problemelor strategice 6 , armata română, cu tot eroismul ostaşilor şi dibăcia
ta~t~c~ a comandanţilor de subunităţi, unităţi şi chiar a unora de mari
umtaţt, . . a pierdut în lunile septembrie-decembrie campania din anul 1916.

Gen. G. A. _Dabija, Armata Română în războiul mondial (1916-1918), vol. I, Bucureşti,.
f.a., P· 34; v. Şl Ma;et: .stat Majo~•. Rorr_zdnia în războiul mondial, vol. I, p. 57-58 şi col. I.
Cupşa, Armata romana m campannle dm anii 1916-1917 Bucureşti 1967 p. 49-51
2 Ibidem.
'
'
'
·
8
Gen. G. A. Dabija, op. cit., p. 192.
• Col. I. Cupşa, op. cit., p. 179-180.
ti Col. I. Cupşa, op. cit., p. 178 şi Gen. G. A. Dabija, op. cit., p. 105-112.
' Gen. G. A. Dabija, op. cit., vol. II, p. 329.
1
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Cu toate că armata română a suferit pierderi mari 7 în cursul acestei
campanii, datorită vitejiei ostaşilor şi ofiţerilor, ea nu a fost nimicită,
ci s-a retras, şi era hotărîtă să continue lupta pînă la victoria finală.
"Noi am bătut armata română, dar n-am putut s-o nimicim", confirmă
în amintirile sale şi generalul Ludendorff8.
De asemenea, prezentînd cauzele pierderii campaniei din 1916 şi retragerii noastre în Moldova, subliniem faptul că nici ajutorul aliat prevăzut
în convenţia militară nu s-a făcut simţit. Astfel, ofensiva anglo-franceză
proiectată pe frontul de la Salonic nu a mai avut loc; angajamentele' aliaţilor în ce priveşte aprovizionarea Armatei române cu armament şi tehnică
de luptă nu au fost îndeplinite decît în mică măsură; ofensiva rusă prevă
zută pe frontul de răsărit, care trebuia să atragă cît mai multe forţe ale
Puterilor Centrale, a încetat în luna septembrie 1916, iar marile unităţi
ruse care trebuiau să vină în Dobrogea au fost oprite în Moldova.
II
Pentru a ne situa in ambianţa generală a operaţiunilor care au generat bătălia pentru apă
rarea Bucureştiului, vom face o prezentare sintetică a situaţiei frontului român după luptele
crîncene duse de-a lungul cununei Carpaţilor meridionali la finele lunii octombrie şi inceputul lunii noiembrie 1916. La nord, trupele aliate ruse din Bucovina şi-au extins aripa stingă spre sud, inlocuind Divizia 14 română de la dreapta Armatei de nord, care a trecut in
rezerva M.C.G. La sud, in Dobrogea, au afluit noi trupe ruse care au inlocuit Diviziile 2, 5,
9 şi 19 infanterie române decimate şi care au fost puse la dispoziţia M.C.G. român. Aceste
mari unităţi, datorită pierderilor suferite, au fost contopite, formind Diviziile 2/5 şi 9/19 infanterie. De asemenea, eroica Divizie 11 infanterie de sub comanda generalului Cocorăscu,
care luptase cu atîta succes la Jiu, intre 10-15 octombrie 1916, infringind celebra Divizie
Il bavareză a Armatei germane, a fost regrupată in raionul Piteşti in rezerva M.C.G., formin1lu-se in locul ei ~Grupul Jiu, cu trupe din Divizia 1 infanterie. Această mare unitate
luptase pînă atunci in raionul văii Cerna, iar după ieşirea de pe front a Grupului Jiu a fost
articulată în două grupări: Grupul Cema şi Grupul Jiu. Menţionăm că M.C.G. mai avea
la dispoziţia sa şi Diviziile 8, 10 şi 17 infanterie 0 • Pe marginea acestor regrupări vrem să
formulăm citeva concluzii, valabile şi pentru desfăşurarea ulterioară a operaţiunilor. Faptul
că M.C.G. român îşi creează rezerve este un lucru bun, dictat atît de principiile generale ale
ducerii războiului reieşite din experienţa marilor bătălii ale istoriei, dar modul cum se dispun
aceste rezerve - după părerea noastră - este defectuos, din următoarele puncte de vedere:
- Prea aproape de linia frontului (intre 48-100 km) - zona Piteşti, Găeşti, Titu, Ploieşti,
Drăgăşani, Slatina, ceea ce răpeşte libertatea de acţiune comandamentului suprem in ce priveşte folosirea lor, condamnindu-le la singura misiune : întărirea şi înlocuirea trupelor de pe
Col. I. Cupşa. Mărăşti, 1917, Bucureşti. 1957, p. 9 (Pierderile au fost de 250.0tiO oameni
mitraliere şi 450 guri de foc, ceea ce repre55% din mitraliere şi 24% din tunuri).
8
Ludendorff, Souvenirs de guerre, voi. I, Paris, 1934, p. 331.
° Col. I. Cupşa, op. cit., p. 136-145; v. şi Falkenhayn, Campania Armatei 9 germane împotriva românilor şi ruşilor, Bucureşti, 1937, p. 124-127; Marele Stat Major, op. cit., voi. III,
partea I, p. 799-805, 814-845, 851-867, 878-887; Kneussl, Der Durchbruch durch Vulltangebirge, 1916, Miinchen 1926, p. 7-8; N. Pătră.şcoiu, Bătălia de la jiu, Bucureşti, 1937,
p. 56-57, 62-63; gen. I. Anastasiu, O pagină din războiul nostru, Bucureşti, 1936, p. 56,
68-69. Buletinul Şcoalei Superioare de război, nr. 1/1939, p. 56-59 şi nr. 1/1940, p. S1-54;
C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, vol. II, ed. II, Bucureşti, f.a., p. 92-109.
7

morţi, răniţi şi dispăruţi -, 290 000 puşti, 250
zintă 45% din efectivele iniţiale, 67% din puşti,

-
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front, sau prelungirea unor aripi, fără a se putea constitui o sursi\ de manevri\ puternică
pentru riposte contraofensive;
- Unele din aceste rezerve (cazul Diviziilor · 8 şi 14 infanterie), cu aproape intregul potenţial de luptă, sint lăsate in Moldova înapoia frontului din Carpaţii orientali acum front
secundar - şi nu vor participa la bătălia decisivă din vestul Munteniei. Problema trebuia
abordată cu curaj şi singe rece. De fapt, singele rece nu caracterizează M.C.G. Dacă, ar fi
existat, s-ar fi privit lucid problema apărării Dobrogei şi nu s-ar fi fărîmiţat masa ofensivă
din Transilvania, trimiţîndu-se aici foarte multe trupe şi slăbindu-se, apoi oprindu-se acţiunea
principală, fapt ce a incetinit ritmul ofensivei din Transilvania şi a dat posibilitate inamicului
să-şi aducă numeroase forţe şi să treacă la contraofensivă.
- La finele lunii octombrie şi la inceputul lunii noiembrie 1916, după ce inamicul rupsese
apărarea română de pe cununa Carpaţilor meridionali, se definise cu claritate acţiunea sa strategică pe direcţii exterioare concentrice vizind ocuparea Capitalei ţării noastre ca un punct
strategic de convergenţă. în această situaţie era de ales una din următoarele soluţii:
- abandonarea capitalei şi retragerea strategică pe linia Galaţi - Nămoloasa - Focşani,
deci scurtarea frontului şi inchegarea unei aripi puternice pe un aliniament favorabil, sau
- constituirea unei puternice mase de manevră cu care să se atace succesiv. in funcţie de
importanţa lor, capetele coloanelor inamice, ce debuşau din munţi, treceau Oltul sau Dunărea.
Soluţia aceasta solicita spaţiu de manevră pentru acţiunea masei, care trebuia să fie net
superioară coloanei inamice atacate, ca foc şi efective.
Prima soluţie ni se pare mai logică. Pentru prestigiu, şi la sugestia generalului Berthelot,
şeful misiunii militare franceze, care sosise in România la cererea guvernului rontân, la inceputul lunii octombrie 191610, s-a ales cea de a doua soluţie, deşi m:clipa alegerii lipseau două
elemente de bază: forţe puternice pentru constituirea unei mase de manevră care să obţină
deciziunea precum şi spaţiul necesar manevrei, inamicul fiind atunci prea aproape de locul
bătăliei. Generalul Berthelot a impus atunci o soluţie operativ-strategică necorespunzătoare.
Inspirată, desigur, din campania anului 1814, cind Napoleon I a aplicat această metodă dovedindu-şi din plin măiestria sa militară, pînă la urmă nici atunci şi nici in 1916 nu a dat
rezultate, nu a dus la victorie. Napoleon I a abdicat, exilat în insula Elba, iar noi ne-am
retras în Moldova, ultimul colţ de ţară neocupat de cotropitor, pentru~ refacere şi pregătire
in vederea campaniei anului 1917. Nu este mai puţin adevărat că generalul Berthelot şi misiunea militară franceză a adus un aport substanţial in ce priveşte refacerea, pregătirea şi bătă
liile din 1917 ale armatei române, dar, in inspirarea concepţiei bătăliei de la Bucureşti. a
greşit 111

În urma schimbărilor făcute, M.C.G. mai comite o greşeală operativ-strategică, diluiud
substanţial frontul de la Jiu şi oferind inamicului nu numai un sector deosebit de sensibil
al apărării Carpaţilor meridionali, dar - pur şi simplu - o direcţie de pătrundere. Divizia
1 infanterie împărţită in două grupări - Cerna şi Jiu - distanţate intre ele la peste 100 km
în teren muntos, greu accesibil şi lipsit de comunicaţii, nu îşi putea coordona acţiunile şi nici

interveni oportun -

cu foc sau rezerve -

dintr-un sector într-altul.

III
Ca urmare a insucceselor de la Jiu, ţinînd cont şi de regruparea română
(noul grup Jiu avea numai valoarea a zece batalioane), inamicul
aducînd noi forţe, trece la ofensivă în primele zile ale lunii noiembrie 1916,
cu Gruparea generală Kiihne compusă din cinci divizii de infanterie şi două
de cavalerie, sprijinite de peste 250 tunuri de toate calibrele, realizînd
un puternic procent în ce priveşte superioritatea numerică, de cea 7 : 1.

efectuată

° Col.

I. Cupşa, op. cit., p. 147.
în această problemă sint intru totul de acord cu critica şi precizările aduse de col. I.
Cupşa. op. cit., p. 147 (notă).
1

11
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Totalmente surprins de noua ofensivă germană de la Jiu, comandamentul român care contase pe faptul că germanii nu vor mai ataca acolo unde
fuseseră respinşi - nu ştim de ce? -,nu poate ajuta cu nimic slaba apă
rare românească, care, după ce a făcut minuni de vitejie, a fost străpunsă,
iar resturile grupului Jiu obligate să se retragă spre sud-est. Craiova este
ocupată la 8/21 noiembrie 1916 dimineaţa12 • Gruparea Kiihne ajunge
la 11/24 noiembrie 1916 pe linia Oltului.
În acelaşi timp, un alt grup inamic format din trupe germane, bulgare
şi turceşti - Armata de Dunăre, trupe care se făcuseră disponibile din
Dobrogea în urma ocupării de către inamic a liniei: Constanţa (9 X/22
X 1916) - Cernavodă (12 X/25 X), ceea ce îi asigura stăpînirea completă.'în această zonă, a trecut Dunărea în zona Zimnicea la 11/24 noiembrie 1916. Neîntîlnind pe malul nordic al fluviului decît o slabă perdea
de supraveghere compusă în majoritate din miliţieni, acţiunea s-a desfă
şurat fără incidente deosebite. Gruparea inamică comandată de generalul
Kosch, tare de 4 divizii de infanterie şi o divizie de cavalerie, s-a îndreptat spre~Bucureştil 3 •
De asemenea, Gruparea Krafft von Delmensingen, care acţionase la sud
de Sibiu, pe valea Oltului, întărită cu noi forţe reia după 13/26 noiembrie
1916 ofensiva înspre Bucureştii'.
Prin urmare la finele primei decade a lunii noiembrie 1916, trei puternice grupuri de forţe inamice îşi desfăşurau ofensiva concentric înspre Bucureşti (v. fig. 1)ts.
lîn aceste condiţii, la inspiraţia generalului Berthelot, şeful misiunii militare franceze, aşa
cum •leja s-a arătat, s-a dat una din cele mai mari bătălii din timpul campaniei 1916 de
pe frontul român, cunoscută sub denumirea de bătălia pentru apărarea Bucureştiului. Angajarea
acestei bătălii, in condiţiile existente atunci, după părerea noastră, era o problemă de prestigiu
şi in această accepţiune o considerăm ca pe o eroare operativ-strategică, care nu mult a lipsit
să ducă la completa dezagregare a Armatei române. De altfel şi reprezentantul M.C.G. rus pe
lingă cel român, generalul Beleaev, exprimind părerile generalului Alekseev, şeful M.C.G. rus,
s-a opus angajării acestei bătălii in partea vestică a Munteniei. El a arătat comandamentului
român cll singura soluţie acceptabilă este retragerea trupelor noastre spre est, pe aliniamentul
cursurilor inferioare ale Putnei şi Siretului, in vederea trecerii la defensivă pe o linie de
teren tare natural, care ar scurta frontul asigurind coeziune şi condiţii propice apărării, urmind
a se cîştiga timp- iarna 1916/1917-. în vederea refacerii Armatei române şi a trecerii la
contraofensivă in 1917, lucru ce de altfel s-a şi intimplat. Nu s-a ţinut cont nici de această
competentă şi realistă părere.

IV
La 12/25 noiembrie 1916, seara, situaţia trupelor române şi inamice din Muntenia era următoarea :le
1) Armata 2 română (6 divizii infanterie
2 brigăzi cavalerie), in apărare pe Carpaţii

+

C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II-a, p. 138-153; v. şi I. Cupşa. op. cit., p. 147.
C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II-a, p. 182-191; v. şi I. Cupşa, op. cit., p. 147.
C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II-a, p. 127-138.
1
~ Falkenhayn, Campania Armatei 9 împotriva românilor şi ruşilor, 1916/1917, p. 156;
v. ŞI col. I. Cupşa, op. cit., p. 150.
~e .M.St.M., România în războiul mondial, vol. IV, partea I, p. 103-120; v. şi C. Ddgănescu,
Pn~Jre _generală asupra conducerii şi execuţiei bătăliei de pe Argeş şi Neajlov, in România
nuhtara, aug.-sept. 1941, p. 61-66.
12

13
14
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Meridionali, intre valea Buzăului şi bazinul Cimpulung-Muscel (lungimea sectorului de apărare
peste 170 km), avea in faţă trupele centrului Armatei 9 germane (5 divizii infanterie, 1 brigadă de munte şi 1 brigadă de cavalerie). În acest sector, se stabilise un echilibru de forţe
in urma încercărilor, fără succes din luna octombrie 1916, ale germanilor de a rupe apărarea
şi înainta spre Bucureşti.
2) Armata 1 română (5 dh;zii infanterie + 1 divizie cavalerie), in apărare, pe un front
de cea 110 km, între Topolog şi Olt, cu dreapta la nord de Curtea de Argeş iar stînga la
Ipoteşti (sud Slatina).
Pentru a avea o imagine cit mai completă a dispozitivului şi forţelor acestei armate, în
sectorul căreia se petrec unele din cele mai importante "evenimente" ale bătăliei, vom detalia anumite aspecte.
Corpul 1 armată român (3 divizii infanterie - 14, 8 şi 13) apăra un front de cea 48 km,
aYind dreapta în valea Argeşului iar centrul şi stînga pe malul estic al Topologului, front perpendicular pe comunicaţiile care duc de la Rimnicul Vîlcea şi Curtea de Argeş spre Piteşti.
În faţa sa era Grupul Krafft (Brigada 2 munte austro-ungară, Corpul alpin german, Divizia
216 infanterie germanii şi Divizia 73 infanterie austro-ungară). Deci, inamicul era superior cantitativ (4 mari unităţi faţă de 3 române). dar şi calitativ (2 mari unităţi special organizate
şi instruite pentru lupta în munţi).
Diviziile 2/5 şi 1/17 (formată citeva zile inainte, prin contopirea resturilor Diviziei 1 care
luptase la Cema şi Jiu cu Divizia 17, care luptase la Jiu) pe Olt, barind în special comunicaţiile Drăgăşani-Piteşti, respectiv Slatina-Bucureşti.
În faţa celor două divizii române se afla Grupul Kiihne (5 divizii de înfanterie + 2 divizii
de cavalerie germane), care ajunsese cu diviziile de infanterie pe malul vestic al Oltului,
iar diviziile de cavalerie după ce puseseră stăpînire pe podul de la Stoeneşti în ziua de 10 noiembrie, datorită unei greşeli a comandantului Diviziei 1 cavalerie române, trecuseră Oltul şi ocupaseră Roşiorii de Vede (DiYizia 6 cavalerie) şi Stoicăneştii (Divizia 7 cavalerie).
Divizia 1 cavalerie română, regrupată în zona Buzeşti (est Slatina) după luptele duse in
zilele precedente impotriva Diviziilor 6 şi 7 cavalerie germane.
Acest sector întins era punctul nevralgic al apărării româneşti. Slab apărat de resturile
unor divizii româneşti, cu foarte puţină artilerie, el a cedat uşor presiunii în forţA a inamicului.
Pe Oltul mijlociu inamicul era net superior, in forţe şi mijloace, 5/2 în M.U. de infanterie
şi 2/1 în cavalerie. Românii nu puteau folosi nici avantajul apărării înapoia Oltului, umflat
de ploi, deoarece inamicul îl trecuse spre flancul lor sudic, ameninţînd acest flanc cu învăluirea.
3) Grupul Apărării Dunării (1 divizie infanterie + 1 divizie cavalerie), care fusese în acoperirea malului de nord al Dunării între gura Oltului şi Olteniţa, se afla cu o brigadă de
infanterie întărită în zona Smîrdioasa (sud Alexandria), cu 1 brigadă de cavalerie in zona
Plosca (vest Alexandria), cu restul Diviziei 18 înfanterie intre Giurgiu şi Olteniţa, iar restul
Diviziei 2 cavalerie (2 brigăzi) fusese regrupat în zona Călugllreni.
În faţa acestui grup român se găsea Grupul Kosch (4 divizii infanterie + 1 Divizie cavalerie
- Divizia 217 infanterie germană, Diviziile 1 şi 2 infanterie bulgare, Divizia 26 infanterie
turcă şi Divizia de cavalerie germană von der Goltz). Reiese cu claritate faptul că şi in acest
sector de importanţă strategică inamicul era net superior; 4/1 in mari unităţi de infanterie
şi 1/1 in cavalerie. Prin urmare, se defineşte cu claritate al doilea punct nevralgic românesc
al frontului.
4) 1\I.C.G. român avea în rezerva sa 5 divizii de infanterie, in curs de concentrare, în zona:
Titu - Găeşti - Mihăileşti (pe Argeş la sud-vest de Bucureşti) - in marş de la Piteşti
inspre Ploieşti - zona Ploieşti, iar in plus, Divizia 7 infanterie de la Armata de nord
gata a incepe transporturile cu CF din Moldova spre Bucureşti. Dintre acestea erau
gata a intra în luptă numai 2 divizii (2/5 şi 9/19). Subliniem această situaţie intrucit ea
ilustrează perfect aspectul iluzoriu al soluţiilor strategice şi al manevrelor încercate in bătălia
pentru Bucureşti, deoarece ele porneau de la o situaţie neverosimilă, fără o analiză temeinică
a posibilităţilor inamicului şi a trupelor proprii.
5) De asemenea, considerăm necesar să facem citeva precizări, pentru a ilustra situaţia
trupelor române din Oltenia. Astfel, in spatele Grupului Kiihne se găseau Detaşamentele Cema
(comandant, col. Demetriad) şi colonel Tăutu (trupe din Divizia 1 infanterie), care se retră
geau in lungul Dunării, fiind urmări te de Grupul colonel Szivo (valoare cea 1 Divizie) din armata
austro-ungară. Mai era, de asemenea, Detaşamentul Dunărea (valoare 1 brigadă) comandant
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colonel Alex. Văitoianu, care apărase fluviul între Calafat şi Gura Oltului, avind în faţă pe
malul sudic al Dunării 2 regimente bulgare.
Toate aceste detaşamente, cu comunicaţiile de retragere tăiate, rămăseseră izolate de forţele
principale ale armatei române, în spatele inamicului. Datorită inferiorităţii numerice, lipsei
de armament - în special artilerie - şi muniţii, chiar în cazul extrem de fericit al unei
regrupări, ceea ce s-a reuşit pînă la urmă, aceste forţe nu mai aveau nici o valoare de acţiune operativ-strategică. Ele s-au pulverizat după disperate încercări de a trece Oltul spre
est în zona Izbiceni, Islaz, spre gura Oltului, în lupte crîncene cu un inamic copleşitor ca
număr şi armament, care stăpînea deja toate trecerile peste Olt17 •

V
Faţă

de situaţia existentă, M.C.G. român dă trupelor noastre, încă în
seara zilei de 11/24 noiembrie 1916, următorul ordin: "Faţă de situaţia
creată prin trecerea Dunării, ordon retragerea generală pe aliniamentul
rîul Argeş, locul Greaca. Rezervele generale se vor deplasa spre Argeş :
Divizia 21 între Argeş şi Neajlov călare pe şoseaua Bucureşti, Alexandria;
Divizia 9/19 în regiunea Titu, Găieşti. Armata 1 va executa retragerea
pivotînd pe aripa sa dreaptă" 18 •
Sîntem întru totul de acord cu istoricii militari care demonstrează JUSteţea acestui ordin, pentru că:
Se reconstituia şi se închega un front strategic, dislocat;
Închegarea se făcea pe un aliniament de teren tare, natural;
- Noul aliniament era mult mai scurt, datorită cărui fapt putea fi
acoperit eficace de marile noastre unităţi, care suferiseră pierderi numeroase; şi
- Pe noul front se puteau uşor regrupa, fără a fi împiedicate de inamic, toate forţele române din Muntenia, inclusiv Divizia 7, care venea
din Moldova.
Din nenorocire, M.C.G. român, ţinînd cont de sugestiile franceze primite, revine asupra hotă
rîrii juste luate şi chiar a doua zi - la 12/25 noiembrie 1916 -, el ia o nouă hotărîre de
rezolvare a situaţiei strategice create printr-o bătălie generală în estul Munteniei, cu caracter
de contraofensivă, dind următorul ordin de operaţii (linii esenţiale) : ,.Armata 1, Grupul
Apărării Dunării şi Diviziiile 2/5, 9/19 şi 21 vor forma un grup de forţe sub comanda domnului general de divizie Prezan. Misiunea acestui grup de forţe este să oprească inamicul
de la vest şi sud-vest ... cel puţin pe linia Neajlovului" 19 •
Diviziile din rezervă urmau a fi concentrate, pînă in seara zilei de 14 noiembrie 1916,
astfel: 21 în regiunea Mihăileşti (cea 15 km sud-vest Bucureşti), 9/19 între Titu şi Găieşti
(cea 70 km nord-vest Bucureşti), şi 2/5 urma a se deplasa in zona Cornăţel (sud-vest Găieşti,
cea 100 km vest Bucureşti). S-a intervenit, fără succes, pe lîngă comandamentul rus ca să
trimită întăriri în zona Capitalei.
Este interesant de subliniat faptul, remarcat de orice ochi strategic, că M.C.G. român şi
generalul Prezan încă nu s-au hotărît definitiv a acţiona printr-o lovitură contraofensivă pentru
,.a bate forţele inamice oriunde ele vor fi intilnite"2o, sau se vor limita la o apărare de poziţie pe aliniamentul stabilit iniţial?
17

C. Kiriţescu, op. cit., vol. Il, ed. II, p. 164-177.
Ordinul nr. 18 al M.C.G., M.St.M., România in războiul mondial, vol. IV, partea I,
Documente, documentul 34; v. şi Petin, Le drame roumain, Paris, 1929, p. 68.
18
M.St.M., op. cit., vol. IV, partea I, Documente, ordinul M.C.G., nr. 19, documentul 57.
ao M.St.M., op. cit., documentul 62.
18
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Pe cimpul de luptă o hotărîre luată, chiar slabă din punct de vedere operativ-strategic,
trebuie imediat aplicată. Poate elementul tactic o corectează, prin succesele obţinute şi, după
desfăşurarea de pînă atunci a operaţiunilor se putea conta pe acest element. Rapiditatea unor
lovituri date prin surprindere, chiar dacă nu exista o masă de manevră conformă principiilor
strategice, şi, de fapt, nici n-a existat în această bătălie, putea aduce unele succese tactice,
care exploatate cu inţelepciune, puteau fi transformate in operativ-strategice. Inactivitatea
operaţională este regretabilă, mai ales in această bătălie, in care fiecare oră conta, coloanele
inamice fiind într-o continuă inaintare spre Bucureşti, apropiindu-se cu fiecare oră in sensul
formării unei centuri de fier şi foc, care urma a încinge aripa sudică a frontului român, implicit Capitala.
S-a pierdut astfel noaptea de 11/12, ziua de 12 şi noaptea de 12/13 noiembrie 1916. De
altfel, nici inamicul nu se orientează mai bine, cu toate scuzele pe care Falkenhayn le prezintă in lucrarea sa. În sfîrşit, ziua de 13/26 noiembrie marchează reluarea ofensivei înamice,
fără mari succese de altfel. Grupul Krafft a fost oprit după lupte violente, nereuşind decît
o neînsemnată pătrundere la centru. Grupul Kiihne n-a putut, cu centrul şi stinga, să forţeze
Oltul, numai Diviziile 7 cavalerie şi 109 infanterie, din dreapta, trecuseră riul pe podul surprins
de la Stoeneşti, îndreptîndu-se spre nord-est pentru a intoarce apărarea Diviziei 1/17 înfanterie
română 11 • Judecînd situaţia, după părerea noastră, prea mult, sub imperiul tensiunii generale,
generalul Prezan dă ordin Armatei 1 să se retragă in noaptea de 13/14 noiembrie in zona
de nord-vest şi sud-vest Piteşti, pe aliniamentul Dărmăneşti-Popeşti-Maldăru, cu Corpul 1
armată intre primele două localităţi şi cu Divizia 1/17 pe restul frontului 22 • Retragerea s-a
efectuat in perfectă ordine, inamicul pierzînd contactul cu trupele noastre şi neputînd să îl
reia nici în ziua de 14/27 noiembrie. În urma acestei mişcări, stinga Armatei 2 răminea descoperită şi, in acelaşi timp, golul dintre stînga Armatei 1 şi dreapta Grupului ApArării Dunării
spre care se îndreptau forţele principale ale Grupului Kiihne se mărea simţitor. Grupul
Apărării Dunării a efectuat şi el o serie de mişcAri, grupindu-se cu forţele principale pe axul
Alexandria - Bucureşti (8l batalioane şi 12 baterii de la Divizia 18 inf.) cu Detaşamentul
colonel Zotu (5 batalioane şi 13 baterii) pe axul Giurgiu - Bucureşti, iar Divizia 2 cavalerie
în curs de grupare, pe dreapta, in zona Roşiorii de Vede. în cursul zilelor de 13/26 şi 14/27
noiembrie, în urma puternicelor atacuri ale Grupului Kosch, gruparea principală a Diviziei
18 române se retrage pe direcţia Grosu-Prunaru (aici se dau lupte crîncene, germanii pătrun
zînd în spatele trupelor române) 28, in timp ce detaşamentul Zotu se repliază la 10-12 km
nord de Giurgiu, iar Divizia 2 cavalerie română, in marş, ajunge in raionul Talpa-Ioneşti,
în seara zilei de 14/27 noiembrie. Tot in aceste două zile, Diviziile: 2/5 s-a deplasat in zona Cornăţelul (sud-vest GAeşti), 9/19 în zona Adunaţii Serbeni (sud Titu), iar 21, in spatele
Diviziei 18 în zona Naipul-Ghimpaţi. M.C.G. rus, la promisiunea personală a ţarului, se hotă
răşte să intervină cu Divizia 40 infanterie şi o brigadă de cavalerie 24 •
în sfîrşit, in seara de 14/27 noiembrie, comandamentul român ajunge la definitivarea concepţiei (a se nota: trecuseră trei zile şi trei nopţi, de cind se puteau lua alte măsuri, mai judicioase - după părerea noastrA). Se precizeazA constituirea "grupului de manevră" (compus
din Diviziile 2/5, 9/19 şi 21) cu care să se acţioneze ofensiv, pe direcţia generală Alexandria,
Zimnicea şi se dă urmAtorul ordin care a stat la baza acţiunilor ulterioare : "Misiunea noastră
este de a opri cu orice preţ inaintarea inamicului către Bucureşti. Pentru îndeplinirea acestei
misiuni, in ziua de 16/29 noiembrie voi ataca in direcţia Alexandria-Zimnicea"25.
Concepţia acestei operaţiuni pleacă de la o informare incompletă asupra inamicului, atît
in ce priveşte tăria forţelor sale, cit şi in ce priveşte acţiunile actuale precum şi posibilităţile
de acţiune pe viitor (v. fig. 2).
Inspiratorul - adică autorul moral al concepţiei -, generalul Berthelot, raportind generalului Joffre - generalissimul francez - hotărîrea comandamentului român, aprecia cu multi'1
subestimaţie valoarea inamicului, precizind de exemplu, că pe axul Caracal-Alexandria acesta
dispune de două divizii de cayalerie urmate de P/1 Divizie de infanterie, iar in lungul Dunării
M.St.M., op.
n M.St.M., op.
11 Al. Ioaniţiu,
u M.St.M., op.
11 M.St.M., op.

11

cit., vol. IV, partea I, p. 147.
cit., documentul 74.
Războiul

Romdniei (1916-1917), vol. I,

Bucureşti,

1928, p. 226-228.
şi 93.

cit., vol. IV, partea I, Documente, documentele 35. 58
cit., Documente, documentul 91.
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de o divizie germană cu elemente bulgare puţin numeroase, demonstrind ca m bătălia de
la Tg. Jiu inamicul avea numai trei divizii germane şi două brigăzi austriace dintre care o
mare parte au fost absorbite de luptele de la est de Slatina, iar altele au rămas in urmă
pentru a face faţă detaşamentelor române care se retrăgeau de la Cerna. În concepţia generalului francez, acţiunea botărită putea să dea peste cap, cel puţin la inceput, virfurile coloanelor inamice, să măture cavaleria şi să ciştige spaţiu pînă la meridianul Alexandriei, fapt care
ar fi dat aer Bucureştiului2 8 • În acest caz, germanii trebuiau să se regrupeze, să-şi aducă artileria grea, să monteze acţiuni ofensive de amploare, fapt care necesita timp. Or, şi românii
aveau nevoie de timp, pentru a-şi aduce noi forţe şi pentru ca aliaţii ruşi să intervină.
Faptele atestate de raportul mai sus citat demonstrează că M.C.G. român aprecia grupul
Koscb ca fiind cu mult mai slab decit era în realitate (dispunea de patru divizii de infanterie
şi una de cavalerie). Grupul Kiihne, deşi era aproape just apreciat ca forţă, se presupunea
că majoritatea forţelor sale au fost atrase de Armata 1 şi de detaşamentele române din
Oltenia. Adevărul era că acest grup angajase pe frontul Armatei 1 numai Divizia 301, iar
impotriva detaşamentelor din Oltenia, acţionau alte forţe. Concluzia apare evidentă şi anume
că grosul forţelor grupului Kiibne (patru divizii infanterie şi două de cavalerie) acţiona în
golul dintre Armata 1 şi Grupul Apărării Dunării. Ca urmare, orice manevră română în acest
gol, oricit ar fi fost de temerară, efectuată cu forţele reduse de care se dispunea, nu avea
şanse de succes şi nici nu a avut. Informarea completă şi oportună asupra inamicului este
o acţiune de bază a conducerii războiului, de la cel mai înalt la cel mai mic eşalon. Necunoaşterea precisă şi la timp a inamicului duce la erori, şi in război erorile se plătesc greu cu infringerea. Hotărîrea luată de gen. Prezan este splendidă ca concepţie şi îndrăzneală. Pornind de la baze nereale - necunoaşterea precisă a inamicului - ,aşa cum era şi normal,
s-a soldat cu un eşec.
Prin ordinul dat, comandamentul român precizează marilor sale unităţi următoarele misiuni :
Armata 1 (Corpul 1 armată, Diviziile 1/17, 2/5 şi 1 cavalerie) va continua retragerea spre
est, atingînd in seara de 15/28 noiembrie aliniamentul Domneşti-Goleşti-Bradul-Costeşti
Cornăţelul (zona est şi sud Piteşti), pe care îl va menţine cu orice preţ. Îşi va grupa către
flancul stîng maximum de rezerve, acoperindu-! cu Divizia 1 cavalerie. Ya păstra legătura cu
Armata 2 (din dreapta) şi cu Grupul Apărării Dunării.
Grupul Apărării Dunării - general lancovescu - (Diviziile 18, 21, 9/19 infanterie şi 2
cavalerie) a primit misiunea să atace inamicul în dimineaţa zilei de 16/29 noiembrie şi să-1
arunce in Dunăre. Pentru indeplinirea misiunii, grupul trebuia să concentreze pînă în seara
de 15/28 noiembrie maximum de forţe în zona Cartojanca- Tămăşeşti- Ghimpaţi (la vest de
rîul Neajlov) sub acoperirea Diviziei 2 cavalerie. Se mai preciza că, incepind de la 15/28
noiembrie, debarcă in jur de Bucureşti Divizia 7 infanterie şi Brigada 9/19 ce vor fi destinate apoi tot timpul apărării Dunării. Nu ~m nea să speculăm erorile, dar autorul prezentului material a fost în cel de al doilea război mondial, timp de patru ani, comandant in
linia întîi, şi ştie ce înseamnă pentru trupe dispoziţii ca: .,Să atace inamicul şi să-1 arunce
în Dunăre" ! - cum, unde, cu ce sprijin ? ! etc., etc., sau .,maximum de forţe" 1 - cine, de
unde vin, cum, pe ce drumuri? ! Părerea noa~tră este că se încerca totul ,,la noroc", urmă
rindu-se o idee fixă - că trebuie apărată Capitala !
Armata 1 se retrage la 15/28 r.oi{mbrie, fără incidente, inamicul pierde contactul. Generalul Prezan dă în după amiaza de 15/28 noiembrie un nou ordin: .,Faţă de completa inacţiune
a inamicului la stînga Armatei 1, am hotărît să dirijez pe cimpul de luptă şi Divizia 2/5 ...
Misiunea diviziei este de a ataca în flanc şi spate trupele inamice care vor fi angajate cm
Diviziile 9/19 şi 21".
Divizia 2/5 (a patra M.U. de infanterie a grupului de manevră) trebuia să pornească rapid,
să ajungă pe cimpul de bătălie la timp şi să se lege cu Divizia 9/19. Mişcarea ei spre sud
urma a fi acoperită de o brigadă de cavalerie de la Armata J27. Cu alte cuvinte, acum ie
arunca asupra Grupului Koscb (tăria 4 divizii infanterie şi 1 de cavalerie) considerat ca
cel mai periculos deoarece acţiona în imediata apropiere a Capitalei (50-60 km), dar şi ca
cel mai vulnerabil, avînd flancurile insuficient protejate, un grup de manevră român egal In
forţe (patru divizii infanterie şi una de cavalerie), dar inferior in dotarea materială (mitraliere,
artilerie- in special grea). Deci, raportul~ de forţe - luat fără superioritatea materială a
28
27

PHin, op. cit., p. 86.
M.St.M., op. cit., voi. IV, partea I, Documente, documentele 111 şi 112.
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inamicului -, era 1 : 1, prin urmare şansele contraofensivei româneşti erau condamnate de
la început, şi aceasta datorită faptului că comandamentul român nu era bine informat asupra
tăriei inamicului. Totuşi, pentru un cercetător atent problema informării comandamentului
român mai prezintă şi alt aspect. Aviatori englezi veniţi din insula Lem.nos, peste teritoriul
Bulgariei au încunoştinţat comandamentul român că au observat o coloană de peste 20 km
lungime, mergînd de la est spre vest, pe şoseaua de la Osman-Pazar la Tîrnova. Aviatorii
francezi au informat, de asemenea, despre mari concentrări de trupe în jurul Plevnei. Reieşea
deci cu claritate că inamicul, profitînd de retragerea ruso-română în extremul nord dobrogean
precum şi de inacţiunea grupării de forţe aliate de la Salonic, îşi descongestionase aceste fronturi şi se concentra la nord de Munţii Balcani între Iantra şi r. Vid în vederea unei
ofensive la nordul Dunării, mai ales că în această zonă avea la dispoziţie puncte posibile
de trecere, ca Nicopole-Tr. Măgurele, Şiştov-Zimnicea şi Rusciuc- Giurgiu. De asemenea, chiar
ofiţerii trupelor române ce supravegheau Dunărea au informat despre zgomotele suspecte ce
se aud noaptea pe teritoriul bulgar, indicînd o neobişnuită activitate 28 • Cu toate acestea
r.rupul Kosch a trecut nestingherit Dunărea, perdeaua românească de protecţie fiind deosebit
le rară, iar comandamentul român neluînd nici o măsură. Insistăm asupra formulării "a trecut
Dunărea", deoarece formularea de "forţare a Dunării", inclusă în unele documente şi lucrări
germane, nu corespunde adevărului istoric, inamicul neîntîlnind realmente nici un obstacol
în cale-i, la debarcare.
Deci, nu mai poate fi vorba de neinformare, sîntem convinşi că nici de trădare. Opiniem
pentru pierderea calmului într-o situaţie critică, ceea ce la război este egal cu înfrîngere.
Miniatura demonstrativă prezentată în legătură cu trecerea Grupului Kosch la nordul Dunării
a avut drept scop să evidenţieze faptul că nu era permis comandamentului român să nu
cunoască tăria inamicului - şi avea chiar dinainte de trecere, toate elementele la îndemînă
pentru o apreciere realistă.
Dar dispoziţiile date de comandamentul român în seara de 15/28 noiembrie mai au darul,
prin luarea Diviziei 2/5 de la stînga Armatei 1, să mărească golul strategic dintre aripa
stîngă a acestei Armate şi Grupul Apărării Dunării, gol înspre care se îndrepta grosul forţelor Grupului Ktihne
··în acest context, apare clar ideea operativă a generalului Prezan, în ce priveşte acţiunea
grupului de manevră. O lovitură frontală dată cu trei divizii, completată cu o acţiune de
invăluire a flancului stîng cu 1 Divizie de infanterie şi una de cavalerie şi cu o proiectată
lovitură şi în flancul drept, ce urma să se dea cu rezervele române care afluiau din Moldova
şi cu forţele ruse, care, s-a cerut comandamentului rus, să fie grupate în zona sud-est Bucureşti, pentru îndeplinirea acestei misiuni. Deci, o manevră dublă, învălutioare. Concepţia generalului Prezan apare totuşi ca frumoasă şi temerară 29 • în condiţiile cunoscute ea era totuşi
realizabilă dacă: a) se acţiona rapid, b) se acţiona prin surprindere, hotărît şi cu multă îndrăz
neală, c) rezervele române şi ruse veneau la timp, şi treceau la acţiune energică, imediat,
asupra flancului drept inamic şi d) trupele române dispuneau de artilerie, mitraliere şi aviaţie
suficientă. Un "ghinion" în plus, de altfel destul de rar întîlnit în istoria războaielor, a fost
capturarea întîmplătoare de către inamic la 18 noiembrie/} dec. la Răteşti (pe Argeş), a doi
ofiţeri de stat major români - căpitanii Epure şi Barcan - de la Divizia 8 infanterie, care
duceau ordinele de operaţii edificatoare asupra acţiunilor românilor, la unităţile diviziei3°.
Studierea acestor documente de către germani a produs asupra lor efectul trăznetului. Dar
C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II, p. 180.
Istoricii militari au stabilit o analogie între planul bătăliei de pe Argeş-Neajlov şi manevra
executată de trupele franco-engleze, in momentul culminant al bătăliei de la Marna. între
armatele germane von Kluck şi von Btilow, se produsese un mare gol - golul de la Rebais,
acoperit pe o lăţime de cea. 30 km numai de o perdea de cavalerie. Prin acest gol, au pătruns
cu hotărîre Corpul englez (mareşal French) şi aripa stingă a armatei Franchet d'Esperey,
respingînd trupele germane; ele au trecut Mama, au întors flancurile interne ale armatdor
Kluck şi Btilow, căzind pe liniile de comunicaţii din spatele celor două armate germane. A
fost lovitura hotărîtoare, dată la 9 sept. 1914, care a provocat ordinul de retragere generală
a germanilor, aşa-numitul "miracol de la Marna" (v.C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II,
p. 197).
8
° C. Kiriţescu, op. cit., vol. II, ed. II, p. 216; v. col. I. Cupşa, op. cit., p. 166.
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ştiau de acum ce trebuie să facă, pentru a paraliza acţiunea ofensivă a românilor de la sud,
in care Falkenhayn nu mai crezuse31 şi de care nici nu era informat.
Cu toate scăpările comandamentului român in domeniul concepţiei bătăliei, al realităţii
condiţiilor acesteia şi al desfăşurării strategice, domeniul tactic a ajutat desfăşurarea
favorabilă a bătăliei pentru români pinii. in ultimele clipe, cind erorile strategice şi-au spus cuvintul. Legătura strategie - tactică, tratarea lor intr-o strinsă interdependenţă este intotdeauna
cheia succesului. Socotim că in cazul unei mai mari rapidităţi in acţiune - in special ţinem
cont de zilele pierdute pină in definitivarea hotăririi -, generalul Prezan ar fi reuşit să arunce
Grupul Kosch in Dunăre, datorită minunatelor acţiuni tactice ale Divizillor româneşti 9/19
(generalul Scărişoreanu), 21 (generalul Lambru), 2/5 (generalul Socec) şi eroismului in luptă al
trupelor noastre.

VI
Pentru a elucida, in linii principale, şi problema tacticii, vom folosi numai citeva exemple
care ni s-au părut concludente -, din această bătălie.
O dată hotărîrea luată, marile unităţi din grupul de manevră român incep mişcările ordonate,
pentru a se grupa in vederea indeplinirii misiunilor primite.
Divizia 18 care acoperea stinga Diviziei 21, avind comunicaţia de retragere interceptată
incă de la 14 noiembrie, şi-a deschis drumul prin luptele crincene date in noaptea de 14/15 XI
mai ales in satul Prunaru, iar in dimineaţa de 15/28 noiembrie, pe la orele 9, Regimentul
2 roşiori, in frunte cu comandantul său - colonelul Naumescu -, execută eroica dar singeroasa şarjă de la Prunaru, pierzind aici peste 200 de oameni, inclusiv toţi ofiţerii regimentului,
morţi sau răniţi, intre care şi comandantul său, care grav rănit a fost făcut prizonier, murind
citeva luni mai tirziu, intr-un spital din Sofia32 •
La ce a folosit această şarjă dată impotriva mitralierelor? Desigur la inscrierea unei noi şi
minunate pagini de dăruire şi sacrificiu a eroismului românesc. Tradiţie glorioasă a armatei
noastre, minunat tezaur de calităţi româneşti in luptă, episod pe cit de dramatic, pe atit
de inălţător, moment educativ de inalt simbol, pentru generaţiile ce vor urma eroilor de la
Prunaru. Şarja de la Prunaru a demonstrat însă - dacă mai era nevoie -, că epoca marilor
şi determinantelor acţiuni ale cavaleriei a trecut. Celebra cavalerie numidă a lui Hanibal
sau escadroanele de cuirasieri ale lui Murat au devenit mituri in faţa mitralierelor, aruncă
toarelor de mine şi tunurilor moderne. In acest sens, cercetătorul se miră grozav, că după
Mama şi Verdun, generalul Referendaru - comandantul detaşamentului Zimnicea~(Brigada
43 infanterie, 4 divizioane artilerie şi regimentul 2 roşiori) - dă ordin călăreţilor români
să şarjeze la Prunaru, deci intr-o localitate organizată pentru apărare. Cu ce scop face acest
lucru? Nu putem şti. Ştim un singur lucru real, că ln baza ordinului dat s-a scris o pagină
minunată din istoria atit de bogată in fapte mari a eroismului românesc. Mai mult nu vedem !
In sflrşit, după luptele crîncene din zilele de 15/28 şi 16/29 noiembrie precum şi din nopţile
de 15/16 şi 16/17 noiembrie, duse pentru a-şi croi drum spre zona de concentrare, trupele
române sint grupate in vederea contraofensivei proiectate. De notat că grupul de manevră
nu reuşise să-şi termine concentrarea în seara de 15/28 noiembrie, datorită atacurilor inamice
in forţă, aşa că operaţiunile s-au amînat cu 24 de ore, adică pentru dimineaţa de 17/30
noiembrie 33 • Deci, o nouă aminare, cind elementele timp şi rapiditate erau cheia succesului.
In după amiaza de 16/29 noiembrie, generalul Prezan a dat următorul ordin: "Grupul Armatei
1 şi Grupul Apărării Dunării are misiunea de a opri inaintarea inamicului şi de a-l arunca
peste graniţă. Pentru îndeplinirea acestei misiuni m-am hotărît: a) să mă menţin in defensivă
pe dreapta; şi b) să atac pe frontul Cartojanca- Călugăreni" 3'. Există in acest ordin citeva
tendinţe noi. In primul rind, Armata 1 trebuie să menţină "cu orice preţ" frontul actual, gru-

Falkenhayn, op.
C. Kiriţescu, op.
33 M.St.M., op. cit.,
14
M.St.M., op. cit ..
ojl. cit., p. 81-82.
31

32

cit., p. 170-171.
cit., voi. II, ed. II-a, p. 190, v.

şi col. I. Cupşa, op. cit., p. 157_
voi. IV, partea I, p. 178-182, 197-208_
vol. IV, partea I, Documente, documentul 122; v. şi C. Drăgănescu,
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pîndu-şi rezen-ele spre stînga şi mai mult, "să aibă o atitudine agrestva . În al doilea rînd,
grupului de manevră i se limitează atacul la dreapta, pivotîndu-se spre stînga. De asemenea,
se iau serioase măsuri de acoperire a dreptei grupului de manevră cu cavalerie. Prin urmare,
comandantul român "simte" că dreapta şi spatele grupului de manenă sînt periclitate,
şi îşi dă seama de necesitatea unui "umăr" operativ la stinga, sprijinit pe r. Neajlov, considerîndu-1 ca pe un aliniament defensiv ulterior. De data aceasta, gen. Prezan ajunge - duprt
părerea noastră- la concepţia clară, bazată pe realitate. Aceasta ne întăreşte mai mult şi ne·
asociază la părerea unor istorici militari că M.C.G. român influenţat de generalul Berthelot
este autorul ideii bătăliei de la Bucureşti, iar generalul Prezan s-a străduit s-o amendeze şi.
s-o pună în viaţă, căutînd a rezolva cît mai favorabil diferitele ecuaţii ale acestei hotărîri.
în ziua de 17/30 noiembrie, o dată cu trecerea la ofensivă a grupului de manevră, şr
inamicul continuă ofensiva pe întreg frontul. Deci, în zona grupului de manveră se vor ciocni
două mase, ambele in ofensivă. Numai la nord, inamicul va ataca poziţia de apărare a Armatei 1.
Prin urmare, în acţiunea principală de la sud, se calcă principiile tactice imuabile ca:
oprirea cu foc a inamicului în ofensivă, acesta are pierderi, nu mai este suficient sprijinit
de artilerie, ocupă poziţii neconvenabile - acolo unde a fost oprit- nu este regrupat etc.
în aceste momente de criză pentru inamic, se trece la contraofensivă, exploatîndu-se toate
greutăţile prin care acesta trece. În cazul nostru însă, ambele grupări erau în ofensivă, numai
"simţul tactic" al generalului Prezan determină stabilirea ph·otului defensiv român pe un aliniament "tare" de teren, acesta -ya avea un mare rol pozitiv în desfăşurarea bătăliei, mai ales.
cînd în final, se va da ordinul de retragere generală.
În ziua de 17/30 noiembrie, atacurile Grupului Krafft şi ale stîngii Grupului Kiihne asupra
Armatelor 2 şi 1 române nu au reuşit să obţină deciziuni, cele mai importante rezultate fiind
pătrunderea Corpului alpin în golul dintre Armatele 2 şi 1, replierea stîngii Armatei 2 puternic atacată, de asemmea, replierea stîngii Armatei }86 .
La gn1ţul de manevră, Divizia 2/5, după un marş de 70 km, în timpul căruia coloana ei
din dreapta şi flancgarda dreaptă - Brigada 2 roşiori - a dus lupte cu elemente din Divizia 6 cavakrie şi cu avangarda Diviziei 11 infanterie germane, a ajuns în seara zilei de 17/3()
noiembrie, pe aliniamentul Frăsinet-Flămînda (cea 20 km nord-vest Drăgăneşti-Vlaşca) fără
a lua contactul cu inamicul din sud (Divizia 26 turcă, rezerva Grupului Kosch era de abia
la Drăgăneşti). Brigada 2 cavalerie după îndeplinirea misiunii (acoperirea flancului drept şi
spatelui Diviziei 2/5) s-a retras la Blejeşti reintrînd sub ordinele Diviziei 2 cavalerie.
Divizia 9/19 a ajuns în ~eara zilei ţe aliniamentul Furculeşti-Vida-Cartojanca-Tămăşeşti,
după ce luptase toată ziua cu Divizia de cavalerie germană von der Goltz (din Grupul Kosch).
Divizia 21 după lupte grele du~e cu Divizia 217 germană în zona Bălăria, fiind ameninţaU't
cu învăluirea datorită interunţiei Diviziei 12 bulgare, se retrage la nord de rîul Neajlov, pe
aliniamentul Coteni-Gorneni-Chirculeşti.
Gn:ţul Aţărării Dunării (general Iancovescu), Divizia 18 şi Brigada 9/19, neavînd tenninată concentrarea, rămîne în apărare pentru ziua de 17/30 noiembrie, respingînd atacurile
Dh·iziei 1 bulgare, care cu mari piudni rfuşeşte să ocupe satele Singureni şi Brăniştori (pe
rîul Neajlov).
Spre est, o brigadă din Divizia 40 rusă şi un regimfnt de cavalerie ajung în raionul Ciocoveni-Greaca (lîngă lacul Greaca), în faţa dreptei Diviziei 1 bulgare.
Prima zi a bătăliei se terminase. Menţionăm ca rezultate importante : apropierea in spaţiu
a Diviziilor Grupului de manevră şi inceperea luptelor cu Grupul Kosch, precum şi deosebit
de imţortant pentru planul român, respingerea spre sud a Diviziei de cavalerie \on der Goltz,
descoperindu-se astfel complet flancul stîng al Grupării Kosch.
Primele unităţi ruse sosesc pe cîmpul de bătălie. Generalul Frezan, cum de altfel era ~i
logic, întrevede condiţii favorabile pentru încercuirea şi nimicirea Grupului Kosch.
Bătălia de la sud-vest de Bucureşti începuse a se desfăşura deci, favorabil pentru români şi prin
măsurile luate de generalul Prezan pentru zilele de 18 noiembriefl dec. şi 19 noiembrie/2 dec.,
se întrevedea nimicirea rapidă a Grupului Kosch. Din nenorocire, comandamentul român "nu
descoperise" Grupul Kiihne, care, adăpostit de perdeaua de cavalerie a Corpului Schmetow,
se îndrepta în golul operativ român, deci in spatele grupului nostru de manevră, ce era slab
86
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acoperit numai de Divizia 2 cavalerie. Nenorocirea a fost completată şi de capturarea. de
Armata 9 germană a celor doi ofiţeri de stat major români, ~care aveau asupra lor ordinul de operaţii al generalului Prezan, cu toată concepţia manevrei române. Dintre aceste
două elemente, generalul Prezan cunoştea numai pe al doilea, şi, in acest caz socotim că
logica comandantului român a fost perfectă, pînă ce inamicul ia contramăsuri care sll se
facă simţite in cimpul tactic, ii trebuiesc minimum 2-3 zile. Desfăşurarea bătăliei fiindu-ne
favorabilă, mergind probabil, după părerea noastră, sigur şi la riscul necesar rezolvării unor
situaţii pe cimpul de luptă, el continuă cu dîrzenie ofensiva la sud conducind-o strins
pentru nimicirea Grupului Kosch, tactic şi strategic, cel mai periculos grup inamic (problema
judecată pe baza informaţiilor incomplete ce le avea). Se remarcă însă continua grijă pentru
siguranţa flancului drept şi a spatelui grupului de manevră,fpornită de la uu principiu de bază
al războiului .,cine intoarce, riscă să fie intors 1" În acest sens, subliniem dirijarea in acest
gul operativ, pe lîngă Divizia 2 cavalerie, şi a Diviziei )O infauterie, ,.pusă la dispoziţie in
ziua de 17 {30 noiembrie şi care se afla in curs de concentrare in zona Ti tu, in sensul de
a se deplasa ~pe Argeş. in zona Bolintinu38 •
Ziua de 18 noiembriefl dec. este marcată la nord de continuarea ofensivei germane asupra
Armatelor 2 şi 1 române, iar la sud, de continuarea contraofensivei grupului de manevră
român asupra Grupului •Kosch. Să prezentăm pe scurt şi principalele rezultate ale acestor
lupte. La Armatele 2 şi 1 române, cu toată forţa ofensivei inamicului, acesta nu reuşeşte să
obţină decit o adincire a pătrunderii Corpului alpin ln spaţiul dintre cele două Armate române.
Important este ce se petrece in golul operativ, dintre Armata 1 română şi Grupul de
manevră. Aici, Grupul Kiihne ajunge cu Divizia 41 pe Argeş, in zona Fundul Părului, deci,
la 20 km in spatele flancului sting al Armatei Jl române, cu Divizia 109 la Căscioarele, cu
Corpul de cavalerie aproape de Malul Spart iar cu Divizia Il bavareză, înapoia Corpului de
cavalerie la Goleasca, deci la 20 km de spatele Diviziei 2/5 române, Divizia 115 se găsea la
o zi de marş înapoia Diviziei 11 bavareze.
Prin urmare, marile unităţi inamice pătrund în golul operativ. Sfîrşitul şi deci in:>uccesul
operativ românesc este aproape. El a fost aminat cu 24 ore, datorită neînţelegerii dintre
comandanţii germani. În ziua de 17{30 noiembrie, Armata 9 germană, comandată de generalul Falkenhayn, fost şef al :M.C.G. german, a fost pusă sub ordinele Grupului de armate
felclmareşal Mackensen. Faptul a fost considerat de Falkenhayn ca o lovitură personală.
Pornind de la această premiză şi de la convingerea intimă mărturisită apoi că: .,nu credeam
posibil că fără ajutor rus important, românii vor fi capabili să reziste la vest de Bucureşti
sau în regiunea Bucureşti. Credeam deci că inamicul intenţiona să-şi continue retragerea" 37 ,
Falkcnhayn nu a executat ordinul lui Mackensen din noaptea de 17 {18 noiembrie. Acesta proiectasc o lovitură asupra Bucureştiului, cu Diviziile 11 bavareză, 115 şi 109 infanterie (toate
din Grupul Kiihne) şi 217 infanterie (din grupul Kosch). De asemenea, l\Iackensen il
avertiza pe Falkenhayn că, în cazul unei puternice rezistenţe româneşti la sud de Bucureşti,
\'a trebui să intârească Grupul Kosch pentru a inainta pe la sudul Capitalei, in timp ce Armata
9 va inainta pe la nord, dirijind Di\·izia 109 spre frontul vest şi nord-vest Bucureşti3 8 • Falkenhayn a motivat că Divizia Il bavarezâ era angajată in lupte - de fapt, numai avangarda
ei se ciocnise cu Divizia 2{5 română -, Divizia 115 este departe, iar Divizia 109 se află
aproximativ pe direcţia ordonată. în acest fel, Falkenhayn lasă pentru ziua de 18 noiembrie/
1 dec. Divizia Il bavareză să continue înaintarea spre est, dind astfel sfîrşitului bătăliei
de la Bucureşti, o amînare de 24 de ore.
Cele mai grele lupte din ziua de 18 noiembrie{! dec. s-au dat la sud-vest de Bucureşti
între Divizia 217 germană, care a atacat cu deosebită tărie şi Divizia 21 lnfanterie română,
incercind o manevră dublu invăluitoare asupra marii unităţi româneşti. Divizia română s-a
fixat puternic pe Argeş, intre Buda şi Carnetul, respingind toate atacurile inamicului. Manevrind curajos, Divizia 2/5 a respins Divizia 26 turcă şi trupe din Divizia de cavalerie von der Goltz
şi pentru a veni in sprijinul Diviziei 21 puternic presată, a lăsat un detaşament in faţa diviziei
turce, grupindu-se cu toate forţele la Letca Veche, in noaptea de 18{19 noiembrie. Cu alte
cuvinte, Divizia 2/5 s-a interpus intre Divizia 217 germană şi Divizia 26 turcă, despicind
in două stinga Grupului Kosch. Divizia 9{19 primeşte ordinul de atac tirziu, reuşeşte să se
către

8B
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M.St.M., op. cit., Documente, documentele 138, 139, 140.
Falkenhayn, op. cit., p. 170-171.
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regrupeze şi atacă în după amiaza zilei de 18 noiembrie/1 dec. Ea respinge elemente din
Divizia de cavalerie von der Goltz şi din Divizia 26 turcă, şi continuînd atacul în noaptea
de 18/19 noiembrie, pătrunde şi ea în spatele Diviziei 217 germane.
t: 1111 r
Subliniez în special eroismul Regimentului 40 Călugăreni, care în impetuosul atac de noapte
dat la orele 22 a nimicit gruparea inamică din zona satului Bălăria, provocînd inamicului
mari pierderi în morţi şi răniţi, capturind 200 prizonieri, o baterie de artilerie grea şi numeroase alte mijloace tehnice de luptă. Batalionul, din acest regiment, care a curăţat de inamic
satul Bălăria, a ocupat punctul de comandă al Divizei 217 germane, comandantul acesteia
general von Gallwitz şi statul său major scapă ca prin minune, fugind înspre GhimpaţP".
Divizia 2 cavalerie şi-a luat dispozitivul de acoperire a spatelui Diviziilor 2/5 şi 9/19, avînd
grosul la Flămînda, înapoia Diviziei 2/5 şi un regiment la Videle, înapoia Diviziei 9/19. În
noaptea de 18/19 noiembrie, s-a deplasat şi ea la nord de Mereni.
Grupul generalului Iancovescu a respins toate atacurile furibunde ale Diviziei 12 bulgare,
intervenind în sprijinul Diviziei 21 cu un detaşament. Menţionăm splendida con1portare a
ostaşilor Regimentului 4 vînători, care au respins toate atacurile inamice în zona Călugăreni.
Pe teatrul strălucitelor operaţiuni antiotomane din 1595 ale lui Mihai, bravii vînători au
înscris pagini de mare eroism, cinstind încă o dată numele de Călugăreni, care sta atunci
de peste trei veacuri scris cu litere de aur în măreaţa istorie a faptelor românilor. Pentru
a se suda cu Divizia 21, Grupul lancovescu a ocupat, pe malul sudic al Argeşului, aliniamentul Dărăşti-Adunaţii Copăceni- Varlam.
Ziua de 18 noiembrie /1 dec. conturase victoria românească asupra Grupului Kosch.
Divizia 217 germană avusese pierderi deosebit de grele, şi era aproape încercuită, fiind atacată
frontal de Divizia 21 română, învăluită pe stinga de Divizia 9/19 şi întoarsă de Divizia 2/5.
care îi tăiase comunicaţiile. Panica inamicului era completă. Comportarea eroică a românilor
în cîmpul de acţiune tactică era pe punctul de a le aduce victoria. Pentru ziua de 19 noiembrie J2 dec., generalul Prezan, neinformat complet asupra situaţiei operative generale,
plecînd de la aprecierea favorabilă a situaţiei forţelor române la sud, considera că are victoria
în mină; de fapt, intra în penultima zi a tragediei. Lipsa informaţiilor complete l-a dus la necorelarea elementelor operativ-strategice cu cele tactice. De asemenea, întîrzierea de care am vorbit
la început, ne-a redus cele două zile din acţiune, care ne-ar fi dat victoria. O da tăi Grupul
Koscb nimicit, cele 7-8 mari unităţi româneşti plus trupele ruse care operaseră la sud ar fi
putut forma o grupare puternică, ce ar fi atacat spre nord dreapta Armatei 9 germane. îu
acest caz, nu se ştie dacă rezultatul campaniei 1916 nu ar fi fost altul.
Dar situaţia era alta. Generalul Prezan hotărăşte pentru 19 noiembrie/2 dec., co::~:nuarea
ofensivei pe direcţii convergente, asupra Grupului Kosch, urmind a-1 lovi frontal cu Diviziile
7 şi 21, în flancul stîng cu Divizia 9/19 şi în spate cu Divizia 2/5, Divizia 2 cavalerie acoperea spre vest şi nord Diviziile 9/19 şi 2/5. Armata 1 rămînea in apărare, Grupul Apărării
Dunării va acţiona ofensiv, asupra trupelor bulgare din faţă pe direcţia Călugăreni, cooperind
cu trupele ruse ce trebuiau a lovi dreapta inamică, iar Divizia 7 infanterie va continua regruparea în zona Bragadiru4o.
Readus la realitate de .,norocul" de a captura ordinul de operaţii al generalului Prezan
şi de repetatele ordine ale lui Mackensen, Falkenhayn prin dispoziţiile date pentru ziua de
19 noiembrie/2 dec., deşi îşi dispersa forţele pe direcţii divergente - nefiind tare niciHeri -.
totuşi, dirija o parte din trupele sale spre spatele grupului de manevră român. Ca urmare,
ziua de 19 noiembrie/2 dec. se caracterizează prin lupte înverşunate de la Carpaţi la Dunăre.
Interesant de subliniat dintre .,evenimentele" zilei ni se pare faptul că Divizia 217 germană,
deşi r~z~st.ă cu disperare, încercuită fiind din trei părţi şi suferise pierderi foarte mari in morţi
: răluţ1, 1D plus capturîndu-i-se peste 2500 prizonieri, 18 tunuri şi alte mijloace tehnice, era
pe punctul de a fi nimicită. în acest sector, cele mai grele lupte s-au dat in raionul Stilpu.
Localitatea a fost cucerită, cu mari pierderi, de inamic. Printr-un splendind şi eroic atac la
baionetă, declanşat prin surprindere, ostaşii Regimentului 9 vlnători în frunte cu vajnicul
lor comandant - maiorul Rasoviceanu - eliberează localitatea, aruncă inamicul peste rîul
Neajlov şi îi capturează o companie de mitraliere41 • Este acelaşi regiment de eroi care la 6
august 1917 vor păstra gara Mărăşeşti cu toate atacurile disperate ale bavarezilor lui Mackensen,
39

C. Kiriţescu, op. cit., vol. Il, ed. Il, p. 213-214.
M.St.M., op. cit., voi. IV, partea 1, p. 294-295; v. şi C. Drăgănescu, op. cit., p. S.
u C. Kiriţescu, op. cit., vol. Il, ed. Il, p. 218.
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aruncîndu-le, hotărît şi ironic, o dată cu biciul ucigător al gloanţelor, aforismul intrat în istorie :
"nici pe-aici nu se trece 1".
Intenţiile inamicului pătruns în golul operativ, de a lovi în ziua de 19 noiembrie/2 dec.
Diviziile 9/19 şi 2/5 în spate, nu s-au putut realiza datorită eroismului ostaşilor români. Divizia
Il bavareză, care înainta între Neajlov şi Glavacioc, a fost oprită la Clejani, de un detaşament
al Diviziei 9/19- trei batalioane, un escadron şi o baterie, care a luptat eroic, repliindu-se
apoi spre grosul Diviziei 9/19, iar Divizia 26 turcă, deşi s-a apropiat de Glavacioc, n-a
putut acţiona asupra spatelui Diviziei 2/5 decît cu artileria. Grupul Apărării Dunării şi-a
amînat ofensiva pentru 20 noiembrie, intrucit Divizia 40 rusă i-a comunicat că nu va putea
acţiona spre Vlad Ţepeş. decit în 20 noiembrie/3 dec. cind va termina concentrarea.
Perseverind cu deosebită hotărîre in ideea de a nimici Grupul Kosch şi nefiind informat
suficient asupra situaţiei reale, comandamentul Grupului de Armate Prezan apreciază situaţia ca deosebit de favorabilă şi ordonă in noaptea de 19/20 noiembrie următoarele: .. Pentru
a nu da timp inamicului să se reculeagă ... Diviziile 21 şi 9/19 vor continua mai departe
şi frtră intrerupere urmărirea, inaintind: Divizia 21 către Crlnguri, Divizia 9/19 către Călugă
reni. Această Divizie îşi va acoperi continuu flancul său drept"42 • De asemenea, Divizia 7
infanterie primeşte misiunea să acopere spatele Diviziilor 21 şi 9/19 dinspre nord şi să oprească
ofensiva inamicului spre Bucureşti şi Bragad.iru. Diviziile 2/5 şi 2 cavalerie vor acoperi inaintarea Diviziilor 21 şi 9/19 dinspre vest şi sud-vest, Divizia 2/5 ocupind in noaptea de 19/20
noiembrie o poziţie de apărare spre Ghimpaţi. Pentru uşurarea manevrei trupelor româna-ruse,
Grupul Apărării Dunării va imobiliza forţele inamice pe care le are în faţă. Iar Armata 1
va acoperi spatele grupului de manevră, in caz că va fi atacată de forţe superioare se va
retrage luptind pe poziţii succesive. asigurlndu-şi intotdeauna stînga faţă de eventuale încercări de intoarcere inamice.
Remarcăm unele dispoziţii nerealiste ale ordinelor Grupului de Armate Prezan. Astfel,
Divizia 7 infanterie era departe şi nu putea ajunge în timp util la misiune. Nu se luau nici
măsuri pentru a fi adusă la bătălie cu mijloace mai rapide (căruţe, eventual maşini etc.).
Divizia 2/5 era angajată cu faţa spre nord, şi avea nevoie de timp pentru a face o intoarcere
<le aproape 90° (mai ales cu flancul stîng), pentru a ocupa o poziţie de apărare la Ghimpaţi.
Divizia 2 cavalerie era, la rîndu-i, departe de riul Argeş.
Aceste măsuri nerealiste, izvorite din lipsa de informare asupra inamicului, duc la infringere.
În linii generale, germanii continuă acţiunile începute la 19 noiembrie/2 decu.
Reiese pregnant în evidenţă faptul că operaţia grupului de manevră român era compromisă, r;:, iziile sale avind spatele şi flancul drept serios ameninţate".
La 20 noiembrie/3 dec. in zori, luptele se reiau pe intreg frontul. Armata 2 română avind
stinga puternic lovită de front şi învăluită de Corpul alpîn, se repliază la est de Tirgovişte 4 •,
datorită cărui fapt lovitura inamică se dă in gol.
Armata 1, asupra căreia Falkenhayn încearcă o lovitură dublu invăluitoare, se repliază pe
malul estic al riului Dimboviţa (intre Nucet- Tărtăşeşti).
lHviziile 7 infanterie şi 2 cavalerie opresc Corpul de cavalerie Schmetow, impiedecîndu-1
.a manevra în spaţiul dintre Armata 1 şi Grupul de manevră48 •
Divizia 2/5 este atacată concentric de dreapta Diviziei Il bavareze, de Divizia 26 turcă,
<le Divizia cavalerie von der Goltz şi de Regimentul 115 infanterie german (din Divizia 217
a Grupului Kosch). Cu tot eroismul luptătorilor acestei Divizii, precum şi al Diviziei
9/19, copleşită de marele număr şi de focul inamicului,pe la orele 13, ea începe a
se retrage in debandadă spre Neajlov, avind pierderi deosebit de mari. Se pare că
defecţiunea acestei Divizii se datoreşte nervilor prea puţin tari ai generalului Socec.
Acuzat de plrăsire de post in faţa inamicului, generalul Socec a fost judecat şi
condamnat de Consiliul de Război la Iaşi, la degradare şi cinci ani de inchisoare, fiind degradat la 8 februarie 1917 pe platoul de la Copou. Sub guvernul Marghiloman, in 1918, el a
fost rejudecat şi achitat47 • Părerea noastră este că generalul Al. Socec, fiind într-adevăr intr-o
•• M.St.M., op. cit., voi. IV, partea I, Documente, documentul 185.
•a Falkenhayn, op. cit., p. 74.
41
Col. I. Cupşa, op. cit., p. 169.
6
• M.St.M., op. cit., voi. IV, partea I, p. 332-335, 354-356.
u Ibidem, p. 335-340; v. şi col. I. Cupşa, op. cit., p. 169.
47
C. Kiriţescu, op. cit., voi. II, ed. II, p. 231.
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situaţie foarte grea, şi-a pierdut capul şi a dat ordinul de retragere, care s-a transformat în
debandadă. Retragerea Diviziei 2/5 a antrenat, cum era de altfel şi normal în astfel de situaţii,

şi retragerea Diviziei 9/19, puternic atacată în spate de Divizia 11 bavared. În stînga Diviziilor

şi 9/19, Grupul Apărării Dunării şi Divizia 21, care atacaseră şi respinseseră inamicul
pînă la Neajlov, rup lupta şi se retrag şi ele pc malul de nord-est al riului Argeş 48 •
în faţa acestei situaţii, în seara de 20 noiembrie/3 dec. generalul Prezan dă ordinul de
retragere generală a Grupului de armate spre est 49 •
•
Cu aceasta, bătălia pentru apărarea Bucureştiului se încheiase prin infringerea românilor
şi retragerea lor precipitată spre estul Munteniei. La 23 noiembrie/6 dec. 1916, germanii
intr ară, fără lupte, în Capitală, declarată "oraş deschis". Ludendorff, care se temea de o rezistenţă puternică a românilor în Capitală, a fost uşurat şi mulţumit5°.

2/5

VII
Apreciem că se impun unele concluzii cu caracter mai general asupra
acestei bătălii.
În primul rînd, cu toate sublinierile critice făcute la unele momente
importante, ţinem să precizăm temeritatea, dîrzenia, hotărîrea cu care
s-a prevăzut, urmărit şi impulsionat pînă în ultima clipă frumoasa manevră
strategică pe direcţii de operaţii interioare, aplicată de comandamentul
român. Ea are şi un caracter profund naţional şi tradiţional, fiind inspirată din luptele antiotomane ale unor vestiţi comandanţi de oşti români,
ca Ion Vodă (în 1574) sau Mihai Viteazul (în iarna 1595). Ridicată la cel
mai înalt potenţial de geniul militar napoleonian (în special în campaniile
din Italia ale anilor 1796-1797), această manevră minunată era una
dintre preocupările principale ale pregătirii viitoarelor cadre de comandament în Şcoala noastră superioară de război, în cea franceză, ca de
altfel şi în cea germană. Manevra cerea însă îndeplinirea unor condiţii
"sine-qua-non" ca: a) alegerea justă a direcţiei loviturii principale;
b) asigurarea libertăţii de acţiune a grupării de izbire, şi c) asigurarea condiţiilor nimicirii rapide a grupării inamice asupra căreia se dirija lovitura principală 51 •
În lumina acestor principii, să privim critic manevra română în bătă
lia pentru apărarea Capitalei. S-a ales just grupul cel mai periculos Grupul Kosch -, deoarece era cel mai aproape de Capitală, iar înaintarea
sa periclita toate forţele române din vestul Munteniei şi din Carpaţi,
ameninţîndu-le cu întoarcerea.
S-a greşit grav, în aplicarea celui de-al doilea principiu - libertatea
de acţiune a grupului de manevră -, deoarece Armata 1 putea reţine
şi întîrzia Grupul Krafft, pînă la terminarea bătăliei din sud, dar nu s-a
prevăzut nimic pentru întîrzierea Grupului Kiihne (cel mai puternic dintre grupurile inamice) care înainta tocmai în golul operativ dintre stînga
Armatei 1 şi flancul drept şi spatele grupului de manevră. Aceasta a
ca M.St.M., op. cit., voi. IV, partea I, p. 341-364.
n Col. I. Cupşa, op. cit., p. 170.
60 Ludendorff, op. cit., voi. I, p. 283.
61 Col. I. Cupşa, op. cit., p. 172-177.
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dus la încercări inamice, nereuşite, de a învălui stînga Armatei 1. În
schimb, s-a reuşit pătrunderea, cu o parte din forţe, în spatele coloanei
vertebrale a grupului de manevră, Diviziile 2/5 şi 9/19.
De asemenea, datorită raportului general de forţe (1 : 1) şi în special de
mijloace de foc (arţilerie, mitraliere) defavorabil românilor, nu s-a putut
asigura nici realizarea celui de al treilea principiu - nimicirea rapidă a
Grupului Kosch. Nerealizarea a două din cele trei principii, fără de care
nu se poate sconta reuşita unei manevre pe direcţii de operaţii interioare,
ne-a adus în final înfrîngerea.
În domeniul organizării bătăliei, subliniem faptul că marile unităţi ale
grupului de manevră (Diviziile 2/5, 9/19 şi 21) au intrat în bătălie succesiv,
ulterior fiind introduse, tot succesiv, şi Diviziile 7 şi 10 infanterie. Dacă
grupul de manevră s-ar fi constituit din capul locului într-un bloc monolit,
trecînd cu toate forţele o dată la atacul flanculuişispatelui Grupului Kosch,
situaţia ar fi fost alta.
În domeniul conducerii bătăliei, socotim că constituirea Grupului de
armate general Prezan era necesară pentru conducerea unitară a bătăliei
în care erau implicate atît Armata 1 cit şi grupul de manevră de la sud.
Nu sîntem de acord cu acei autori care au preconizat necesitatea constituirii Armatei 3 cu toate forţele angajate împotriva Grupului Kosch
şi, mai ales, cu scindarea ei în două comandamente - unul care să conducă trupele ce acţionau frontal asupra Grupului Kosch, altul, trupele
ce îi învăluiau stînga. Ceea ce a greşit comandamentul român - după
părerea noastră -, a fost organizarea culegerii informaţiilor. A plecat
de la o idee iniţială şi neţinînd cont de evoluţia evenimentelor, a mizat
pe ea pînă în ultima clipă. Se poate afirma că numai lipsa oportună de
informaţii 1-a determinat la aceasta.
În legătură cu această bătălie, au existat şi există încă multe controverse
între teoreticienii care se ocupă cu problemele artei militare. Unii au afirmat
şi afirmă că numai "întîmplarea" a determinat insuccesul nostru. Alţii
au criticat soluţia adoptată fără a da alta. Aşa după cum am mai subliniat în context, ne asociem acelor păreri care precizează că angajarea unei
bătălii în vestul Munteniei la jumătatea lui noiembrie 1916 nu era posibilă,
iar datorită superiorităţii tehnice a inamicului şi faptului că el trecuse Oltul
şi Dunărea, aflîndu-se în plin avint ofensiv, devenea chiar periculoasă, manevra pe direcţii interioare neavînd şanse de succes. Regruparea forţelor
româneşti, disparate prin ofensiva inamică, pe un aliniament natural tare
- în cazul nostru rîul Argeş umflat de ploi -, care scurta şi frontul de
apărare, în vederea opririi avintului ofemiv inamic, ni se pare cea mai
logică şi justă hotărîre. Amestecul, mindicat, al ~dului n+ienii militare
franceze - generalul H. Berthelot -, determină "bătălia ofemiYă de
prestigiu" pentru apărarea Capitah.i 52 .
Pe Argeş, între Armata 1 şi Grupul Apărării Dunării, s-ar fi putut constitui o grupare defensivă de 3 Divizii (2/5, 9/19 şi 21) şi o rezervă generală de
62
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19%4, p. 112.
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2 Divizii infanterie (7 şi 10) şi 2 Divizii cavalerie (1 şi 2). Cu aceste forţe
şi cu cele ruse, ce ar fi venit între timp şi fără de care o bătălie la vest de
Bucureşti nu avea şanse de succes63 , se putea opri inamicul pe Argeş şi
angaja operaţiuni ofensive pentru eliberarea, măcar parţială, a teritoriului
naţional ocupat de imanic.
În acest sens, opiniem pentru constituirea unui grup de manevră puternic (cel puţin 8-10 divizii, incluzînd pe cele ruseşti) în zona Vlad Ţepeş Greaca (sud-est Bucureşti) care să treacă la contraofensivă spre vest, de-a
lungul Dunării, asupra Grupului Ko3ch, să-1 taie de bazele sale de la fluviu,
ocupîndu-i trecerile, să-1 nimicească, apoi să acţioneze în vestul Munteniei
asupra aripei stîngi germane pentru a o învălui şi tăia de trecerile sale de
peste Olt. Concomitent, să se dea cu restul forţelor un atac frontal de direcţia generală Roşiorii de Vede. Manevra aceasta propusă ar fi dus la "închiderea" forţelor germane într-un perimetru: Argeş-Roşiorii de Vede - Olt
- Carpaţi, ceea ce ar fi facilitat acţiunea ulterioară de "despicare" a forţe
lor inamice şi de nimicire pe grupuri. Campania germană a anului 1916 în
România ar fi fost pusă sub semnul dezastrului. Şi nu trebuie uitat faptul că
datorită rivalităţii Falkenhayn - Mackensen, germanii au făcut unele mari
greşeli. Astfel, Grupul Kiihne a intervenit tîrziu în bătălie, pentru a sprijini Grupul Kosch şi atunci cu forţe slabe- o singură Divizie. Dacă, M.C.G.
rus nu avea părerea că "România se apără pe Siret" 64 , şi trimitea la timp
1-2 corpuri de armată, Grupul Kosch ar fi fost nimicit şi trupele puterilor
Triplei Alianţe ar fi fost oprite şi învinse în vestul Munteniei. S-ar fi păstrat
atunci zona agricolă din cîmpia munteană şi zona petroliferă, surse economice deosebit de importante pentru continuarea războului. M.C. G. rus avea
aceste trupe pc malul nordic al Dunării, între Cilăraşi şi vărsarea Ialomiţei.
Pe plan strategic, forţele ruse şi române din Dobrogea ar fi avut atunci
libertatea de acţiune de a lua ofensiva spre sud, concomitent cu cele
aliate de la Salonic, şi ar fi putut scoate Bulgaria din război, silind-o
să capituleze. M.C. G. rus n-a înţeles acest lucru, fiind apoi silit să
angajeze cu mult mai multe trupe - 2 Armate -, pentru a opn
ofensiva inamică pe Siret.
Cu toate greşelile făcute de comandamente, ostaşii români, mai slab
echipaţi şi înarmaţi decît inamicul lor, au făcut minuni de vitejie, dînd
dovadă de o mare iubire de patrie. Ei, prin tenacitatea, eroismul şi forţa
lor de rezistenţă, erau cît p~ aici să zdrobească Grupul Kosch, condus direct
de vestitul general german Mackensen. Acţiunile lor erau preludiul marilor
victorii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz din 1917. Atunci, celebrul "spărgă
tor de fronturi", Mackensen, va primi răspunsul hotărît care nu i s-a putut
da în noiembrie 1916 - "Pe-aici nu se trece!"
GEORGE PROTOPOPESCU

" Ludendorff, op. cit., voi. 1, p. 349.
64
Petin, op. cit., p. 23.
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DIE TAKTIK UND STRATEGIE DES RUM.ĂNISCHEN OBERKOMMANDOS IM KAMPF ZUR VERTEIDIGUNG VON BUKAREST
(Zusammenfassung)
Der Artikel beschăftigt sich mit einer wichtigen. in der Fachliteratur weitgehend erorterten Frage unserer Militărgeschichte.
Der Leser wird mit den Hauptrichtlinien des rumănischen Oberkommandos bekannt gemacht.
das von der Absicht. den Vormarsch des Feindes aufzuhalten und die Hauptstadt vor der
Besetzung zu bewahren. geleitet wurde.
In diesem Sinne eroffnete das rumănische Oberkommando, indem es sich auf Anraten des
Generals Berthelot - Ftihrer der franzOsischen Militărmission - die Lticke zwischen der
feindlichen Gruppe Ktihne (5 Infanterie- und 2 Kavalleriedivisionen), die von Westen nach
Osten gegen Bukarest vorstiess und als die schwăchere angesehen wurde und der Gruppe Kosch
(4 Infanteriedh·isionen und eine Ka,·alleriedivision). die liber die Donau gekommen war und
ebenfalls gegen die Hauptstadt ,·ordrang. zunutze machte. eine allgemeine Schlacht im Osten
Munteniens zwischen dem 25. :Konmber und dem 3. Dezember 1916. Diese war als Gegenoffenshe gedacht. um den Peind in seinem Vordringen gegen Bukarest zurtickzuwerfen.
Zur Durchftihrung dieses Planes wurde die ursprtinglich beabsichtigte Verteidigung auf der
Linie Argeş, Neajlov. also auf einer ktirzeren Front mit grosseren MOglichkeiten von offensiven Gegenschliigen aufgegeben. Der Gedanke der ursprtinglichen militărischen Operation wird
vom \" erfasser als richtig angesehen.
Es wurde eine Manouiergruppe von ungefăhr 4 Divisionen aufgestellt. mit der Aufgabe.
den gefiihrlichsten Feind - die Gruppe Kosch - anzugreifen und zu vernichten.
Wenn man auch die Bedeutung des starken Zentralkon:mandos Ktihne amserachtliess oder
wahrscheinlich nicht erkannte, das im Rticken unserer ManOvriergruppe auftauchte und sie
zwang. sich eilig zurtickzuziehen. gerade als sie - dank dcm Heldentcm der rumănischen
Soldaten - im Begriffe war. zu siegen. behălt das strategische Manover des rumănischen
Oberkon:max:dos doch seine Schonheit bei. Es kann dem ,·on der Westfront an der Mame
gleichgesetzt werden, wo am 9. September 1914 das englische Korps (Marschall :French) und
der Iinke Htigel der Armee Fra!lcbet d'Esperey in die Lticke zwischen den deutschen Armeen
von Kluck und von Btilow - die Lticke von Rebais - eindrang. Es war dies ein entscheidender Schlag. der den Rtickzug der Deutschen zur Folge hatte, das sogenannte .,\Yunder
von der Mame".
Die Unkenntnis der genauen Stărke des Feindes, die geringe Schlagkraft der grossen rumă
nischen Einheiten der ManOvriergruppe. die verspăteten Anordnungen vcnseiten des Otcrkommandos. die Gefangenahme ·von zwei rumănischen Generalstabsoffizieren. wobei die Kllmpfbefehle mit dem gesamten ~cblachtplan in die Hand des Feindes gerieten usw, waren die ausschlaggebenden Grtinde fiir den Misserfolg des Manovers und die Besetzung der Hauptstadt
durch den Feind am 6. Dezember 1916.
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Intensificarea exploatării exercitate de moşier~, în covîrşitoarea lor majoritate maghiari; greutăţile din ce în ce mal mari aduse de războiul
imperialist şi accentuarea oprimaru naţionale au determinat, între
1914-1918, pe teritoriul judeţului Cluj - ca de altfel în toată Transilvania
- frămîntări şi mişcări ţărăneşti, care au crescut an de an, îmbrăcînd diferite forme, de la rezistenţa pasivă pînă la răscoala armată.
Una din aceste forme, semnalată frecvent de documentele vremii, a fost
refuzul ţărănimii de a mai accepta exploatarea pe pămînturile moşiereşti,
în condiţiile vechiului sistem al lucrului "în parte". Astfel au procedat, de
pildă, sătenii din Bonţida, în primăvar2t anului 1918, pe moşia Bânffy1 •
O altă formă de luptă, care a căpătat o largă răspîndire, a fost rezistenţa ţărănimii faţă
de nenumăratele rechiziţii, devenite an de an mai severe şi mai abuzive. Ea s-a manifestat
prin dosirea cerealelor şi prin ascunderea vitelor în păduri. Dovadă în acest sens este informarea prezentată de subprefectul din Cluj, în şedinţa consiliului judeţean, din 20 decembrie 1916,
din care rezultă că, în lunile precedente, au fost trimise in judecată 827 persoane pentru tăi
nuire de cereale. Pînă în decembrie 1916 se pronunţaseră sentinţe de condamnare în 676 de
cazuri. Cantitatea de cereale confiscată de la ţăranii condamnaţi se ridica. la 1525 chintale!.
Prin urmare şi in judeţul Cluj ţăranii căutau să grăbească sfirşitul războiului, reducîndu-i posibilitlţile de aprovizionare. Ministerul de interne, prin ordinul nr. 139.272, din 21 noiembrie
1917, a căutat să contracareze acţiunea ţăranilor, trasind organelor in subordine sarcina., urgentă
de a cerceta stocurile de cereale şi porumb ale acelor producători la care comisiile au efectuat
deja rechiziţionarea, pentru a descoperi stocurile ce enntual au fost ascunse"a.
Sarcina rechiziţionării cerealelor a fost încredinţată mai întîi gărzilor financiare 4 • Dar cu
toată severitatea rechiziţiilor, r&zistenţa ţăranilor era din ce in ce mai dîrză, iar acestea
se desfăşurau tot mai anevoios. Primpretorii din plasele Slirmaş, Huedin, Teaca, Gilău, Ormeniş, precum şi Hotarii comunali şi cercuali din judeţul Cluj raportau că rechiziţiile de la sfîrşitul anului 1917 nu au dat decît rezultate tninime 6 •
Rezistenţa crescindă a ţlirlinimii faţă de rechiziţiile forţate a silit guvernul maghiar să emitli,
In 1918, un alt ordin, prin care sarcina efectuării lor revenea organelor militare. Gărzilor financiare li s-a trasat îndatorirea de a porni o vastă acţiune de descoperire a stocurilor de grlu,
secară, orz, ovăs, porumb, tătarcă, mei, fasole, mazăre, linte, borceag, precum şi derivatele
acestora (făină, caşă de mei, arpacaş etc.), "pe care proprietarii le-au ascuns din faţa comistilor
de rechiziţie". Dispoziţia guvernului atrăgea atenţia gărzilor financiare asupra metodelor de
1
Arhiva istorică a Bibliotecii Filialei elin Cluj a Academiei Republicii Socialiste RomAnia (In continuare: Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj), fondul Bânffy, nearanjat.
1 Ujsag (Ga~~:eta) nr. 305 din 20 decembrie 1916.
1
Arhivele Statului Cluj, fondul prefectura judeţului Cluj, pachetul 17, dosarul nr. 8036/1917.
• Idem.
1 Idem.
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tăinuire practicate de ţărani şi anume : ascunderea cerealelor in gropi, crame, clăi şi adăpos
turi situate pe cîmp8 •
Concomitent cu rezistenţa împotriva rechiziţiilor, ţăranii desfăşurau o vie agitaţie; atît
impotriva războiului, cît şi a stăpînirii austro-ungare. Astfel, muncitorul ziler Galiş Ioan din
comuna Bercea a fost dat în judecată şi condamnat, in septembrie 1915, la 8 luni temniţă,
pentru că a criticat şi insultat comandamentul armatei, pe primpretorul plasei Huedin, stă
pînirea şi pe impărat 7 • Soţia soldatului Moldovan Ioan din Viştea a primit, tot atunci, o
lună închisoare pentru injurii la adresa împăratului&. Cu prilejul semnării imprumutului de
război din 1916, la care erau siliţi toţi ţăranii, soţia lui Sian Grigore din comuna Gilgău
a făcut agitaţie antirăzboinică, a insultat orinduirea de stat şi a indemnat pe cei prezenţi la
p:Ămărie să nu subscrie pentru realizarea lui. Tribunalul din Cluj a condamnat-o la o lună
inchisoare 8 • La 3 septembrie 1916, ţăranul Agrişan Ştefan din Nireş, plasa Hida, in faţa unei
mari mulţimi de oameni, a adus injurii împăratului şi a ameninţat pe notarul cercual. Drept
urmare, Tribunalul din Cluj 1-a condamnat la 4 luni detenţiune şi la 50 coroane amendă.
Curtea de apel i-a majorat însă pedeapsa la 6 luni inchisoare şi i-a suspendat drepturile politice pe timp de un an1o,
În numărul siiu din 16 august 1917, ziarul ,. Ujsăg" din Cluj relata că soţia soldatului
Simion Vasile din Bichiş a fost trimisă in judecată, deoarece a afirmat că războiul era făcut
de domni, că soldaţii s-au luptat destul, că tot ei trebuiau să facă pacea. în acelaşi timp a folosit cuvinte injurioase la adresa împăratului 11 •

Ţăranii transilvăneni au întreprins şi acţiuni directe de sabotare a războ
iului, dezertînd, tăind firele şi stîlpii de telegraf şi chiar răsculîndu-se. Forma
cea mai răspîndită, în primii ani de război, a fost dezertarea, fie din unită
ţile armatei combatante, fie din cele ale părţilor sedentare, fie din detaşa
mentele de muncă. Pentru a împiedica extinderea dezertărilor şi a intimida
pe soldaţi, încă în decembrie 1914, Comandamentul Corpului 12 de armată
din Sibiu a decretat starea excepţională pe întreg teritoriul Transilvaniei12 •
La rîndul său, comisarul guvernamental al Transilvaniei a cerut subprefecţilor, în iunie 1915, să afişeze public, în toate comunele, ordinele de urmărire
a dezertorilor şi numele celor prinşi. De asemenea, să sisteze ajutoarele
acordate familiilor acelora ce au dezertat13 • Drept urmare, presa vremii
informează că în lunile mai şi iunie 1917 au fost prinşi numai în oraşul Cluj,
250 de soldaţi dezertori 14.

Spre sfîrşitul anului 1917, soldaţii dezertori, sprijiniţi de populaţia locală, au alcătuit, in
diferite părţi ale Austro-Ungariei, aşa-numitele detaşamente de ,.cadre verzi", care au inceput
să atace autorităţile administrath·e locale şi pe moşierils.
8

Idem, pachet 66, dosar nr. 106/1918.
Ujsag nr. 260 din 21 septembrie 1915.
8
Ellenz~k (Opoziţia), nr. 330 din 22 septembrie 1915.
8
Ojsag nr. 227 din 22 septembrie 1916 şi Kolozsvari Hirlap (Gazeta clujeană) nr. 233
din 22 septembrie 1916.
10 Arh. Stat Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 42, dosar nr. 9~~07/1916.
11
Ujsag nr. 190 din 16 august 1917.
11
V. Liveanu, M. Rusenescu, Tr. Lungu, M. Iosa, 1. Kovăcs, V. Bozga, Relaţii agrare
şa mişcări ţărăneşti în România, Bucureşti, 1967, p. 246.
13 Kolozsvdri Hirlap, nr. 166 din 16 iunie 1915.
u Idem, nr. 171 din 18 iulie 1917.
15 C. Daicoviciu, L. Bănyai, V. Cheresteşiu, V. Liveanu, Lupta revoluţionară a maselor,
factor hotărîtor în unirea Transilvaniei cu Romdnia, in Studii, 1958, nr. 6, p. 34; V. Liveanu,
M: Rusenescu, Tr. Lungu, M. Iosa, I. Kovăcs, V. Bozga, op. cit., p. 250; Şt. Pascu, C. C.
G1urescu, I. Kovacs, L. Vajda, Unele aspecte ale problemei agrare în monarhia austro-ungartJ
la începutul secolului al XX-lea (1900-1918), in Destrămarea monarhiei austro-ungar1,
1900-1918, Bucureşti, 1964, p. 86.
7
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Detaşamente de "cadre verzi" au apărut şi in zona muntoasă şi deluroasă a judeţului Cluj,
sfîrşitul anului 1917. Ele au acţionat impotriva reprezentanţilor locali ai puterii de stat,
puşi să administreze ajutoarele alimentare date celor lipsiţi de cereale. O astfel de mişcare,
de fapt o adevărată revoltă, a fost pusă la cale, în 5 noiembrie 1917, la Gilău. Ea a izbucnit in momentul cind notarul a aminat, fără motiv, pentru ziua următoare, distribuirea făinei
destinate populaţiei infometate. Femeile, care aşteptau de ceasuri in şir, au refuzat s[t se
întoarcă la casele lor. Circa 30-35 dintre ele s-au indreptat spre locuinţa notarului, unde au
fost indemnate de soţia soldatului Coman Ioan, ascuns in munţii din apropiere, să-i spargrt

spre

uşile şi ferestrele pentru a-1 sili să le distribuie imediat făina.
lui Coman Ioan a fost deferită justiţiei şi condamnată 18 .

Datorită

acestei

acţiuni, soţia

În condiţiile intensificării nemulţumirilor populare împotriva greută
aduse de prelungirea războiului imperialist, triumful Marii Revoluţii
Socialiste din Octombrie a produs un puternic ecou în rîndurile oamenilor
muncii din Transilvania. Adoptarea decretelor asupra pămîntului şi asupra
dreptului naţiunilor la autodeterminare, de către guvernul sovietic, a stimulat lupta maselor populare din Transilvania pentru eliberarea socială

ţilor

şi naţională.

A vintul mişcărilor ţărăneşti rezultă din informaţiile trimise de notati pretorilor şi de către
pretori subprefectului. O astfel de informaţie a trimis subprefectului pretorul plasei Gilău,
la 7 ianuarie 1918. El solicita înfiinţarea la Floreşti a unei secţii a poliţiei militare din Cluj 17 .
Bazat pe informaţiile subalternilor, într-un raport inaintat superiorilor, la 12 martie 1918,
subprefectul judeţului Cluj arăta că, datorită rechiziţiilor de tot felul, administraţia comuuală
şi de plasă a devenit nepopulară, împotriva ei existînd plîngere generală. El atrăgea atenţia
că populaţia satelor a devenit tot mai "pretenţioasă şi mai greu de stăpinit"1e.
în primăvara anului 1918, mişcările ţărăneşti s-au înmulţit, tinzînd să se generalizeze.
Rapoartele din ce în ce mai numeroase ale autorităţilor locale demonstrează acest lucru. Astfel, la 22 martie 1918, acelaşi primpretor din Gilău raporta subprefectului că in comuna Dumbrava a apărut un sergent cu numele Pap, care a avertizat sătenii despre venirea, in zilele
următoare, a unui sublocotenent pentru a rechiziţiona vite. Pentru a scăpa de rechiziţii. el
a sfătuit pe ţărani să ascundă vitele in pădure 19 • La 24 aprilie, primpretorul plasei Hida
informa prefectura că din pricina greutăţilor existente in domeniul alimentaţiei şi a nemulţumirilor cauzate de rechiziţii, "dezordinele in rindurile populaţiei erau la ordinea zilei". Pentru
a le atenua, subprefectul a cerut comisarului guvernamental cu problemele alimentaţiei din
Tg. Mureş să aprobe încă un vagon de cereale peste cota repartizată acestei plase2o. Primpretorul plasei Teaca raporta că, in 21 mai 1918, in Dedrad, soldatul Gottfert Matthias, din
regimentul 62 infanterie, a spus populaţiei, adunată în centrul comunei, că la reintoarcerea
acasă va aduce cu sine bombe şi va arunca în aer casele primarului şi notarului21.
Foştii prizonieri şi soldaţii veniţi de pe front stimulau masele ţărăneşti la luptă împotriva
războiului, a reprezentanţilor puterii de stat şi a moşierilor. Din rapoartele primpretorilor
j~deţului Cluj, înaintate, in iunie 1918, subprefectului, rezultă că soldaţii întorşi din prizomeratul rus desfăşurau o vie agitaţie revoluţionară printre sătenii din plasele Hida şi Teaca2z.
În aceeaşi comună Dedrad, de exemplu, cu toată supravegherea jandarmilor, prizonierii întorşi
din Rusia şi soldaţii veniţi în concediu, nemulţumiţi din cauza rechiziţiilor, agitau împotriva
funcţionarilor comunali, din care motiv mulţi se pregăteau să-şi dea demisia . .,Cazurile întîmplate pînă acum - informează primpretorul plasei Teaca - sînt încă rare, dar există temeri
18 Ujsag nr. 90 din 14 aprilie 1918.
17 Arh. Stat Cluj, fond pref. jud. Cluj, pachet 18, dosar nr. 722/1918.
18
Idem, pachet 23, raportul subprefectului judeţului Cluj, din 12 martie 1918.
18
Idem, pachet 33, dosar nr. 5171/1918.
20
Idem, pachet 45, dosar nr. 10663/1918.
21
Idem, pachet 24, dosar 9122/1918.
~ 2 Idem, pachet 45, dosar nr. 10795/1918.
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că in luna viitoare, cind se vor rechiziţiona cerealele de la arie, atitudinea populaţiei va deveni
ameninţătoare". Primpretorul cerea să se înfiinţeze un post de jandarmi in Dedrad, cel din
Dateş fiind ocupat cu "prinderea şi predarea soldaţilor dezertori"2 3 •
Vara anului 1918 n-a adus nici o ameliorare a situaţiei materiale a ţărănimii. De aceea,
îşi intensifică acţiunile menite să o salveze din ghiarele foametei. De pildl!., la 7 iulie, ţăranii
din Chintău au pătruns pe tarlalele inv1\ţ1\torului, notarului şi casierului comunal, cosindu-le
şi impărţindu-şi grlul. Primarului i-au luat de pe cimp porumbul, cartofii, fasolea şi cinepa.
Cei păgubiţi au pretins prefecturii să oblige comuna să-i desp1\gubeasc1\ şi au avertizat-o că
dacă nu le va pune la dispoziţie un detaşament de jandarmi, poporul "neinfrinat va face
pagube grozave in bucate şi finaţe":l..l, Dintr-o adresă a comisarului guvernamental cu problemele alimentaţiei din Transilvania, trimisă subprefectului judeţului Cluj, la 3 august, reiese
că sătenii din Chintl!.u au atacat şi locuinţa preotului reformat, Kenderesi Lajos. Acesta,
făcînd parte din comisia de aprovizionare comunală, i-a neindreptăţit pe ţăranii săraci 15 •

Tot in ,·ara anului 1918, locuitorii din Feiurd, Mera şi Juc, ajutaţi de ciţiva prizonieri ruşi
evadaţi, au atacat şi devastat castelul de vînătoare al contelui Teleki Arthur, din ultimul
sat, insuşindu-şi o parte din bunurile găsite acolo. Drept urmare, in Feiurd şi Mera s-au
introdus măsuri excepţionale, care nu au fost ridicate decit dupl!. o lună 18 •
Sub titlul "Bolşevism in Aşchileul 1\iare", ziarul "Ellenzek" din Cluj relata, in 15 august
1918, următoarele : "Ieri noapte. trei soldaţi din Aşchileul Mare, reintorşi din captivitatea
rusească, au ucis pe învăţător. Cei trei foşti prizonieri au ameninţat el!. vor ucide şi pe notar.
Fapta lor a fost săvîrşită sub influenţa ideilor bolşevice, pe care şi le-au însuşit în Rusia" 97 •
Din ancheta intreprinsă a reieşit el!. foştii prizonieri au ucis pe invl!.ţiltor din cauza abuzurilor
săvîrşite cu prilejul treierişului şi a denunţArii lor el!. făceau agitaţie in rindurile populaţiei.
Populaţia, care a asistat la maltratarea invăţiltorului, s-a solidarizat cu foştii prizonieri, astfel
că autorităţile locale şi jandarmii au trebuit să manifeste prudenţl!. in acţiunile lor 28 •
Sub influenţa acţiunilor muncitoreşti din centrele industriale şi a agitaţiei desfăşurate de
soluaţii întorşi de pe front şi din Rusia, in septembrie-octombrie 1918, lupta oamenilor muncii
de la sate împotriva exploatării şi a războiului imperialist a devenit tot mai hotărîtă, prevestind izbucnirea revoluţiei. De fapt, din rapoartele jandarmeriei judeţului Cluj se pot desprinde
atit diferitele forme pe care le-a îmbrăcat lupta ţărl!.nimii impotriva războiului, a asupriril sociale
şi naţionale, cit şi dezvoltarea gradată, de la lunl!. la lună, a avintului ei revoluţionar, pe
măsurl!. ce se apropia toamna anului 1918. De pildă, cazuri de violenţă impotriva autorită
ţilor locale s-au înregistrat : în ianuarie 1, în aprilie 5, in august 4 ; delicte de agitaţie impotriva legilor, în ianuarie 1, in aprilie 3, in august 1 ; incendieri, in ianuarie 1, in aprilie 23,
in august 2 şi in octombrie 12; infracţiuni contra forţelor armate, in care se includeau mai
ales dezertările, in ianuarie 125, in aprilie 170, in august 284 şi in octombrie 221. În octombrie s-au mai adăugat 221 cazuri de distrugeti de căi ferate, de fire de telefoane şi telegraf 28 •
Exemplele înşirate mai sus demonstrează că la inceputul toamnei anului 1918, situaţia revoluţionară era coaptă pentru a se transforma în revoluţie şi pe teritoriul judeţului Cluj. Ea
s-a declanşat, sub forma unei reYoluţii burghezo-democratice în toată Transilvania, ca de altfel
in întreaga monarhie austro-ungară, in ultimele zile ale lunii octombrie şi la inceputul lui
noiembrie.
În judeţul Cluj, ţl!.rănimea s-a răsculat chiar din primele zile ale lunii noiembrie, acţiunile
ei constituind o parte integrantă a luptei generale duse de masele populare din Transilvania
pentru eliberarea sociall!. şi naţională.
Răscoalele ţărl!.neşti au fost indreptate atit impotriva notarilor, primarilor, jandarmilor,
cit şi a moşierilor şi arendaşilor. Atacurile contra reprezentanţilor locali ai puterii de stat se
explică prin faptul el!. ei au fost aceia care in anii lungi ai rAzboiului au aruncat poverile
23 Idem, pachet 48, dosar nr. 11949/1918.
u Idem, pachet 48, dosar 11949/1918.
u Idem, pachet 52, dosar nr. 13321/1918.
26 Idem, dosar nr. 10938/1918.
27
Ellenz~k nr. 182 din 15 august 1918.
28 Arh. Stat Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 56, dosar nr. 14870/1918.
18
Idem, pachet 25, dosar nr. 2366/1918; pachet 38, dosar nr. 7605/1918; pachet 56,
dosar nr. 15201/1918 şi pachet 62, dosar nr. 18602/1918.
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pe umerii ţărănimii. în calitatea lor de reprezentanţi direcţi, in mediul rural, ai puterii centrale
a regimului burghezo-moşieresc austro-ungar, executind ordinele venite de sus şi dedîndu-se
la nenumărate abuzuri, ei au fost aceia pe care ţăranii i-au văzut şi i-au simţit lovind în
familiile şi gospodăriile lor.
Trebuie menţionat că atacurile ţărănimii au fost îndreptate impotriva tuturor reprezentanţilor locali ai puterii de stat oprimatoare, indiferent de naţionalitate. La 2 noiembrie 1918,
notarul Kiss Zoltân din Mărişel, plasa Huedin, de exemplu, a fost nevoit să se refugieze din
comună, întrucît ,.dezertorii înarmaţi care se revărsau din munţi" au alungat jandarmii şi
i-au devastat complet locuinţa, provocindu-i o pagubă de 70000 coroane, in îmbrăcăminte,
mobilă şi alte bunuri gospodăreşti30 • După două zile, ţăranii români şi maghiari din Almaşul
Mare, plasa Rida, conduşi de soldaţi înarmaţi, întorşi de pe front, au atacat sediul notarial
şi au devastat in intregime averea mobilă a notarului K6sa Kâroly. Pentru a scăpa de furia
maselor răsculate, notarul, împreună cu soţia şi cei doi copii, a fost nevoit să fugă din coruună81, în comuna Borşa, plasa Cojocna, în zilele de 4 şi 5 noiembrie 1918,populaţia română
şi maghiară înfometată, în frunte cu soldaţii înarmaţi lăsaţi la vatră, au ,.jefuit" biroul notariatului şi caseria comunală31 • Notarului Pojar Pompei din Pata, alungat din comună, masele
ţărăneşti răsculate i-au distrus gospodăria, provocîndu-i daune de 10.520 coroane, după cum
rezultă din plîngerea înaintată subprefecturii judeţului Cluj, la începutul lui noiembrie 1919 33 •
În unele comune, unde notarii şi ceilalţi funcţionari administrativi au devenit deosebit
de odioşi prin nedreptăţile săvîrşite şi nu au reuşit să se refugieze la timp, masele de ţ{trani
răsculaţi i-au ucis fără milă. Aşa s-a întîmplat cu notarul şi casierul comunal din Miceştii
de Cîmpie, plasa Ormeniş, la 5 noiembrie 191834 .Din decizia nr. 1468/1919 a prefecturii judeţului Cluj, prin care postul de notar din Miceştii de Cîmpie a fost desfiinţat, reiese că pe
lîngă uciderea notarului şi casierului comunal, poporul răsculat a devastat complet sediul
notarial. Actele, listele şi celelalte scripte au fost împrăştiate şi distruses6,
Aflînd de întîmplările din Miceştii de Cîmpie, notarul şi primarul din Sînmihaiul de Cîmpie,
la 5 noiembrie 1918, au fugit din comună, simţindu-se în nesiguranţă38 • La 8 noiembrie 1918,
notarul Râzman Samu din Ciurila s-a adresat subprefectului judeţului Cluj cu o cerere de
ajutor, in care arăta că a fost nevoit să plece din comună, împreună cu soţia şi cei doi copii,
din cauză că ţăranii răzvrătiţi 1-au alungat, i-au luat bunurile mobile şi le-au împărţit intre
ei37 • La fel a fost obligat să părăsească comuna, din cauza revoltei populaţiei, şi notarul Kende
Gusztav din Filea de Jos 38 • În aceeaşi zi, notaru1 din \"aida-Cămăraş întreba alarmat Consiliul
Naţional Român din Cluj, dacă i-a trimis forţa armată pe care a solicitat-o în ziua de 7 noiembrie, pentru a-1 salva de furia maselor maghiare şi române răsculateso. Tot in 8 noiembrie
1918, primpretorul plasei Mociu raporta subprefectului judeţului Cluj că dintre notarii plasei
sale nici unul nu mai era la fost, deoarece au fost expuşi ,.celor mai primejdioase insulte şi
ameninţări" 40 • Informaţii asemănătoare cuprindeau şi rapoartele preturilor din plasele Nadeş
şi Ormeniş înaintate ulterior prefecturii. Din plasa Ormeniş a fost alungat şi primpretorul
I. Straub 41 •
La 10 noiembrie, ziarul ,. Ujsâg" relata că din regiunea Clujului aproape toţi notarii s-au
refugiat la oraş şi au declarat că nici într-un caz nu se vor mai reintoarce la posturile lor'!.
Idem, pachet 63, dosar nr. 19354/1918 şi pachet 30-100, dosar nr. 91/1919.
81 Idem, pachet 1400-1600, actul nr. 151/1919 şi pachet 63, dosar 19309/1918.
82 L. Vajda, Documente despre mişcările ţărăneşti din Transilvania din noiembrie 1!}18, în
AIIP. 1957, nr. 5, p. 156.
88
Arh. Stat Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 30-100, dosar 91/1919.
84
Idem, pachet 1-30, act. nr. 4/1919; act. nr. 18/551/1918 şi pachet 63, dosar nr. 19320/1918.
86 Idem, pachet 1-30, act nr. 4/1919.
38
Idem, pachet 1401-1600, act nr. 1468/1919, şi dosar nr. 350/1918.
37
Idem, pachet 61, dosar 18109/1918.
38
Idem, fondul Senatului Naţional Român din Cluj, carnetul cu note telefonice.
38
Idem, fond pref. jud. Cluj, pachet 61, dosar nr. 18252/1918.
40
Idem, dosar nr. 18241/1918.
n Idem, fond. Senat. Naţional Român, dosar nr. 137/1918; pachet 62, dosar nr. 18661/1918
şi pachet 30-100, dosar 91/1919.
u Ujsdg nr. 262 din 10 noiembrie 1918.
30
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ln raportul său, pe luna noiembrie 1918, subprefectul judeţului Cluj sintetiza astfel situaţia
reprezentanţilor vechii puteri de stat: .. Evenimentele au creat, in conştiinţa poporului, credinţa că puterea legilor a incetat. Organele administative, care erau in contact direct cu populaţia, au trebuit să se refugieze, in cele mai multe cazuri, din faţa poporului răsculat, astfel
că in comune numai ofiţerii delegaţi şi patrulele pot să stăpînească anarhia temporar". Pentru a linişti masele, subprefectul propunea să se trimită la sate comisari ai poporului, pricepuţi în treburile administrath·e şi în înţelegere cu poporul să organizeze consilii naţionale
şi

gărziU.

Potrivit documentelor, in primele zile ale lunii noiembrie 1918, au fost alungaţi de masele
ţărăneşti risculate un număr de 32 de notati din judeţul Cluj. Dintr-o notă înaintată de
prefectură Ministerului de interne de la Budapesta,lasfirşitullui noiembrie 1918, reiese că numă
rul notarilor din judeţ, refugiaţi la Cluj, care beneficiau de ajutor, se ridica la 49".
Conform unui tabel aflat în Arhivele Statului din Cluj, totalul notarilor care şi-au părăsit
posturile şi cereau ajutor de la subprefectură a crescut de la 49 la 62, in perioada ce s-a
scurs de la sfîrşitul lunii noiembrie 1918 pînă Ia inceputul anului 191945 •
Prefectul din Cluj, văzînd amploarea acţiunilor ţărăneşti impotriva notarilor, a incercat
să rezolve problema lor mutindu-i în sate unde nu erau cunoscuţi. Măsura n-a reuşit însă,
înşişi notatii opunîndu-se aplicării ei. La propunerea prefecturii de a accepta alt post, cei
refugiaţi la Cluj au semnat un memoriu, in care se pot citi următoarele: .,Declarăm în unanimitate, că ne este peste putinţă să reyenim în comunele noastre şi nici in alte sate nu putem
merge, deoarece situaţia este de aşa natură, incit intoarcerea noastră este imposibilă ... în
alte sate nu putem merge intrucit poporul nu este răsculat impotriva persoanelor, ci a corpului notarilor şi siguranţa vieţii noastre nu poate fi garantată nici acolo ... " 48 •
Prin urmare, soldaţii şi ţâranii şi-au îndreptat atacurile, in primul rînd, contra reprezentanţilor locali ai regimului lmrghezo-moşieresc austro-ungar, adică împotriva notarilor, primpretorilor şi a primarilor, reuşind să-i alunge pe cei mai mulţi din comunele lor. Acolo unde
notarii au rămas la posturile lor, ţăranii au refuzat să li se mai supună. Din aceste motive,
întreaga administraţie publicâ din judeţul Cluj a fost paralizată încă din prima jumătate a
lunii noiembrie. Opunîndu-se revenirii corpului notarilor, ţăranii voiau să se scape definitiv
de reprezentanţii acestei instituţii, care în anii războiului a devenit deosebit de respingătoare.
ln cursul luptei contra notarilor, primpretorilor şi primarilor, masele ţărăneşti s-au ciocnit
cu jandarmii, alţi reprezentanţi ai regimului burghezo-moşieresc austro-ungar, la fel de odioşi.
În avîntul lor revoluţionar, ţăranii răsculaţi i-au dezarmat, i-au alungat şi i-au silit să se
refugieze. Astfel au procedat, in primele zile ale lunii noiembrie, sătenii din Mărişel, cu ajutorul soldaţilor dezertori, care au coborit din munţi şi au atacat jandarmii, alungîndu-i din
comună 47 • La fel s-au petrecut lucrurile şi in Floreşti, unde sătenii i-au dezarmat pe jandarmi,
la 2 noiembrie, în momentul cind au împuşcat un soldat dezertor pe care-I urmăreaun.
Alungarea jandarmilor şi deci neutralizarea aparatului represiv pe care-I reprezentau rezultă
şi din următoarea proclamaţie adresată populaţiei de către Ministerul de interne, la 3 noiembrie 1918: ..... Mai nou, mi-au ajuns la cunoştinţă cazuri cînd faţli de jandarmerie, anumite
elemente au dovedit o atitudine ostilli. Ca urmare, activitatea jandarmeriei a fost paralizată,
ba s-au intimplat chiar cazuri cind jandarmii au fost dezarmaţi cu forţa ... " 49 •
Ţăranii răsculaţi n-au ţinut însă cont de proclamaţie, ci au continuat să-i izgonească pretutindeni pe jandarmi. În acţiunea lor de dezarmare şi alungare a jandarmilor, ţăranii au fost
sprijiniţi, în multe locuri, de gărzile naţionale. De pildă, sătenii din Ormenişul de Cîmpie
au reuşit să-i determine pe jandarmi să capituleze, cu concursul gărzii naţionale române• 0 •
Aşadar, lupta revoluţionară a ţărănimii împotriva reprezentanţilor locali ai aparatului de
stat burghezo-moşieresc austro-ungar a fost generală, pe intreg cuprinsul jud~ţului Cluj. Prin
3

Arh. Stat Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 61, dosar nr. 18332/1918.
u Idem, pachet 64, dosar nr. 19965/1918 şi pachet 30-100, dosar nr. 5~!/1919.
u ldem, pachet 31-100, dosar nr. 52/1919.
•• ldem, pachet 1201-1400, dosar nr. 1239/1919.
47 ldem, pachet 63, dosar nr. 19354/1918.
41 Ellenzek nr. 247 din 2 noiembrie 1918.
u Arh. Stat. Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 66, dosar nr. 98/1918.
Ao Kolozsvari Hirlap nr. 278 din 26 noiembrie 1918.
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lupta hotărîtă a ţărănimii a fost distrus, in mare parte, vechiul aparat de stat, impilator,
la nivelul comunelor şi deci nimicit principalul său stîlp de susţinere intruchipat de jandarmi.
Distrugerea pe plan local a organelor vechiului regim politic austro-ungar, prin alungarea
notarilor, prîmarilor, jandarmilor şi parţial a pretorilor, a creat condiţii favorabile pentru desfăşurarea concomitentă a unor acţiuni revoluţionare de mare amploare împotriva moşierilor
şi arendaşilor exploatatori. Tocmai pentru că reprezentanţii vechiului aparat de stat austroungar constituiseră principalul sprijin şi instrument al moşierilor şi arendaşilor, atacarea şi
îndepărtarea lor a avut in ochii ţărănimii un caracter de emancipare socială, iar în cazul celei
române şi unul de eliberare naţională. Lupta dusă de majoritatea populaţiei săteşti din judeţul
Cluj va avea atît un caracter de eliberare socială, cit şi unul de emancipare naţională, întrucît cei mai mulţi dintre marii proprietari erau maghiari sau germani.
Dorinţa ţăranilor români de a înlătura o dată cu oprimarea naţională şi asuprirea socială
explică amploarea acţiunilor revoluţionare din satele româneşti, îndreptate, concomitent, atît
împotriva organelor administrative locale ale vechii puteri de stat, cit şi contra moşierilor
şi arendaşilor. Moşierii dominau doar peste tot, în judeţul Cluj, aparatul de stat local, notarii,
primarii şi jandarmii executind slugarnic ordinele şi dispoziţiile lor.
Moşierii şi arendaşii din acest judeţ, ca şi cei din celelalte părţi ale Transilvaniei, i-au exploatat insă deopotrivă pe toţi ţăranii săraci şi mijlocaşi, indiferent de naţionalitate. De aceea, in
lupta împotriva exploatatorilor lor, solidaritatea ţăranilor români, maghiari şi germani a
ieşit clar în evidenţă.
Documentele şi ziarele contemporane cu evenimentele dau o imagine clară despre solidaritatea ţăranilor de diferite naţionalităţi şi despre amploarea pe care au luat-o, în noiembrie
1918, revoltele lor, contra moşierilor, arendaşilor şi administratorilor acestora, în toate plasele
judeţului Cluj.
•
Ţăranii români şi maghiari din Sinmihaiul Almaşului, de pildă, au atacat în comun castelul
contelui Dessewffy, la începutul lunii noiembrie, devastind totul. în plîngerea adresată Consiliului Naţional Român din Cluj, moşierul arăta că sătenii i-au provocat o pagubă de mai
multe milioane, luîndu-i, între altele, 160 chintale grîu, 10 chintale turte de ulei, 535 porci
şi mai multe sute de vite 61.
La fel au procedat, în primele zile ale lui noiembrie, ţăranii români şi maghiari din Flon·şti
cu bunurile lui Rosenberg Sândor, împărţindu-şi frăţeşte bucatele, vitele şi porcii moşierului.
în urma plîngerii moşierului, garda naţională din Cluj, condusă de un căpitan, a adunat vitele
şi cerealele de la ţăranii răsculaţi şi le-a restituit proprietarului. Dar, îndată ce garda naţio
nală a părăsit Floreştii, sătenii s-au aruncat din nou asupra moşiei lui Rosenberg,devastind-o
cu şi mai mare violenţă, După acest atac, o delegaţie de ţărani s-a prezentat la moşier,
declarînd că sînt gata să-i restituie ,.pentru a nu muri de foame" 6 boi, 4 porci şi cerealele
necesare. Moşierul a respins oferta ţăranilor şi a chemat din nou in ajutor forţa publică, cu
sprijinul căreia a reuşit să ,.adune ceva" de la răsculaţi. În urma noii intervenţii se părea că
ţăranii din Floreşti s-au liniştit. Însă, în seara zilei de 22 noiembrie, au atacat pentru a treia
oară castelul lui Rosenberg, împărţind între ei toate bunurile pe care le-au mai găsit acolo,
inclusiv cele 300 de vite 62 •
La 21 ianuarie 1919, moşierul Bornemissza J6zsef a înaintat subprefectului judeţului Cluj
o cerere de despăgubire, din care reiese că, la 4 noiembrie 1918, ,.ţăranii români şi maghiari
din Cristurel şi Berindu, plasa Nadeş, i-au atacat domeniul, silindu-! să se refugieze împreună
cu toată familia". Ţăranii răsculaţi i-au devastat pivniţa şi pădurea, provocindu-i o pagubă
de 53.745 coroane 63 . În zilele de 4 şi 5 noiembrie - după cum rezultă dintr-o telegramă a
postului de jandarmi din Borşa - soldaţii inarmaţi şi populaţia au atacat moşia baronului
Bânffy Ferencz din această comună 64 • La 5 noit:mbrie, Consiliul Naţional Maghiar din Cluj a
comunicat telefonic celui român că in plasa Hida a izbucnit revoluţia şi i-a solicitat patru
ofiţeri, care să-i apere pe marii proprietari de acolo6 6.
În aceeaşi zi, dr. Vineze Sandor, unul din conducătorii social-democraţi, membru al consiliului muncitoresc din Cluj, a telefonat comandantului suprem al gărzilor naţionale române
61
Ujsdg nr. 258 din 6 noiembrie 1918 şi Ellenzek nr. 267 din 24 noiembrie 1918.
62 Ellenzek nr. 267 din 24 noiembrie 1918.
03
Arh. Stat. Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 31-100, dosar nr. 91/1919.
w L. Vajda, op. cit., p. 156.
61
Arh. Stat. Cluj, fond. Senat Naţional Român Cluj, carnetul cu note telefonice.
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(aphute aproape concomitent cu consiliile naţionale, la începutul lunii noiembrie), cll revoa izbucnit şi în comuna Beliş, plasa Huedin 68 • Aici, sătenii au atacat domeniul I. Urmanczy (care avea 28.000 iugăre pădure), întreprinderea forestieră şi castelul moşierului. O
dată cu locuitorii din Beliş au acţionat şi cei din Văleni, TufenJ, Mll.nll.stireni, Mărişel. MorIaca şi Arada'7.
în zilele de 6 şi 7 noiembrie 1918, locuitorii din Iuriul de Cimpie, de lîngă Moci, conduşi de
soldaţi înarmaţi, întorşi de pe cîmpul de luptă .,contaminaţi de idei bolşevice", au luat din
curtea moşiei, ţinută în arendă de Bărâny Lajos: 160 chintale grîu şi secară, 5 chintale sămînţă
de ceapă, un vagon de cartofi, 8-10 vagoane de sfeclă, o mare cantitate de material lemnos,
caii şi căruţelen. în comuna Chiochiş, plasa Ormeniş, ţăranii răsculaţi s-au năpustit asupra
moşiei contelui Kârolyi Lă.sz16, în 8-9 noiembrie, luîndu-i vitele 68 •
La 8 noiembrie, sergentul Aurel Dumitraş raporta Consiliului Naţional Român din Cluj că
in Sinmihaiul de Cîmpie poporul a .,jefuit tot domeniul contelui Vigyâz6 Sândor, vitele cornute,
porcii. oile şi bucatele din grînar, impll.rţindu-le intre ei ... poporul are şi arme. În Hida,
boltele sint toate jefuite, poporul este inarmat şi atit intelegenţa maghiară, cit şi cea română,
este periclitată ... Pretenţiile ţăranilor sint ca pămîntul şi avuţia să fie toate împărţite lor" 80 •
În satul Bădeşti, plasa Cojocna, locuitorii răsculaţi au atacat proprietatea moşieresei Bekesy 81 •
În a doua săptllmînă a lunii noiembrie, atacurile sătenilor contra conacelor moşiereşti au
continuat cu aceeaşi intensitate, ca şi in primele zile ale revoluţiei. În această săptămînă
a fost devastat. de pildă, domeniul Banffy de la Bonţida, familia moşierului fiind nevoită să
fugă la Cluj 82 • În comuna Jula, ţăranii români şi maghiari au confiscat mobila şi diferite produse alimentare pe care le-au găsit la conacul familiei Mâriâssi. În fruntea lor se afla învăţă
torul Ioan Bot 63 • Revolta a izbucnit şi in comuna Lumperd, plasa Ormeniş, unde ,.s-au făcut
mari devastări". Proprietarii de acolo au cerut ajutor comandantului gărzilor Consiliului Naţio
nal Romfm 84 • La Răscruci, moşia contelui Bânffy a fost declarată confiscată, iar pădurea de
la Sintelec a fost complet devastată de popor 86 • în Cătina, masele de ţărani răsculaţi au atacat mai intii castelul moşierului Logothetti, apoi s-au indreptat spre proprietatea lui Filipszky
Ludgard ,.jefuind-o" intr-un mod asemănător 88 • La Măcicaşu, locuitorii au ocupat conacul moşie
rului, împărţind intre ei cerealele, animalele şi mobila găsite acolo. Totodată au devastat şi
sediul bll.ncii din comună 87 •
Intensitatea răscoalelor ţărăneşti indreptate contra autorităţilor locale şi a moşierilor nu
a slăbit nici in a doua jumătate a lunii noiembrie. ,.Din toate părţile Transilvaniei - se scria
la 22 noiembrie 1918 in ziarul .. Ujsâg" - sosesc incă ştiri despre atrocităţile care periclitează
in cea mai mare măsură siguranţa personală şi materială a populaţiei. Comisia din Transilvania
a Consiliului Naţional Maghiar a făcut totul pentru a restabili ordinea, dar ca să-şi atingă
scopul este necesară şi colaborarea deosebit de activă a Consiliului Naţional Român ... " 88 •
La rindul său, ziarul ,.Kolozsvâri Hirlap" relata, la 24 noiembrie: ,.Din cele mai multe comitate ale Transilvaniei ne sosesc încă veşti triste. în oraşele mai mici şi in sate ordinea este
complet răsturnată, iar siguranţa publică a slăbit. Plebea ... ia vitele oamenilor bogaţi şi este
fără milă faţă de cei cei se opun ... în localităţile izolate şi lipsite de cultură, populaţia proclamă împărţirea pămîntului, comunitatea de avere şi susţine că puterea legii a încetat ...
Restabilirea ordinei merge foarte greu. Autorităţile nu dispun de forţă publică suficientă şi
dacă in unele locuri s-a reuşit oprirea tulburărilor, peste citeva zile ele au răbufnit din nou,
luţia

u Idem, fond Comanda Militară Ardeleană, carnetul cu note telefonice.
T. Albani, Douăzeci de ani de la unire, I, Oradea, 1938, p. 299-300.
68
Arh. Stat. Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 101-250, dosar nr. 158/1919.
n ldem, pachet 61, dosar nr. 18297/1918.
10
ldem, fond Comanda Militară Ardeleană, carnetul cu note telefonice, nota 21.
81
ldem, fond Senat Naţional Român Cluj, dosar nr. 146/1918.
82
Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, fond Bânffy, nearanjat.
13
Arh. Stat. Cluj, fond Comanda Militară Ardeleană, carnetul cu note telefonice, nota 22.
et ldem, nota 24.
u Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, fond Bânffy, nearanjat.
68
Arh. Stat. Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 61, dosar nr. 18105/1918.
17
V. Liveanu, 1918, Din istoria luptelor revolutionare din Romdnia, Bucureşti, 1960, p. 498.
18
Ojsag nr. 272 din 22 noiembrie 1918.
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dezlănţuindu-se cu şi mai multă furie"ee. Doul!. zile mai tîrziu, acelaşi ziar informa că si'ltenii
Gilău, inclusiv cei ce au intrat în gl!.rzile naţionale, au atacat conacul Barcsay, confiscînd
buţile de vin şi rachiu. Jandarmii plltrunşi în comuni!. au fost primiţi cu focuri de arme, ceea
ce i-a determinat să raporteze telefonic comandantului lor din Cluj el!. erau obligaţi să facă
uz de mitralieră7o, După devastarea proprietăţii Barcsay a venit rîndul celei a lui Bânffy.
Spre sfîrşitul lui noiembrie au coborît din munţii Gilăului ţl!.rani înarmaţi, care şi-au unit
forţele cu locuitorii din comună şi au pătruns în castelul Bânffy, ridicînd toate lucrurile de
valoare. La atacul împotriva castelului au. ·participat şi o parte din sătenii din Mănăştur 71 •
Tot la sfîrşitul lui noiembrie sau în primele zile ale lunii decembrie, sătenii din Juc, plasa
Cojocna, conduşi de soldaţi, s-au prezentat la moşia contelui Teleky Geza, ridicîndu-i )00 de

din

oi. Cînd oamenii contelui au încercat să se opună, soldaţii i-au ameninţat cu împuşcarea71 . După
cîteva zile, răsculaţii din Remetea, plasa Huedin, au acţionat împotriva castelului Bânffy,
luînd mobilă, covoare, vase şi alte obiecte de valoare. Lucrurile care au rămas neridicate de
ţărani au fost transportate a doua zi la Huedin, sub paza gl!.rzii naţionale din Remetea 73 .
Lupta ţărănimii din judeţul Cluj împotriva moşierilor şi arendaşilor a luat, deci, o amploare
tot aşa de mare, ca şi cea dusă contra reprezentanţilor locali ai vechiului aparat de stat austroungar. În timpul revoluţiei burgheza-democratice din noiembrie 1918, ţăranii răsculaţi au
atacat conacele moşierilor şi arendaşilor, confiscînd şi împărţind intre ei vitele, uneltele agricole, furajele, cerealele, diferite produse alimentare, bunuri găsite acolo. Împl!.rţirea de către
săteni a averii mobile acumulate de moşieri şi arendaşi era considerată de ei, pe bună dreptate, un act just, deoarece toate bunurile confiscate proveneau din exploatarea muncii lor.
Totodată, împărţirea constituia un act necesar, pentru a înfrînge temporar foametea la care
îi aduseseră rechiziţiile, recoltele slabe şi celelalte poveri suportate în anii îndelungaţi ai războiului.
Distrugerea conacelor şi confiscarea bunurilor moşiereşti exprimau, în acelaşi timp, voinţa
nestrămutată a maselor ţărăneşti din judeţul Cluj de a alunga grofii şi baronii, de a-i sili
să nu se mai reîntoarcă niciodată la moşiile lor, pentru ca în felul acesta să poată pune mina
fără împotrivire pe pămînturile exploatatorilor de veacuri.
Moşierii deţineau şi aici, ca şi în celelalte judeţe transilvănene, atit proprietăţi întinse, cît
şi importante poziţii politice, cu ajutorul cărora exercitau asuprirea socială şi naţională. Interesele moşierilor erau, de aceea, legate de menţinerea 'monarhiei austro-ungare, ei fiind cei
mai aprigi promotori ai regimului politic de oprimare· şi deznaţionalizare a popoarelor asuprite. Prin atacurile îndreptate contra moşierilor, ţăranii rll.sculaţi din judeţul Cluj au căutat
să dea o lovitură serioasă puterii economice a acestora, să distrugă şi să le fărimiţeze proprietăţile întinse, care stll.teau la baza puterii lor politice, să submineze astfel cel mai puternic
factor social al oprimării naţionale. Participarea solidară a ţăranilor maghiari şi germani, ală
turi de cei români, la acţiunile revoluţionare din noiembrie a lărgit considerabil baza socială
a luptei antimoşiereşti, dusă pentru înlăturarea rămăşiţelor acelor forme de exploatare care
se păstrau din orinduirea feudală. În judeţul Cluj, ca şi in alte părţi ale Transilvaniei, acţiu
nile revoluţionare ale ţărănimii, din noiembrie 1918, indreptate contra moşierilor şi areudaşilor,
s-au impletit cu cele duse contra negustorilor, chiaburilor şi a unor intreprinderi industriale de
stat sau particulare. Însă, pe cind lupta impotriva moşierilor urmărea în ultimă instanţă improprietărirea răsculaţilor prin împărţirea intre ei a pămîntului acestora, cea dusă contra negustorilor, intreprinderilor industriale şi chiaburilor nu )viza desfiinţarea exploatării capitaliste.
Acţiunile duse contra unor elemente capitaliste nu depăşeau stadiul mic-burghez egalizator.
Ţăranii răsculaţi din judeţul Cluj au atacat chiar de la începutul revoluţiei o serie de pră
vălii negustoreşti şi de gospodării chiabureşti, fără să facă deosebire intre exploatatori. Astfel in primele zile ale lunii noiembrie, sătenii din Popeşti, plasa Nadeş, au atacat pe comerciantul Legman Lazar, devastîndu-i prăvălia şi locuinţa. Pentru a putea intra din nou în posesiunea bunurilor luate de ţărani, el a cerut Consiliului Naţional Român din Cluj sll.-i trimită
în ajutor un ofiţer şi 4 soldaţF4 • În acelaşi timp, locuitorii din Borşa au devastat prll.vălia

Kolozsvari Hirlap nr. 277 din 24 noiembrie 1918.
Idem, nr. 278 din 26 noiembriej1918.
71 Ellenzek nr. 280 din 10 decembrie 1918.
71 Kolozsvari Hirlap nr. 294 din 14 decembrie 1918.
78 Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, fond. Bânffy, nearanjat.
7t Arh. Stat. Cluj, fond Comanda Militară Ardeleană, Carnetul cu note telefonice, nota 10
fond Senat Naţional Român, Cluj, pachet 2, dosar nr. 8/1918.
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a trei comercianţi, inclusiv cea a lui Laza Iosif, căruia i-au provocat o daună de circa 29.000
coroane 71 •
ln comuna Panticeu, cu ocazia tirgului săptămînal din 5 noiembrie, ţărani români şi maghiari
înarmaţi, din satele vecine şi din localitate, au atacat prăvăliile negustorilor speculanţi şi casa
văduvei chiaburului Kiss Lajos. Garda naţională maghiară, condusă de locotenenţii Iovian
şi Czenk, a silit însă sătenii să restituie lucrurile luate 76 . Locuitorii din Feiurd au provocat
comerciantului Israel Adolf o pagubă de 23150 coroane in mărfuri de prăvălie, păsări şi atelaje. Cei din Vechea au pricinuit negustorului Israel Beniamin daune evaluate la 36780 coroane.
Negustorul Deutsch Ghidati din Satul Lung a suferit pierderi estimate la 12.000 coroane. Comercianţilor "Fraţii Leb" din Juriul de Cîmpie le-au fost ridicate cereale, mobilă şi îmbrăcă
minte in valoare de 24.255 coroane. ln Gilău, răsculaţii au confiscat chiaburului Maior Mihai,
primar al comunei, cereale, furaje, vite, alimente, îmbrăcăminte, şi mobilier, evaluate la 55.149
coroane; proprietarei Csernâtony Blanka, bunuri estimate la 13.000 coroane; iar văduvei lui
Csernâtony Ignâcz, alimente preţuite la 3646 coroane 77 .
Ţăranii răsculaţi, inclusiv cei in uniforme de soldaţi, au atacat şi au devastat, cu aceeaşi
violenţă, intreprinderile forestiere, depozitele şi magaziile statului, trenurile şi chiar poşta.
Dintr-o notă telefonică a Circumscripţiei militare de honvezi, trimisă Comandei supreme a găr
zilor naţionale române din Cluj, aflăm că, la Călăţele, 100 de soldaţi înarmaţi au aprins şi au
devastat întreprinderea forestieră. Jandarmii ce au incercat să li se opună au fost omoriţi.
După devastare, soldaţii s-au indreptat spre Beliş 78 • Soldaţilor înarmaţi li s-a alăturat populaţia răsculată, împreună cu care au "jefuit pe funcţionarii societăţii forestiere din Călăţele".
întreg mobilierul, hainele şi lenjeria acestora au fost împărţite intre răsculaţi. Chemind in ajutor garda naţională maghiară, funcţionarul Havas Rezsl> a reuşit să adune partea cea mai
însemnată a mobilierului şi hainelor. Dar, după ce detaşamentul de gardişti a părăsit comuna.
ţAranii răsculaţi, sprijiniţi de soldaţi, au constrins pe Havas să dea lucrurile inapoF 9 •
ln Beliş, sătenii înarmaţi au atacat intreprinderea forestieră şi 1-au împuşcat pe Rosenb~
ger Ignâcz, reprezentantul socieUţii forestiere din Călata, care a căutat să li se împotrivească80.
;.. ji!r,.
~ .
;. •. ; ~-,
~-- ~ L--' ' . ţ . , 11
___
La Ciucea, soldaţii dezertori şi ţăranii înarmaţi cu topoare şi furci au atacat magaziile intreprinderilor forestiere şi au ridicat alimentele cumpărate pentru iarnă. Directorul intreprinderilor, Fischer, a chemat in ajutor o gardă de 30 de soldaţi, dar răsculaţii i-au primit cu focuri
de armă. Ciocnirea dintre ţărani şi detaşamentul militar s-a soldat~ cu 6 morţi şi 14 răniţi 81 •
Locuitorii din Apahida au pretins primpretorului, pe un ton ameninţător, să se restit~e
cerealele rechiziţionate, depozitate in comună, pentru a fi împărţite la cei lipsiţi. ln raportul
inaintat subprefectului, primpretorul arlita că dacă nu cedează, cerealele depozitate "vor fi
duse cu forţa ... " 82 • Spre sfîrşitul lunii noiembrie, un grup de săteni au atacat magaziile militare de alimente din Baciu, luind o mare cantitate de făină!şi mai multe lăzi de conserve 83 .
Ţăranii înarmaţi din Someşeni s-au aruncat asupra unui tren de( marfă ce staţiona in gara
triaj de la Apahida, au spart vagoanele, încărcînd in căruţe tot ce au găsit in ele. Răsculaţii
s-au împrăştiat numai in urma intervenţiei gărzii căilor ferate. ln staţia Someşeni, aceiaşi
răsculaţi au atacat, cu grenade de mină şi arme, un alt tren. Deteşamentul condus de sublocotenentul Stotter, care a pătruns in Someşeni pentru a opri devastarea trenului, a fost
intimpinat de ţărani cu focuri de armă. De aceea, comandamentul militar din Cluj i-a trimis
un ajutor de două subunităţi, in frunte cu doi locotenenţi. Garda naţională din Someşeni şi
ţAranii răsculaţi au primit subunităţile, ca şi detaşamentul, cu focuri de arme şi grenade de
mînă. Ciocnirea s-a terminat însă fără nici o victimă. După împrăştierea răsculaţilor, de la
Idem, fond. pref. jud. Cluj, pachet 31-100, dosar nr. 91/1919; L. Vajda, op. cit., p. 156.
Arh. Stat. Cluj, fond. Senat. Naţional Român Cluj, dosar nr. 435/1919.
Idem, fond. pref. jud. Cluj, pachet 31-100, dosar nr. 91/1919.
Idem, fond Comanda Militară Ardeleană, carnetul cu note telefonice, nota 1.
78
Ellenzek nr. 263 din 20 noiembrie 1918.
80 ldem, nr. 278 din 7 decembrie 1918.
11
ldem, nr. 255 din 10 noiembrie 1918.
11
Arh. Stat. Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 60, dosar nr. 17949/1918.
11 Ellenzek nr. 273 din 1 decembrie 1918.
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din Someşeni au fost ridicate 400 de puşti, 400 grenade de mînă, două mitraliere,
de muniţie şi o mare cantitate de linii, alimente şi nutreţ 81 •
în avîntul lor revoluţionar, ţăranii nu au cruţat nici edificiile publice. Astfel, la 18 noiembrie 1918, serviciul edilitar de stat a raportat subprefectului că un grup de ţărani răsculaţi
au devastat cantonul de la kilometrul 27, de pe şoseaua Huedin-Beliş, ridicînd de acolo
cerealele şi hainele celor doi cantonieri judeţeni 8 ~. În acţiunile lor, răsculaţii au tăiat stilpii
şi firele de telegraf încă din primele zile ale revoluţiei, pentru a întrerupe legătura dintre organele locale şi forurile superioare comitatense sau centrale. Din această cauză, legăturile telefonice ale Clujului cu exteriorul au putut fi restabilite abia în 6 noiembrie. A doua zi, legă
turile telefonice au fost insii din nou întrerupte. În urma controlului s-a constatat că "liniile
au fost tăiate de către soldaţi". Direcţi unea paştelor raporta că deşi se îngrijea de repararea
lor, "munca se dovedea zădamică" 8 &.
Nu au scăpat de furia maselor ţărăneşti răsculate nici pădurile. Pretutindeni răsculaţii s-au
aruncat asupra pădurilor cu aceeaşi înverşunare ca şi asupra castelelor 'şi moşiilor, fie că
aparţineau marilor proprietari, fie că erau ale statului. Dintr-o adresă a societăţii anonime
"Silva", trimisă Consiliului Naţional Român din Cluj, la începutul lunii noiembrie 1918, se desprinde că ţăranii români şi maghiari din judeţele Cluj, Solnoc-Dăbica şi Turda-Arieş au început
să-i devasteze pădurile din satele Stolna, Şardu, Vîlcele, Deleni, Filea de Jos, Ciurila, Iclodul
Mare, Ciocotiş, Sartăş, Rus, Gîlgău, Drăghia, Ileanda Mare, Reteag, Ceanu Mare şi Poiana
Blenchii. Răsculaţii au cărat lemnele tăiate din pădurile aflate în hotarele satelor lor, în valoare
de 3.000.000 coroane. În unele locuri au dat foc pădurilor netăiate 8 7.
La 17 noiembrie, administratorul domeniului Banffy Venzel din Remetea comunica intendentului general Kardos din Cluj că în jurul Huedinului ... "Comunele au declarat că pădu
rile sînt ale lor şi considerindu-le astfel, le pradă public. . . Acum nu există aici nici o putere
omenească care să oprească jaful maselor ... Lumea stă aici sub semnul bolşevismului şi vor
fi pagube de multe milioane" 88 . Ţăranii români şi maghiari din Morlaca, Brăişor, Muerău
şi Sîncrai au continuat să devasteze pădurea baronului Banffy Gyorgy din hotarul satului Brăi
şor şi în săptămînile următoare, aprovizionîndu-se cu lemne de foc şi de construcţiise. O dat!L
cu devastarea p!Ldurilor, poporul a distrus casele paznicilor din Răchiţele şi Şorecani. Satisfăcîndu-şi nevoile de lemne de foc, ţăranii din Răchiţele, Călăţele, Şorecani, Ciucea, Sebeş, Sebeşel, Morlaca, Brăişor, Nearşova~şi Dretea continuau să ia lemne pentru construcţii.Pagubele
se ridicau la aproximativ 250.000 coroane. După cum rezultă dintr-o plingere a baronului,
iniţiatorii acţiunilor de atacate şi distrugere a pădurilor au fost soldaţii reîntorşi inarmaţi la
vetrele lor 9 o.
'făranii români şi maghiari din comuna Gilău au pătruns în pădurea oraşului Cluj, de unde
au ciirat lemnele tăiate. Ei au luat, de asemenea, lemnele depozitate în comună, care urmau
să fie transportate la Cluj9 1 • În Sînmihaiu de Cîmpie şi Voivodeni, sătenii au devastat pădu
rile conţilor Vigyaz6 şi Teleki. Pentru a opri continuarea devastării pădurilor, primpretorul
plasei Hida a concentrat jandarmii de la două posturi, ordonîndu-le să patruleze prin comune
şi să confişte lemnele găsite la ţărani 92 • Locuitorii din Ugruţ se aprovizionau cu lemne din
pădurea contelui Bethlen Odon, fără nici un permis 93, iar răsculaţii din satele R!Lscruci,
Badon şi Chidea au pătruns cu forţa în pădurea contelui Banffy Albert, tăind-o fără milă.
Contele cerea alarmat autorităţilor să intervină pentru a opri distrugerea păduriiu.
Vechile autorităţi administrative ale judeţului Cluj au încercat diferite metode pentru a
zăgăzui extinderea răscoalelor şi a restabili ordinea. Astfel, încă din primele zile ale lunii noiembrie au sfătuit notarii să cheme la ei, în mod confidenţial, pe primarii satelor şi să le ceară
10

lăzi

84

Idem, nr. 284 dinll4 decembrie 1918.
Arh. Stat Cluj, fond. pref. jud. Cluj, pachet 61, dosar nr. 18606/1918.
88
Ellenzek nr. 252 din 7 noiembriell918. t
87
Arh. Stat. Cluj, fond Senat Naţional Român Cluj, pachet 2, dosar nr. 31/1918.
88
Arh. ist. a Fil. Acad. Cluj, fond. Banffy, nearanjat.
89
Arh. Stat. Cluj, fond Senat Naţional Român Cluj, pachet 2, dosar nr. 716/HH8.
80 Ibidem.
81 Idem, dosar 507/ 1918.
91
Idem, fond. pref. jud. Cluj, pachet 121-140, act. nr. 130/1919.
83
Idem, fond Senat Naţional Român Cluj, dosar nr. 840/1918.
M Idem, dosar 164/1919.
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anunţarea imediată a soldaţilor ce se întorceau cu arme in comune, pentru a putea fi dezarmaţi

de către jandarmi. Armele confiscate pe această cale trebuiau trimise la Cluj în timp
de 48 de ore 8 a. Pe de altă parte, începînd cu 1 noiembrie, la prefectură şi la poşta din Cluj
s-a introdus serviciul permanent de zi şi noapte, pentru a fi asigurate legăturile dintre centru
şi plase 88 •
La 3 noiembrie 1918, Ministerul agriculturii a incercat să vină în ajutorul autorităţilor administrative judeţene, dînd dispoziţii comisiilor agricole să organizeze, in timpul cel mai scurt,
gărzi civile pentru a apăra bunurile publice şi ale moşierilor particulari. în aceste gărzi trebuiau să intre atit ţărani înstăriţi, cît şi funcţionari angajaţi, iar armele necesare să şi le procure de la cel mai apropiat comandament militar 87 • Totodată, pentru a-i potoli pe răsculaţi,
Ministrul agriculturii a adresat soldaţilor un apel prin care promitea improprietărirea celor fără
pămînt sau cu pămînt puţin, dacă işi vedeau liniştiţi de lucru 88 •
Văzînd însă că apelurile şi măsurile iniţiate pe cale paşnică nu pot stăvili valul de răscoale
ce cuprinsese judeţul, la 5 noiembrie 1918 prefectul din Cluj a telegrafiat Ministerului de război
de la Budapesta următoarele: "în toate satele din jurul oraşului Cluj au loc zilnic jafuri şi
devastări. Forţa militară şi parcul de automobile fiind insuficiente pentru împiedicarea lor,
rog trimiterea imediată a cel puţin 3 avioane de luptă înzestrate cu mitraliere, cu ajutorul cărora
sper să pot împiedica jafurile. La Cluj armamentul unităţilor militare fiind epuizat, rog a se
trimite urgent arme din Oradea sau din altă parte pentru inze~~trarea gărzilor naţionale şi a
gărzilor civile " 88 •
Autorităţile judeţene urmărind restabilirea ordinii, au trecut la organizarea unor forţe militare şi param.ilitare, cum au fost, de exemplu, gărzile civile, alcătuite din ofiţeri şi jandarmi
rămaşi credincioşi guvernului Kârolyi, care au acţionat direct impotriva ţăranilor răsculaţi.
De altfel şi guvernul Karolyi a încurajat constituirea unor detaşamente de ofiţeri şi subofiţeri
reacţlonari, cum a fost cel organizat de moşierul Urmănczy Nândor, pentru a merge în Transilvania şi a înăbuşi lupta de en1ancipare socială şi naţională a ţăranilor de aici. Detaşamentul
lui Urmânczy număra 300 de soldaţi şi ofiţeri şi avea, aparent, misiunea de a merge la Huedin, pentru a organiza acolo şi în satele din jur gărzi naţionale. Ajuns la Huedin, din iniţia
tiva căpitanului Dietrich Anton, o parte a detaşamentului, numărînd 60-65 soldaţi şi 14
ofiţeri, prevăzuţi cu 6 mitraliere, s-a deplasat la Beliş, unde se găsea uriaşul domeniu al lui
Urmănczy janos, fratele lui Urmânczy Nândor. Pe drum i s-au alăturat jandarmii de sub
comanda locotenentului Csereszny~s. Deşi starea excepţională nu era proclamată, detaşamen
tul a executat în mod bestial aproximativ 45 de ţărani din Beliş, Văleni, Tufeni, Mănăstireni,
Mărişel, Morlaca şi Arada, adică din localităţile care au pricinuit pagube domeniului UrmânczylOo.
În comuna Sfăraş, moşierul Szentivânyi a organizat un detaşament de represalii şi 1-a ascuns
in curtea conacului. Apoi a lansat zvonul că imparte ţăranilor răsculaţi din satele înconjurâtoare
cerealele şi că işi vinde tot avutul. Cînd ţăranii români şi maghiari s-au adunat şi au intrat
in curte, detaşamentul a deschis foc, impuşcînd doi dintre ei. Ceilalţi s-au împrăştiat. La
Ciucea, un detaşament de soldaţi şi jandarmi, ciocnindu-se cu răsculaţii, a ucis 6 ţărani şi a
rănit alţi 14. Ciocniri asemănătoare au mai avut loc in satele Floreşti, Gilău, Apahida, Someşeni şi alte localitAţil01.

Jertfele date de ţărănimea din judeţul Cluj în lupta ei dreaptă pentru
pentru scuturarea jugului moşierilor şi a aparatului de stat impilator austro-ungar, au fost, deci, numeroase. Cu toate acestea, ea nu s-a
pămînt,

86 M. Kert~sz, Caracterul şi activitatea sfaturilor din perioada revoluţiei burgheze-democratice
în Ardeal, octombrie 1918 - martie 1919, in Studii, 1957, nr. 5, p. 132.
88 Arh. Stat Cluj, fond. Comanda Militară Ardeleană, carnetul cu note telefonice, nota 7.
87 Idem, fond. pref. jud. Cluj, pachet 61, dosar nr. 18032 şi 18033/1918.
88 Idem, pachet 64, dosar nr. 19930/1918 şi Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, anexa Il, fond.
Al. Lupeanu-Melin, mapa 9, dosar nr. 4456.
88 L. Vajda, op. cit., p. 154.
100 Pesti Hirlap (Gazeta Pestei) nr. 261 din 7 noiembrie 1918 şi nr. 268 din 15 noiembrie
1918; Românul nr. 6 din 15 noiembrie 1918 şi nr. 44 din 3 ianuarie 1919; T. Albani, op. cit.,
p. 310-311.
101 Arh. Stat Cluj, fond Senat National Român Cluj, dosar 135/1918.
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lăsat intimidată, ci a continuat cu vigoare lupta pentru eliberarea socială
şi naţională. Distrugînd vechea jandarmerie şi alungînd în cele mai multe
părţi notarii, primarii şi uneori pretorii, care slujiseră vechiul regim oprimator austro-ungar, ţăranii din judeţul Cluj au cucerit o largă libertate de
întrunire şi de organizare, chiar dacă, la nivelul prefecturii şi parţial la cel
al preturilor, burgheza-moşierimea maghiară mai deţinea poziţii relativ
însemnate. Lupta ţărănimii, desfăşurată concomitent cu cea a proletariatului din Cluj, a creat, prin urmare, condiţii favorabile, pentru ca în locul
vechiului aparat de stat, pe cale de destrămare, să se creeze noi organe
locale ale puterii, care vor reprezenta interesele şi voinţa covîrşitoarei majorităţi a populaţiei. Noile organe au fost consiliile naţionale, apărute mai
întîi la scara întregului judeţ şi apoi la cea a plaselor şi comunelor.
Consiliul sau Senatul Naţional Român din judeţul Cluj s-a constituit la
2 noiembrie 1918, conform directivelor Consiliului Naţional Român Central din Arad. El se arată dispus să colaboreze, în problemele de interes
local, cu Consiliul Naţional Maghiar judeţean. Sarcina lui principală era
de a organiza consilii naţionale române de plasă şi comunale 102 • Printre
primele consilii naţionale de plasă înfiinţate a fost cel de la Teaca, apă
rut în 8 noiembrie. Tot în 8 noiembrie sau în zilele imediat următoare,
au fost constituite şi consiliile naţionale române din plasele Sărmaş, Mociu,
Ormeniş, Rida etc. Cele comunale s-au format îndeosebi în ultimile două

decade ale lunii noiembrie 103 •
Pentru a apăra şi menţine cuceririle revoluţionare, consiliile naţionale
au organizat gărzi, apelînd la soldaţii întorşi din garnizoane şi de pe front.
Gărzile naţionale române comunale şi de plase din judeţul Cluj se supuneau
direct Comandei Militare Ardelene a gărzilor, care funcţiona pe lîngă Consiliul sau Senatul Naţional Român din Cluj.
Consiliile şi gărzile naţionale române erau produse ale revoluţiei burghezademocratice, expresie a voinţei covîrşitoarei majorităţi a populaţiei judeţului Cluj. Împreună cu cele din celelalte judeţe transilvănene, consiliile
şi gărzile naţionale române din judeţul Cluj au acţionat în direcţia transformării premizelor unirii Transilvaniei cu România într-o realitate. Totodată
ele au jucat şi rolul de pacificatoare ale satelor. Apelînd la sprijinul preoţilor şi învăţătorilor, membrii lor s-au străduit să lămurească sătenii că era
necesară restabilirea ordinei, pentru a da posibilitate C.N.R.C. să transpună
în practică iniţiativa unirii Transilvaniei cu România. Îndeosebi după lansarea, la 20 noiembrie 1918, a manifestului prin care Consiliul Naţional
Român Central din Arad chema populaţia românească din Transilvania
să-şi trimită reprezentanţii ca deputaţi şi delegaţi la o Mare Adunare Naţională, pentru ziua de 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, consiliile şi gărzile
naţionale române din judeţul Cluj s-au transformat în principalele instrumente de mobilizare a maselor în vederea desemnării împuterniciţilor, care
urmau să primească mandatul de a vota unirea cu România. Cu concursul
101

Idem, dosar nr. 1/1918.
Idem, pachet 2, dosar nr. 128/1918
nr. 313, fila 23, verso.
101

şi

Arh. ist. a Fii. Acad. Cluj, anexa III, manuscris
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consiliilor şi gărzilor naţionale, populaţia românească a judeţului Cluj a
ales 40 de deputaţi cu drept de vot deliberativ, şi anume: 10 din oraşul
Cluj, printre care E. Haţieganu, V. Poruţiu, A. Frîncu, I. Giurgiu; 5 din
circumscripţia Huedin în frunte cu A. Pop şi S. Pop; 5 din circumscripţia
Teaca printre care E. Bran şi T. Cristea şi 20 din circumscripţia electorală
Cojocna, în frunte cu S. Dan, S. Buduşan, I. Pop, T. Moga şi alţiil 04 • Acestora
li s-au alăturat cel puţin cîteva sute de ţărani muncitori, meseriaşi şi intelectuali, ca delegaţi la Marea Adunare populară, avînd în vedere că judeţul
Cluj era relativ apropiat de Alba-Iulia şi că, deci, din satele de aici au plecat
mai mult de 10-12 persoane, cît era prevăzut de fiecare localitate105 •
În toamna anului 1918, unirea Transilvaniei cu România "devenise un
obiectiv imediat, o necesitate stringentă, impusă de însuşi mersul înainte
al societăţii româneşti" 106 • Ea devenise o necesitate stringentă, obiectivă
şi pentru ţăranii din judeţul Cluj, deoarece numai prin înfăptuirea acestei
uniri se putea realiza efectiv dezrobirea naţională şi socială. De aceea,
între cei 1228 de deputaţi din Adunarea Naţională a tuturor românilor din
Transilvania, Banat şi comitatele nord-vestice, prezenţi la Alba Iulia, care,
în ziua de 1 decembrie 1918, au decretat "unirea acelor români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dînşii cu România", au fost şi cei 40 mandatari ai
voinţei populaţiei româneşti din judeţul Cluj. Iar printre cei peste 100.000
de oameni ai muncii din Marea Adunare populară, ce reprezentau într-o
măsură şi mai cuprinzătoare întreaga populaţie românească din Transilvania, care au aclamat minute în şir, într-un entuziasm de nedescris, votarea unirii cu România de către cei 1228 deputaţi ai Marii Adunării Naţiona
nale, se găseau şi sutele de delegaţi ai ţărănimii din judeţul Cluj1° 7 •
C. ENEA
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L. BOTEZAN

BA UERNBEWEGUNGEN IM BEZIRK CLUJ ZUR ZEIT DES ERSTEN
WELTKRIEGES
(Zusammenfassung)
Die Bauern des Bezirkes Cluj und von ganz Siebenbiirgen mussten wăhrend der Jahre
1914-1918 eine niedagewesene Verschlechterung ihrer materiellen Lage und eine besondere
\'erscharlung der sozialen Unterdriickung - die Rumănen aher auch der nationa1en Unter10• Şt. Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, încununarea ideii, a tendinţelor
a luptelor de unitate ale poporului român, Cluj, 1968, p. 373; Marea unire de ta 1 decembrie
1919. Acte şi documente, Bucureşti, 1 decembrie 1943, p. 53-67.
lOb T. A1bani, op. cit., p. 209-266.
108
N. Ceauşescu, Cuvîntare rostită cu prilejul unei jumătăţi de secol de la marea epopee
naţională a Mărăşeştilor, in Scînteia nr. 7431 din 13 august 1967.
107 Şt. Pascu, op. cit., p. 377-386; M. Constantinescu, Şt. Pascu, L. Banyai, V. Curtică
peanu, 1. Gheorghiu, C. Gollner, 1. Kovacs, C. Nuţu, 1. Oprea, V. Popeangă şi Al. Porţeanu,
Desăvîrşirea unificării statului naţional român. Unirea Transilvaniei cu România, Bucureşti,
1968, p. 265-266; V. Liveanu, M. Rusenescu, Tr. Lungu, M. losa, 1. Kovacs, V. Bozga,
op. cit., p. 282-284; 1. Popescu-Puţuri, A. Deac, M. Badea, G. Bodea, 1. lacoş, 1. llincloiu,
Al. Tănăsescu, G. Unc, N. Vilcu, Unirea Transilvaniei cu România. 1 decembrie 1918,
Bucureşti, 1970, p. 653-704.
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jochung - ertragen. Ihre sozial-wirtschaftliche Lage, erschwert durch die Lasten des Krieges,
veranlasste sie zum Kampf, der sich von Jahr zu Jahr verschărfte und verschiedene Formen
annahm, vom passiven Widerstand gegen die Requisitionen bis zum offenen Aufruhr. Im
Herbst 1918, da die ~sterreichisch-ungarische Monarchie unter den Schlăgen der Volksmassen
im Inneren und durch die Niederlagen an der Front zusammenbrach, schloss sich die Bauemschaft des Bezirkes Cluj den grossen revolutionăren Kămpfen an, die ganz Siebenbiirgen erfassten, vertrieb die OrtsbehOrden der alten ~sterreichlsch-ungarischen Staatsgewalt, griff die
SchlOsser und Gutshofe der Grossgrundbesitzer an und schuf anlStelle der alten Verwaltung
neue Organe, die Nationalrăte und Nationalgarden. Diese veranlassten die Massen, ihre Vertreter zur grossen Nationalversammlung von Alba Iulia zu entsenden, die am 1. Dezember
1918 mit grosser Begeisterung die Vereinigung Siebenbiirgens mit Rumănien ausrief und so
neue Entwicklungsmoglichkeiten im Leben des rumănischen Volkes eroffnete.
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FIGURA LUI LENIN IN PRESA DIN TRANSILVANIA
INTRE 1917-1924

Figura lui Lenin nu a fost cunoscută în adevărata sa lumină de op1ma
a ţării noastre înainte de eliberare. Doar cîteva lucrări mai însemnate
s-au scris despre Lenin, unele cu mai multă obiectivitate1 - 2 , altele mai puţin
obiective. Desigur, au apărut o serie de studii şi articole scrise de publicişti
progresişti care, fără să fie de acord cu principiile marxism-leninismului,
au recunoscut totuşi măreţia omului, valorile gîndirii şi personalitatea genială a lui Lenin3 • Presa legală şi ilegală a mişcării comuniste din România
ne furnizează o serie de date interesante, acestea însă în majoritatea lor
au un caracter mai mult de aniversare decît de analiză adîncă a concepţiei
leniniste4 •
De data aceasta însă intenţia noastră este să aruncăm o privire asupra
periodicelor apărute în Transilvania pe vremea lui Lenin. Cum s-a reflectat
rolul lui Lenin şi ce s-a scris despre el în presa din Transilvania între anii
1917-1924, deci între anii care s-au scurs de la revoluţia burghezo-democratică din martie 1917, mai bine zis de la reîntoarcerea sa în Rusia, pînă la
moartea survenită în 1924. Oglinda presei ne arată într-o oarecare măsură
şi intere?ul intelectualităţii faţă de desfăşurarea revoluţiei.

publică

În coloanele presei din Cluj, primele ştiri despre revoluţia din Rusia apar încă in luna
martie 1917. Ziarul Ellenzek, în zilele de 14 şi 15 martie, publică ştiri despre evenimentele
din Rusia, arătînd că .. revoluţia de la Petersburg era îngrozitoare". Un articol de fond,
intitulat ,.Stările din Rusia", nu crede în izbucnirea unei revoluţii adevărate, presupune
că e vorba numai despre demonstraţii de stradă, dar dacă .. totuşi ar fi o revoluţie, trebuie
s-o salutăm, deoarece ne-ar aduce pacea"5. în ziua următoare acelaşi ziar scrie deja despre
revoluţie şi anunţă demisia ţarului 8 , iar în ziua de 17 martie publică apelul muncitorilor ruşi
către militari: .,Nu trageţi asupra noastră! Noi vrem ca soarta Rusiei să nu fie dirijată de
miniştri trădători şi tîlhari, ci de miniştri care să pună capăt războiului, acestui război care
l-a Sterie Diamandi, Eroii revoluţiei ruse. Lenin, Trotzki, Stalin. Bucureşti, Ed. "Cugetarea",
1936, 290 p.
8 B. Brănişteanu, Lenin, în Adevărul din 31 ian. 1925; N. N. Matheescu, Viaţa lui Lenin,
în Societatea de mîine, 1927, IV, nr. 25-32; Virgil Stănescu, Lenin şi revoluţia rusă, în
Acţiunea (Călăraşi), 25 dec. 1929.
• Ne referim la articole apărute intre 1925-1933 în periodicele Cultura proletară, Facla,
Gînduri noi, Lupta de clasă, Scînteia, Deşteptarea, Apărătorul proletar, Tînărul leninist, Brazda,
Alarma, Frontul roşu, Clopotul, Steagul roşu, Lenin kăvetoi, Ifjt'i bolsevik, V oras segely etc.
5
Ellenzek, 14, 15 mart. 1917, nr. 60, 61.
1
Idem, 16 mart. 1917, nr. 62.
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din soţiile voastre face văduve şi din copiii noştri orfani. Soldaţi! Să vă alăturaţi nouă, să
ne ajutaţi in distrugerea ţarismului. Ieşiţi din cazărmile voastre pe străzi şi strigaţi cu noi:
Jos războiull"7.
Gazetele din Transilvania - printre altele Drapelul din Lugoj, Gazeta Transilvaniei din
Braşov, Ellendk şi Ujsdg din Cluj - in ultimele zile ale lunii martie 1917 descriu cu
amănunte desfăşurarea revoluţiei, zilele singeroase din Moscova, dorinţa de pace a maselor,
creşterea puterii partidelor muncitoreşti şi revendicarea tot mai hotărîtă a puterii de către
proletariat. Încă în martie 1917, referindu-se la revoluţia din februarie, Drapelul scrie despre
.,dorul de pîine şi pace" al populaţiei din Petrograd şi despre transformarea Rusiei in republică,
şi constată că .,de cind cu revoluţia rusească nu se mai poate lua cuvintul pace de la ordinea
zilei" 8 • La inceputul lunii aprilie 1917, apare prima ştire despre rolul lui Lenin, datată
din Ziirich. Sub titlul .,Declaraţia unui socialist rus", ziarul Ellenzek scrie: .,Conducătorul
socialist rus Lenin, care trăieşte în Elveţia, a declarat că socialiştii ruşi vor propune incheierea imediată a armistlţiului. Lenin crede că Rusia este in preajma unei noi şi adevărate
revoluţii" 9 •

în acelaşi ziar apare, la mijlocul lunii aprilie 1917, o altă ştire despre Lenin, de data
aceasta primită din Stockholm : .,Conducătorul socialist rus a declarat următoarele colaboratorului ziarului Dagens Nyheter: .,Stau in fruntea acţiunii celei mai energice, in favoarea păcii,
in cea mai perfectă concordanţă cu socialiştii francezi, elveţieni şi germani, şi sint sigur că
peste patrusprezece zile mă voi reintoarce la Stockholm cu delegaţia de pace rusă, în vederea
pregătirilor concrete ale conferinţei internaţionale de pace"1°. Tot atunci, Gazeta Transilvaniei
semnalează .. propaganda revoluţionară in armata rusă" 11 •
Ziarul Ellenzek, in ziua de 25 aprilie 1917, publică in prima pagină ştirea din Petersburg
că .. Lenin este impotriva războiului". În această ştire citim că .,in Rusia Lenin duce o
agitaţie eroică impotriva războiului". Vestea ne anunţă următoarele : .,Acest fost profesor al
universităţii din Moscova, care a petrecut mulţi ani in străinătate, in exil, incepe acum lupta
impotriva lui Ceidze şi Kerenski, cerînd foarte energic ca aceşti oameni să ia o atitudine
hotărîtă impotriva lui Miliu.kov. De altfel. revoluţionarii ruşi au in programul lor de pace
revendicările cu privire la independenţa Belgiei, Serbiei, Muntenegrului şi României"u. Peste
citeva zile, tot acest ziar publică ştirea că .,Lenin, conducătorul socialiştilor revoluţionari, care
vrea incheierea imediată a păcii, a declarat că dacă nu rămîne altă soluţie, guvernul provizoriu trebuie răsturnat printr-un război civil"13. Drapelul constată că .,intreaga lume doritoare
de pace priveşte astăzi cu mare incordare frămintlrile uriaşe din Rusia, de a căror cristalizare depinde soarta acestui război". Într-un alt articol se subliniază importanţa politicii
sovietelor: ,.Negreşit, in intreaga lume face o impresie excelentă controlul exercitat de comitetul executiv al muncitorilor şi militarilor ruşi asupra declaraţiilor guvernului provizoriu" 14 •
La inceputul lunii mai 1917, apar insă ştiri contradictorii despre Lenin. Sub titlul .,Împotriva lui Lenin", ziarul Ellenzek anunţă că comitetul executiv al muncitorilor şi militarilor
a condamnat agitaţia lui Lenin şi a adepţilor lui. Comitetul executiv a hotărît că pentru
contrabalansarea agitaţiilor lui Lenin şi ale adepţilor lui, va incepe o contraagitaţie in presă
şi in rîndurile armateil~. Lenin ,,1-a demascat pe Miliu.kov" citim in alt număr ; Lenin
.,a dispărut" - anunţă un ziar din Stockholm; Lenin .,a părăsit Petersburgul, deoarece siguranţa sa personală este in pericol"ll.
Timp de citeva săptămîni, prea puţine ştiri sint publicate despre Lenin şi despre mişcările
revoluţionare. Totuşi, Drapelul publică .,declaraţia comună a guvernului provizoriu şi a comi7 ldem, 17 mart. 1917, nr. 63.
8
Drapelul, 11 (24), 16 (29) mart., 29 mart. (5 apr.) 1917, nr. 29, 31. 34.
8
Ellenzek, 5 apr. 1917, nr. 75.
10
Idem, 16 apr. 1917, nr. 87.
11
Gazeta Transilvaniei, 15 (28) apr. 1917, nr. 41.
11 Ellenzek, 23 apr. 1917, nr. 93.
ta Idem, 27 apr. 1917, nr. 97.
14
Drapelul, 25 apr. (8 mai), 27 apr. (10 mai) 1917, nr. 46, 47.
1
~ Ellenzek, 2 mai 1917, nr. 100.
11
Idem, 9, 11 mai 1917, nr. 106, 108.
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tetului executiv al muncitorilor şi militarilor ruşi" 17 • Abia în ziua de 19 iunie 1917 se publică
în ziarul Ellenzek vestea că "socialiştii ruşi s-au scindat în patru fracţiuni" şi "cele două
extreme sînt reprezentate de Lenin şi Plehanov" 18 •
Luna iunie 1917 este însă plină cu ştiri despre mişcări şi agitaţii. "Lenin este păzit" e
titlul unui articol în care se vorbeşte de influenţa crescîndă a englezilor asupra guvernului.
"Ziarul lui Lenin, Pravda, nu se mai poate trimite pe fronturi. Mulţi dintre adepţii lui Lenin
au fost arestaţi şi chiar Lenin este pus sub pază poliţienească" 19 •
Sub titlul "Mari tulburări în Rusia", ziarul Drapelul publică un lung articol din care
reţinem următoarele : "Fracţiunea socialistă bolşevikiană, în frunte cu Lenin, care nu face
parte din guvern şi propagă revoluţia proletarilor contra burghezimii, a înscenat din prilejul
ofensivei ruseşti mari demonstraţii armate la Petrograd şi a deschis prin agenţii săi o mare
propagandă în armată, să nu dea ascultare ordinelor de atac, pentru că duşmanul nu este
pe front ci în interiorul ţării, fiind datoria proletarilor să lupte contra duşmanului intern şi
nu a celui extern ... ". "Tulburările de stradă au fost la Petrograd foarte sîngeroase. Se
susţine că guvernul a pus mîna pe documente, că Lenin stă in serviciul plătit al Germaniei,
şi sub acest pretext a început guvernul cea mai violentă acţiune de extirpare contra aderenţilor lui Lenin, instigînd şi mulţimea să atace pe aceşti trădători de patrie ... ". "Cazacii au
reuşit să înăbuşe la Petrograd tulburările şi acum curge acţiunea de extirpare contra aderenţilor lui Lenin ... Mai gravă e situaţia pe front pentru ruşi, unde o serie de regimente,
aderente lui Lenin, au denegat supunerea la ordinile de atac"2°.
Iată că a apărut din partea presei burgheze acuzaţia împotriva lui Lenin că e "trădător
de patrie" şi este "în slujba Germaniei". În realitate, atacurile au dovedit intenţia guvernului rus de a-1 aresta pe Lenin şi pe colaboratorii săi, şi a nimici mişcarea bolşevicilor.
Ştirile contradictorii se menţin şi în această perioadă. "Vor să-1 aresteze pe Lenin" - scrie
Ellenzek 21 • Din Stockholm se anunţă - apare în Drapelul - că "Lenin şi Trotzky s-au
prezentat de bunăvoie judecătoriei, spre a scăpa de insultele mulţimii care voia să-i omoare" 22 •
Aproape nu este zi să nu apară ceva cu privire la Lenin şi la mişcarea condusă de el.
"Lenin se află la Kronstadt", "Lenin în fruntea gărzilor roşii", oferindu-i-se conducerea trupelor de gardă roşii la Petersburg 28 • "Goana după Lenin şi prietenii săi" - citim într-un
alt număr. "Lenin s-a refugiat" împreună cu Kamenev, Zinoviev şi Kozlovski, probabil in
Finlanda24 • într-un articol intitulat "Kerenski şi Lenin", autorul - după informaţii primite
prin Stockholm - constată: "Soarta Rusiei este azi in miinile lui Kerenski şi Lenin. Lupta
intre cei doi conducători este aşa de ascuţită că unul dintre ei trebuie să cadă. Biruitorul
va fi probabil Lenin" 2&. Într-un alt articol se descrie cum a fost atacat Lenin şi că în urma
atentatului "în partidul lui Lenin, indignarea este foarte mare şi se presupune că cel care
1-a atacat a fost angajat" 28.
Atacul lui Kerenski impotriva lui Lenin este larg interpretat în ziarul burgheziei liberale,
Ellenzek din Cluj. În articolul "Kerenski la lucru", se arată că Kerenski duce o politică
de tiran, "arestează pe adepţii lui Lenin, îi aruncă in inchisori şi îi pune in faţa consiliilor
de război". În acelaşi timp, campania de presă li numeşte pe Lenin "agent german". La
Stockholm, Vorovsky, Radek şi Fiirstenberg au declarat presei că "acuzaţiile că Lenin şi
tovarăşii săi ar fi agenţi germani sint totalmente absurde" 27 • "Apărătorul lui Lenin" este
titlul unui articol în care este citat Maxim Gorki care declară că "de la început şi pînă la
sfîrşit, acuzaţia adusă impotriva lui Lenin că este agent german, că vrea să pregătească.
pogromuri antisemite şi că a colaborat în secret cu reacţionarii - este o calomnie josnică"2B,
17

Drapelul,
Ellenzek,
1° Idem, 11
2o Drapelul,
21 Ellenzek,
22 Drapelul,
2a Ellenzek.
N Idem, 24
u Idem, 25
11 Ibidem.
2 7 Idem, 26
28 Idem, 28
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Dispariţia lui Lenin este semnalată zilnic. ..Lenin a dispărut din Petersburg" citim
in 27 iulie. ,.Lenin in Kronstadt" - se anunţă peste o zi. .. Lenin nu e nicăieri" - vine
nstea in 30 iulie . .,Unde este Lenin?" - se scrie in 3 august ... Lenin s-a refugiat in străi
nătate" anunţă un ziar din Stockholm intr-o zi, iar în ziua următoare din aceeaşi sursl!. :
.,Lenin s-a refugiat la Kronstadt, şi de acolo la Stockholm" 28 •
Incontestabil că în lunile iulie şi august 1917 guvernul Kerenski, dar mai ales contrarevoluţia condusă de generalul Kornilov, a avut anumite succese locale. În acest ri\.stimp,
singurul ziar social-democrat, Die Volkswille din Timişoara, ia o atitudine hotărîtă impotriva
contrarevoluţiei izbucnite in iulie 191730 . în acelaşi timp, chiar unele organe burgheze condamnA contrarevoluţia din Rusia. Ziarul Ojsag din Cluj il caracterizează pe Kerenski ca pe
.. un fals apostol"3 1, iar Drapelul, într-un articol de fond in care se ocupă cu evenimentele
interne din Rusia, constată el!. revoluţia este în plină desfăşurare şi nu se ştie unde se va
opri, mai ales după .. politizarea" armatei şi a activităţii muncitorilor bolşevici . .,Frlimintările
acestea au scos la suprafaţă mai intii contrastele intre maximalistul Lenin şi socialistul naţio
nal Kerenski, terminindu-se lupta cu victoria lui Kerenski asupra lui Lenin"31,
în cursul lunilor august şi septembrie, in centrul preocupărilor este lupta pentru putere
intre Kornilov şi Kerenski. Apare totuşi intrebarea: .. Unde este Lenin?" Dintr-o informaţie
sositA din Berlin, un ziar clujean anunţă că .,Lenin este in Rusia şi scrie o serie de articole
in Pravda, sub pseudonim" 33 . Ziarul constată totodată el!. la Kronstadt leniniştii au o majoritate constantli. Peste zece zile, intr-un articol de fond, ziarul il condamnă pe Kerenski şi
ia atitudine alături de Lenin. Kerenski .. a început un rAzboi necruţător impotriva lui Lenin
şi a partizanilor slii, care prin invăpl!.iarea revoluţiei n-au vrut numai eliberarea Rusiei de
sub despotismul şi tirania ţaristă, dar au nut să-i dăruiascl!. pacea. Din păcate, banii englezi
şi americani au fost mai tari decit Lenin şi apostolii păcii au trebuit să dispară de pe orizont"34.
Apar însă şi citeva ştiri răzleţe despre Lenin. Drapelul scrie că .. guvernul rusesc susţine
ordinul de arestare contra lui Lenin care voia si!. ia parte la congresul democratic"&&, În
luna septembrie, s-a mai pomenit încă o dată de Lenin, cind ziarul Ellenzek afirmă din nou
că ~i partizanii siU pretind pacea imediatăB 8 •
In Rusia, octombrie 1917 este o lună agitatii, aducind totodată biruinţa revoluţiei socialiste.
Toatl!. presa scrie despre frl!.mintii.rile din Rusia, despre demonstraţii şi pregătiri revoluţionare,
despre revolte in armată şi activitatea revoluţionar! a consiliilor muncitoreşti din Petrograd
şi Kronstadt. Numele lui Lenin însă nu apare deseori in această perioadă. Doar Drapelul
il aminteşte pe Troţki ca .,aderentul lui Lenin"3 7 şi E/lenzek anunţă in ziua revoluţiei biruitoare că .. vor sli-1 aresteze din nou pe Lenin" as, dar in acelaşi număr, la pagina ultimelor
ştiri, se anunţă izbucnirea revoluţiei din Petersburg.
După cum vedem, numele lui Lenin a fost deja binecunoscut de cititorii de ziare din Transilvania, încă de la inceputul anului 1917. Astfel, numele şi activitatea lui nu au constituit
o surpriză în zilele revoluţiei din octombrie 1917. Ziarul Ellenzek, in ziua de 9 noiembrie,
publică paralel ştirile necontrolate că .,Kerenski s-a refugiat" şi că .. Lenin a fost arestat".
Totodată ne informeazl!. că .. Lenin şi sovietele pretind ca in interesul păcii Rusia să intre
imediat in acţiune" 88 • A doua zi acelaşi ziar anunţA că "guvernarea lui Lenin ar insemna
dictatura proletarilor", că Lenin a hotl!.rit inceperea tratativelor de pace, şi că prima măsură
luatA de el e sechestrarea bl!.ncilor şi a caseriilor peste tot, deoarece .. vrea să exproprieze
toate capitalurile in favoarea naţiunii"' 0 .
28
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în ziua de 10 noiembrie, Drapelul are în frunte articolul editorial intitulat .,Nouă revoluţie în Rusia". în articolul amintit, ziarul relatează că ,.în fruntea situaţiei au ajuns leniniştii, care au proclamat imediata încheiere a păcii, pe bază democratică, împărţirea moşiilor
etc."n. în ziua de 13 noiembrie se scria deja despre ,.pacea fără anexiuni a lui Lenin", şi
se citează din Pester Lloyd constatarea că .. Lenin nu înţelege sub condiţia aceasta ceea ce

au înţeles Puterile Centrale pînă acum ... " 48 • În articolul de fond al aceluiaşi ziar, citim
următoarele :
,.Cine poate spune ce se petrece astăzi în Rusia şi ce influenţă vor avea aceste evenimente asupra mersului războiului şi felului cum se va termina ? 1"
" . . . Dar cele ce se petrec în Rusia sînt frămîntările uriaşe ale unui mare popor pentru
a ajunge la lumină şi libertate, la pace şi bunăstare".
Articolul constată în continuare că radicalismul extrem e reprezentat prin Lenin şi Troţki
şi pune problema dacă cu Lenin în frunte revoluţia va putea oare oferi ,.cea mai potrivită
bază de pace mondială". Cum va reuşi Lenin să silească lumea la pace? este pusă intrebarea. ,.Lenin vrea pace, voieşte să silească lumea la pace. Dar nu orice pace, ci - cum
zice el - pacea democratică, invitînd proletarii lumii întregi să incheie pace, transformînd
întreaga lume după chipul şi asemănarea Rusiei cum o văd astăzi"U.
în presă apar o serie de ştiri despre întărirea poziţiilor lui Lenin. ,.Creşte tabăra lui Lenin"
- citim într-un articol ; se constată că armata este alături de Lenin şi "i s-a aHI.turat şi
flota baltică"". Se dă o luptă crîncenă între Lenin şi Kerenski, Lenin ,.are greutăţi cu formarea guvernului", dar a avut cincizeci de mii de ostaşi46 . În lupta dintre Kerenski şi Lenin,
,.armata s-a alătmat lui Lenin" şi biruinţa înclină spre bolşevici46 . Revoluţia ,.încă nu este
terminată", lupta se dă între Kornilov, Kerenski şi Lenin. Antanta în nici un caz nu va
sprijini propunerile lui Lenin, dar mulţi socialişti din lumea întreagă, în primul rînd ,.socialiştii germani din minoritate, văd în ieşirea lui Lenin la suprafaţă victoria adevărată a revoluţiei ruseşti"U.

În sfîrşit, la mijlocul lunii noiembrie 1917, apare un articol cu o scurtă biografie despre
Lenin. ,.Lenin Ilici Vladimir, care de cîteva zile este stăpînul capitalei Rusiei, aparţine unei
familii de nobili din guberniul Simbirsk. Tatăl său era director de liceu. încă din tinereţe
a luat parte la mişcările revoluţionare împreună cu fratele său, care în 1889 a fost condamnat la moarte. A fost exilat în Siberia, de acolo a scăpat, şi incepind cu anul 1907 a trăit
în Elveţia. În ţinuta sa exterioară este modest, un om de statură mijlocie. Singurele caracteristici îi sint energia şi îndărătnicia. Este un om cu o voinţă hotărîtă şi cu convingere statornică. Nu lucrează cu patos, ·se foloseşte mai mult de o ironie zdrobitoare, are incredere
în sine şi nici nu se frînge, nici nu se înclină. Astfel apare figura lui în conducerea maselor
de maximalişti"4B.
în a doua parte a lunii noiembrie 1917, apar tot mai multe articole despre biruinţa lui
Lenin. în noul guvern rus condus de Lenin sint 14 comisari şi popularitatea lui Lenin este
în creştere, îndeosebi în urma propunerilor de paceu. Se arată însă şi rolul contrarevoluţionar
al lui Kerenski. Duhonin şi al altora 60 • În ziua de 27 noiembrie, atît Drapelul din Lugoj
cit şi Ellenzek din Cluj se ocupă în articolele de fond cu pacea rusă a lui Lenin.
Ştirile din Rusia sînt pline de contradicţii scrie Drapelul. ,.Doar nici atît nu este încă
lămurit că e de fapt Lenin numai un fanatic visător care crede că a sosit momentul de a
transforma - nu numai Rusia - ci Emopa întreagă după doctrinele sale extremiste, considerate astăzi încă ca utopii, ori e de fapt - cum zic unii - un speculant al instinctelor
mulţimii în serviciul plătit al duşmanilor Rusiei" ... ,.Sînt însă anumite fapte. Dacă se presupune că politica lui Lenin e sinceră, atunci o pace leninistă înseamnă izbucnirea unui nou
41
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război, şi
răstoarnă

mai înverşunat decit cel de pînă acum - izbucnirea războiului social - care
din temelie toate instituţiile pe care s-a bazat de veacuri viaţa de stat" ...
"Pacea lui Lenin numai cu asemenea Europă dizolvată după recetele celui mai extremist
socialism s-ar putea încheia" . . . "Nu credem - scria in concluzie articolul - să se găsească
stat, fie amic sau inamic al Rusiei, care să promoveze programul leninist" 51 •
în aceeaşi zi publicistul ziarului Ellenzek ajunge la alte concluzii. "Faptul că bolşevicii
conduşi de Lenin se gîndesc ln primul rind la interesele Rusiei ce sîngerează din sute de
răni şi nu la ceea ce latră copoii englezi, italieni şi francezi care aţîţă războiul este un
merit. Azi încă nu se ştie cu siguranţă dacă partidul lui Lenin va fi destul de tare pentru
a birui asupra forţelor care stau in slujba englezilor - plătite şi corupte -, dacă va reuşi
oare să termine războiul Rusiei şi să-şi indrepte toate forţele pentru reconstruirea situaţiei
interne; este însă cert el!. în Rusia dorinţa de pace este atit de mare incit Antanta nu o
mai poate înăbuşi nici cu ameninţări, nici cu bani" 52 •
în zilele următoare ziarul anunţă că Lenin a ordonat dezarmarea parţială şi anunţă ştirea
că Rusia a trimis guvernului monarhiei austro-ungare propunerea pentru armistiţiu şi pace.
Publică textul integral al propunerii, semnat de Lenin şi Troţki, menţionînd că "revoluţia
biruitoare a muncitorilor şi ţăranilor din Rusia a pus accentul pe problema păcii" 53 •

•
Am mai arătat că presa socialistă era reprezentată numai prin organul social-democraţilor
din Banat, ziarul Volkswille din Timişoara. în oraşele din Transilvania, desigur, era larg răs
pîndit şi ziarul N lpszava, organul central al Partidului social-democrat din Ungaria. Ambele
ziare au salutat cu entuziasm revoluţia din octombrie. Trebuie să subliniem însă reapariţia,
la data de 8 octombrie 1917, a ziarului Adevărul, organul secţiei române a P.S.D.U. În numă
rul din 18 noiembrie 1917 apare un lung articol despre "Revoluţia pentru pace în Rusia".
la acest articol citim intre altele: "Lenin şi Troţki şi ceilalţi conducători ai revoluţiei ruse
de acum, vor rămîne pentru totdeauna adevăraţii apostoli ai păcii, iar muncitorimea rusă,
care prin eroismul şi hotărîrea sa puternică a sculat din amorţeală toate popoarele din lume
- să o slăvim cu toţii şi s-o urmăm 1" După ce descrie foarte detaliat izbucnirea şi desfăşu
rarea revoluţiei, precum şi apelul de pace, articolul se încheie astfel: "Lenin şi Troţki sint
conducătorii revoluţiei ruseşti de acum. Lenin e aproape de 50 de ani şi are un trecut
bogat de muncă şi luptă pentru binele şi dezrobirea clasei muncitoare. El a fost silit de guvernul ţarului să trăiască multă vreme în străinătate ... " 54 •
Prima fotografie a lui Lenin a apărut tot in ziarul A devărul 66 • De altfel, la inceputul lunii
decembrie 1917, şi Drapelul publică un articol de fond foarte favorabil despre pacea lui
Lenin. "Lenin nu caută pace cu guvernele şi cu diplomaţia profesională, ci cu însăşi popoarele,
cn toate clasele sociale, cu toate partidele, numai că nu zice : cu toţi oamenii separat" ...
,.Iar dacă ar incheia pace Lenin numai cu guvcrr:clc, :::r trăda - după conceptele sale proprii - toate revendicaţiunile revoluţiei sociale din Rusia, care, in urma firei lucrului, nu
se poate restrînge în Rusia ci trebuie să fie universală" 08 • în acelaşi număr se publică in
extenso "textul autentic al propunerilor bolşevice de pace, semnat de Troţki şi Ulianov (Lenin).
Ştirile cu privire la Lenin continuă să aparA. in tot cursul lunii decembrie 1917. Lenin
dă dispoziţii telegrafice delegaţilor ruşi trimişi la tratativele de armistiţiu, "să nu fie în nici
un caz ingăduitori" 67 • Se reproduce articolul din Le Temps, în care ziarul scrie foarte cumpătat despre maximalişti şi crede că a sosit timpul cînd Antanta ar trebui să recunoască guvernul lui Lenin, a cărui "existenţă probabil va fi trainică"&s. Sînt publicate declaraţiile deputatului
socialist Sneder HOgland, in care acesta, dupii convorbirile ce le-a avut cu Lenin şi alţi con51
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ducători comunişti, declară că situaţia guvernului bolşevic este puternică şi speră într-o pace
apropiată69, Apar însă şi ştiri false, ca de exemplu despre tratativele dintre Lenin şi Kaledin 80 .
Este cu totul firesc că tonul presei burgheze se schimbă la începutul anului 1918. Nu se
mai menţine o atitudine obiectivă faţă de Lenin şi bolşevici. Discursurile şi declaraţiile lui Lenin
ocupă totuşi un spaţiu considerabil şi au un răsunet larg în presa burgheză. Declaraţiile lui,
mai ales cele referitoare la necesitatea păcii şi a condiţiilor de pace, sînt reproduse şi comentate.
Ziarul Gazeta Poporului din Sibiu publică, la începutul lunii ianuarie 1918, sub titlul ,.Dorinţele ruseşti de pace", cele şase puncte ale propunerilor de pace. ,. De cînd au ajuns bolşevicii
(oamenii lui Lenin) la putere, s-au înădit înţelegerile cu puterile de mijloc pentru a pune

sub coperiş pacea"81.
Organul de limbă germană din Sibiu Siebenbargisch-Deutsche Tagepost publică părţile esenţiale din discursul lui Lenin privind necesitatea încheierii "păcii 81 • ln cursul anului 1918,
ziarele nu publică articole mai importante despre Lenin, se mulţumesc cu relatarea evenimentelor
revoluţiei şi ale contrarevoluţiei. De la inceputul anului 1919 însă chiar şi organul Partidului
Naţional din Cluj, ziarul Patria, publică ştiri despre Lenin, scoţînd în evidenţă părţile negative. Declaraţiile lui Lenin despre slăbirea mişcării revoluţionare mondiale apar cu titlul ,.Zădăr
nicia revoluţiei universale" 83 . Astfel. toate ştirile cu privire la Lenin au o tendinţă duşmă
noasău. În luna martie 1918, Patria scrie despre un conflict dintre Lenin şi Troţki 85 .
În presa burgheză din Cluj, ziarul EllenzAk publică şi in acest timp declaraţiile lui Lenin.
Astfel apare Apelul lui Lenin la luptă impotriva foametei, precum şiicîteva informaţii mai
scurte despre activitatea sa88,
În anii 1918 şi 1919 are însă o importanţă crescîndă presa socialistă. Pe lîngă Adevărul şi
Volkswille, la inceputul anului 1919 apar noi ziare socialiste, ca Erdetyi Munkas la Cluj,
Munkas Ujsag la Oradea, Szatmari Nepszava la Satu Mare, NApakarat la Carei, Die Volkswacht la Bistriţa, Die Wahrheit şi Igazsag la Sibiu, Vilagossag la Timişoara şi altele. De asemenea au fost larg răspîndite primele organe comuniste Glasul Poporului şi Revoluţia Socială,
care in prima jumătate a anului au apărut la Budapesta, precum şi Foaia Ţăranului şi Bihari
V oras Ujsag, publicate la Oradea.
Ziarul Volkswille scrie foarte obiectiv, dar în acelaşi timp îşi arată şi rezervele faţă de
Lenin şi politica lui 87 . De la începutul anului 1919 însă cele mai multe articole au un ton
elogios. Este adevărat că sintem după sfîrşitul războiului. Înfrîngerea militară a Puterilor
Centrale şi prăbuşirea monarhiei austro-ungare au contribuit la ascuţirea luptei de clasă şi
la crearea situaţiei revoluţionare. Mişcarea muncitorească a luat avint şi zeci de mii de muncitori au intrat in sindicatele şi partidele socialiste.
Organul socialiştilor din Satu Mare, in articolul intitulat ,.Tovarăşul Lenin", il arată pe
acesta ca pe un exemplu ce trebuie urmat peste tot. ,.În Rusia, Lenin a încercat să-şi cucerească, cu ocazia alegerilor parlamentare, o majoritate a adepţilor săi şi numai atunci a aplicat
tactica specială a socialiştilor din Rusia cînd tovarăşii noştri n-au obţinut majoritatea în parlament"88.
După instaurarea dictaturii proletariatului şi declararea Republicii Sfaturilor din Ungaria,
m~i multe ziare socialiste publică textul integral al mesajului lui Lenin..:către sovietele maghiare89.
Ziarul Glasul Poporului, la sfîrşitul lunii martie, publică sub titlul ,.Figuri revoluţionare"
o amplă biografie a lui Lenin70 . Paralel cu Glasul Poporului, şi Munkcis.fJjsag din Oradea
69 Idem, 20 dec. 1917, nr. 291.
8o Idem, 24 dec. 1917, nr. 294.
81 Gazeta poporului, 6 ian. 1918, nr. 1.
82 Siebenbargisch-Deutsche Tagepost, 25 febr. 1918.
8 3 Patria, 1919, I, nr. 88.
8 4 Idem, 1919, I, nr. 19, 40, 141, 234.
86 Idem, 8 mart. 1919, nr. 19.
8 8 Ellenzek, 31 ian., 7, 8. febr., 1919, nr. 22, 30, 31.
87 Volkswille, Leninstag, 1918, nr. 1.
18 Szatmari NApszava, 19 martie 1919, nr. 64.
89 Munkas Ojsag, 23 martie 1919, nr. 38; Szatmari Nepszava, 25 martie 1919, nr. 69.
'o Glasul poporului, 27 martie 1919, nr. 9.
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o biografie amănunţită a lui Lenin71 • Organul socialiştilor din Carei, ziarul Nepakarat
a publicat articolul scris de B~la Kun despre Lenin 7 •.
Pe llngli aceste biografii, presa socialistă continua să publice părţi din discursurile, cuvinUrile şi declaraţiile lui Lenin. In Adevărul apar ştiri despre propunerile lui Lenin către guvernul Statelor Unite ale Americii, pentru incetarea ostilitliţilor 73 • Munkds lljsdg scrie elogios
despre "diplomaţia socialismului", inauguratli şi formulatli de Lenin". Revoluţia Socială se
ocupă aproape în fiecare numlir de Lenin. Intr-un numlir, comentîndu-se o telegramă a lui
Lenin trimisii lui Bela Kun pe la mijlocul lunii mai 1919, se scria că Lenin "prevede intări
rea dictaturii proletare în Ungaria" 76 , Peste citeva zile apar, sub titlul ,.Lenin şi Troţki
despre pacea impusă Germaniei", declaraţiile lor despre tratatul de la Versailles. Lenin a spus
despre acest tratat că este ,.un instrument de omor politic al capitalismului Antantei" 78 •
Tot in acest organ apare, sub titlul ,.Solia lui Lenin". discursul său intitulat ,.Salut muncitorilor un gari", in care face o analiză a reYoluţiei maghiare şi a trecerii revoluţiei la dictatura
proletarli77 •
Un ultim document privindu-1 pe Lenin şi publicat in Revoluţia Socială este declaraţia
dată agenţiei de presă americane .. United Press" despre ,.politica republicii sfaturilor" 78 •
Declaraţiile lui Lenin au fost reproduse şi de ziarul socialist Nepakarat din Timişoara 79 •
In 1919, ziarele burgheze nu mai ţin la obiectivitate şi adoptă un ton tot mai duşmănos.
Ziarul Drapelul, in care in anii precedenţi au apărut articole favorabile revoluţiei, în 1919
scrie despre ,.răscoala ţăranilor ucrainieni contra bolşevicilor" şi, după ziarul Petit Parisien,
constată că din cauza foamei genuale şi a anarhiei, Lenin cu greu va putea salva Rusia din
,.greaua sa criză"B 0 • Ziarul Patria, care nu prea reproduce discursurile lui Lenin, in iunie
1919 publicli pasaje întregi din declaraţia lui despre ,.zădlimicirea" revoluţiei universale 81 •
Declaraţiile lui Lenin au apărut fliră comentarii. A doua zi însă Patria scrie cu sarcasm
despre declaraţiile de mai sus şi il atacă dur pe Lenin 81 •
In Patl'ia, dupli prăbuşirea Republicii Sfaturilor din Ungaria, apare ştirea eli Lenin a ţinut
o intrunire populară la Moscova, "spre a convinge opinia publicli eli ar fi in propriu interes
sli nu despereze in urma înfrîngerii bolşevicilor maghiari, şi să continue lupta" 83 •
In toamna anului 1919, ziarele se ocuţă in ţrimul rind cu declaraţiile de pace ale lui Lenin.
Astfel, ziarul socialist N epakarat publică ,.condiţiile de pace ale lui Lenin". Printre cele 11
puncte figurează dreptul fiecărui popor de a-şi alege liber forma de guvemămint, guvernele
alese vor fi respectate, să se înceteze blccada impotriva Rusiei şi să fie reflicută libertatea
comerţului, acordarea unei amnistii şi eliberarea prizonierilor de război8 4 , Peste 6 săptămîni,
tot ln acest organ social-dtruocrat citim că Lenin a propus în Consiliul comisarilor poporului
să se organizeze votul ~old2ţilcr de ţe front in privinţa păcii sau a continuării luptelor 86 •
Despre propunerea de pau~ a lui Lenin a apărut un articol şi în organul laburiştilor englezi,
in :ziarul Dai/y Herald. Păruea colonelului Melane este că condiţiile de pace ale lui Lenin
sint acceptabile. Acest articcl este reprodus tot de ziarul Nepakarat 88 • Articolul amintit este
urmat de un alt articol, rq:rcdus de data a(c:>sta după l' Humanite. In acest articol este
71
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prezentată

personalitatea lui Lenin şi iubirea ţăranilor faţă de el, care e stimat de .. ţăranii
ca un profet" &7.
în luna decembrie 1919 mai apar cîteva articole despre Lenin. Patria anunţă că Lenin
a publicat un manifest la Leni!lgrad, în care declară că .. guvernul sovietelor este dispus să
ofere pacea în condiţiuni acceptabile pentru toată lumea" 88 • Un nou ziar socialist din Timişoara, ziarul Munkdslap, publică după Daily Herald o scrisoare a lui Lenin adresată unei
gazete americane. în această scrisoare Lenin declară că menţine şi pe mai departe ţelul politicii : vrea încheierea păcii pe baza condiţiilor comunicate mai de mult guvernelor Antantei.
Rusia sovietică nu va face propagandă în străinătate şi se vor restabili legăturile economice
care au fost întrerupteB 9 •
După cum am văzut, la sfîrşitul anului 1919, presa burgheză manifestă în general o atitudine duşmănoasă faţă de politica lui Lenin. Presa social-democrată are rezerve accentuate
şi acestea se întîlnesc atît în articolele ziarului Adevărul, cit şi in cele apărute în Wahrheit,
Volkswille, Munkdslap şi Erdelyi Munkds. Presa cu tendinţe comuniste a dispărut temporar,
în acelaşi timp cind Republica Sfaturilor din Ungaria s-a prăbuşit. La începutul anului 1920
ince:re însă o nouă cristalizare in mişcarea muncitorească şi apar noi ziare socialiste la Cluj,
Braşov, Tîrgu Mureş, Arad, care vor avea o linie leninistă .

religioşi

•
Poziţia

puterii sovietice s-a întărit in 1920, cu toate că noi forţe contrarevoluţionare au
pornit la atac. Abia în primăvara anului 1921 începe contrarevoluţia lui Wrangel, războiul
ruso-polonez cu intervenţiile militare in Orient, Siberia şi Caucaz. Paralel cu intensificarea contrarevoluţiei, presa burgheză începe un atac furibund împotriva lui Lenin. în Patria un publicist de seamă, Gheorghe Stoica, publică un articol în care susţine că trebuiesc mobilizate
toate forţele externe şi interne împotriva bolşevismului şi impotriva ideilot lui Lenin, trebuie
creată ideologia unui socialism naţionalistD 0 •
Ziarul Patria, în articolul "Lenin despre tratatul cu Estonia", scria că .. Lenin a declarat
că Rusia se arată împăciuitoare, fiindcă este absolut inutil să verse sîngele proletariatului
pentru acest mic teritoriu care de altfel nu e părăsit pentru totdeauna". După ziar, Lenin
a spus textual următoarele: .. Estonia trece printr-o perioadă aseml!.nil.toare cu aceea a Rusiei
sub Kerenski. Dar, în curind, sovietele vor triumfa şi în Estonia inevitabil, şi atuncea Rusia
va incheia o nouă pace" 91 • Nu trece nici o lună şi Patria, sub titlul .,Ce crede Lenin despre
pace". publică ştirea despre declaraţia lui Lenin, dată unui ziarist american. Guvernul sovietic - declară Lenin - .. nu e în pericol de a fi răsturnat prin mijloace de forţe militare" 82 •
La începutul lunii aprilie, despre mesajul lui Lenin către muncitorlmea engleză citim tot în
Patria: .,Trimisul muncitorimii engleze la Moscova, Georges Landsbury, s-a intors de la Moscova
şi la o intrunire publică a citit un mesagiu al lui Lenin în care indemna muncitorimea să se
organizeze, să nu-şi fărămiţeze energia prin greve inutile, să nu-şi ştirbească unirea prin
răscoale premature şi să pregătEască transformarea societăţii prin revoluţia paşnică ; să nu
recurgă prea curind la violenţe" 9 a.
Mesajul lui Lenin către muncitorimea engleză este larg reprodus şi în organul socialiştilor
din Banat, ziarul ArbeifBr Zeitung". Astfel, in primăvara anului 1920 apar în presă diferite
fragmente din discursurile lui Lenin. Ziarul Ellenzek, ocupîndu-se cu ofensiva de pace a Rusiei,
dă en:dlnunte din expunerea sa despre programul său de pace&6. Discursul lui Lenin la şedinţa
Comitetului Central executiv al sovietelor despre situaţie externi!. şi economică a Rusiei, este
reprodus in Ellenzck şi în organul socialist Munkaslapue. în acest discurs, Leni.R a cerut incetarea blocadei, pacea cu Estonia şi rezolvarea preblemei Caucazului ~i a popoarelor orientale.
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Presa socialistă reproduce pe larg discursul lui Lenin ţinut la congresul sindicatelor ruse
despre colaborarea muncitorilor şi ţăranilor in perioada de tranziţie de la capitalism la. socialism. ,.Fără colaborarea muncitorilor şi ţăranilor - spunea Lenin - nu se poate realiza socialismul"e7. Apar fragmente importante şi din discursul lui Lenin ţinut la Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist din Rusia. Vorbind despre situaţia politică, Lenin a spus Jprintre altele:
,.Să nu credem că dintr-o zi în alta putem scăpa ţara de foamete. Această luptă va fi mai
dîrză decit cea mai crincenă luptă de pe cimpul de bătaie; dar este ~şi mai importantă, deoarece
ne apropiem de realizarea ţelurilor noastre esenţiale ... Energiile noastre şi conştiinţa noastră
să fie concentrate în viaţa economiei de stat . . . Ştim că sovietele corespund in intregime
intereselor muncitorimii. Muncitorimea din toate ţările îşi îndreaptă privirile spre noi şi aşteaptă
hirniuţa noastră"es.

Publicistul englez Arthur Ransome a avut in mai multe rinduri ocazia de a vorbi cu
Lt:nin. Ultima lor convorbire a fost cea din 1919, şi ziarul Munkaslap reproduce relatările
lui Ransome in mai 1920. Lenin a vorbit la inceput despre situaţia politicii mondiale. "Mă
tem - spunea Lenin - că capitaliştii Angliei şi Franţei vor folosi evenimentele de ieri ale
Internaţionalei ca pretext pentru acţiuni impotriva noastră. Ei vor spune: cum să-i lăsâm
in pace pe comunişti cind aceştia sint gata să aprindă făclia revoluţiei peste tot. La aceasta
cu aş răspunde: ~oi sintem in război - Messieurs - şi, tot aşa cum dvs. aţi incercat să
faceţi revoluţie in Germania cind aţi fost in război cu ei, iar din partea ei Germania a
făcut totul de a crea situaţii neplăcute in Irlanda şi India, tot aşa, in timp ce sintem în
război cu dvs. noi vom folosi toate mijloacele de care dispunem. Dar v-am spus dvs. că
sintem dispuşi la pace" ... "Sint convins că ne-am putea inţelege, bineinţeles in cazul
dacă am dori această înţelegere. Poate că Anglia şi America ar fi dispuse pentru aceasta,
dacă miinile lor nu ar fi legate de Franţa. Dar o intervenţie serioasă cu greu se m:Li poate
inchipui. Trebuie să înveţe toată lumea că Rusia niciodată nu va putea guverna in aşa fel ca
India, iar trimiterea trupelor la noi ar insemna ca acestea să fie trimise ca la o universitate
comunistă". In privinţa revoluţiei Lenin a declarat: "Revoluţia nu depinde de propagandă.
Dacll nu sint date condiţiile necesare ale revoluţiei, nici o propagandă nu poate urgl!nta sau
împiedeca aceasta" . . . In sfîrşit, cu privire la Internaţionala a II-a şi la persoana lui
Macdonald, Lenin a spus următoarele: .. Mă bucur că in locul lui Hunderson vine Macdonald;
e firesc că pe Macdonald nu-l putem privi ca pe un marxist, dar este foarte important că
pe dlui il interesează teoria; in această privinţă avem incredere in el şi sperăm că va pune
toatl'i străduinţa in a inţelege ce este la noi. Mai mult nici nu cerem" 08 •
Presa socialistă se ocupa pe larg şi cu problema naţională in articolul "Lenin şi dreptul
la autodeterminare" 100 , apărut in 1\1unkaslap. Ziarul reproduce, de fapt, materialul apărut
in l' HumanitA şi conţine disputa intre Lenin, Buharin şi Piatakov despre problema dreptului
la autodeterminare al popoarelor1o1.
Ziarele burgheze publică şi in vara anului 1920 ştiri despre Lenin. Sint relatate luptele
politice intre partide, arătindu-se că "sufletul bolşevismului" este Lenin 102 . Un alt ziar, ocupindu-se de răsunetul scrisorii adresate muncitorilor englezi, constată că Churchill 1-a acuzat
pe Lenin cu "trădarea" cauzei Antantei şi că, după informaţiile presei burgheze, şi muncitorii "au luat in nume de rău scrisoarea lui Lenin" 103 .
Presa socialistă - indeosebi cea din Oradea, Timişoara şi Braşov - are o atitudine tot
mai pozitivă faţă de politica lui Lenin. Lupta Rusiei sovietice este condusă de Lenin - scrie
E'Ydelyi N epszava 10'. Condiţiile lui Lenin pentru "O împăcare cu socialiştii" sînt reproduse in
A'Ybeite'Y Zeitung 10&. Discursul lui Lenin la Congresul Internaţionalei a III-a este pe larg reprodus şi aprobat de unele organe socialiste108 , dar in acelaşi timp este comentat cu rea-credinţă
97 Munkaslap, 23 apr. 1920, nr. 97; Arbeiter Zeitung, 13 mai 1920, nr. 108.
ee Munkaslap, 18 mai 1920, nr. 114.
88 Idem, 20 mai 1920, nr. 116.
1oo Idem, 28 mai 1920, nr. 121.
101 Ibidem.
1 01 Ellenzek, 16 iun. 1920, nr. 125.
1oa Pat'Yia, 19 iun. 1920, nr. 130.
1o' E'Ydelyi Nepszava, 4 iul. 1920, nr. 1.
105 A'Ybeite'Y Zeitung, 23 iul. 1920, nr. 165.
101 E'Ydelyi Nepszava, 1 sept. 1920, nr. 54.
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de presa burgheză, deşi ziarul Patria citează părţi importante din discurs. "Revoluţia noastră
nu a făcut nici un pas înapoi, numai tot înainte . . . E adevărat că zilnic trebuie să facem
compromisuri cu Apusul; aceste compromisuri însă ne şi dau ajutor. Cind am luat puterea
in mină nu am avut armată, azi nu există armată în lume unde să nu avem partidul nostru"I07.
Organul socialiştilor din Oradea, in septembrie 1920, citează pe larg din discursul lui Lenin
despre războiul ruso-polonez108 . în acelaşi număr al organului socialist din Oradea apare şi
declaraţia elogioasă a lui Bernard Shaw despre Lenin. Peste citeva săptămîni este publicat
apelul lui Lenin către socialiştii germani şi francezi. În acest manifest Lenin face apel la
socialiştii germani şi francezi, somindu-i să se debaraseze de elementele oportuniste de dreapta
şi să rupă relaţiile lor cu socialpatrioţiil 08 .
În sfîrşit, apare şi un articol teoretic. Este vorba de recenzia cărţii lui Lenin "Stîngismul,
boala copilăriei comunismului" 110 .
Mai apar şi alte articole despre Lenin in presa socialistă, spre sfîrşitul anului 1920. Arbeiler
Zeitung reproduce părţile mai importante din discursul lui Lenin despre politica Rusiei viitoarem. Noul ziar socialist din Tirgu Mureş, în articolul de fond, se ocupă cu personalitatea lui Leninm. N epszava din Oradea publică articolul unei sculptoriţe engleze (Mrs. Sheridan),
care povesteşte că Lenin, "deşi foarte ocupat, a fost un model extraordinar pentru ea" în
timpul cit ea a lucrat la statuia lui Leninll 3 • Spre sfîrşitul anului mai apar fragmente din discUl'sul ţinut la Moscova, despre "concesiile făcute străinilor". în acest discurs - după cum
relatează N epszava Lenin a spus, printre altele: "Prin faptul că am făcut concesii economice Americii in Siberia, vrem să ascuţim contradicţiile intre ei şi Japonia ... Prin concesiile făcute capitaliştilor străini vom cîştiga o biruinţă morală asupra statelor burgheze, pe care
le obligăm să ne ajute în loc de a împiedeca dezvoltarea noastră. Sîntem nevoiţi să
recurgem la acest mijloc, deoarece un singur stat nu este în stare de a nimici capitalismul
mondial'' 114 •

•
După

infringerea contrarevoluţiei şi consolidarea puterii sovietelor, tonul presei se schimbă
şi mai mult. Presa burgheză, in anii de după 1920, este unanimă în atacurile impotriva sovietelor şi impotriva lui Lenin. Presa social-democrată de asemenea are o atitudine tot mai
duşmănoasă, iar presa comunistă foloseşte un ton elogios.
Ziarul social-democrat din Cluj Kuzdelem publică scrisoarea lui Seratti către Lenin, in care
Seratti motivează de ce nu pot accepta socialiştii italieni concepţia lui Lenin despre organizarea partidului şi a Internaţionaleim. Organul socialiştilor din Timişoara, JI;Junkdslap, recenzind cartea lui Lenin "Stingismul, boala copilăriei comunismului", acceptă intru totul concepţia lui Lenin. Jumătatea articolului era cenzurată, dar cu toate acestea ne putem da seama
de opinia recenzentului. "În tratarea acestei probleme iese la iveală mult mai mult genialitatea lui Lenin decît în celelalte lucrări ale lui: capacitatea sa de a recunoaşte cauzele, adevărate chiar în manifestările de viaţă în aparenţă neinsemnate ale proletariatului" - citim
in recenzie. Iar concluziile autorului recenziei sînt expuse astfel : "Această carte este rezultatul iubirii lui Lenin ce o simte faţă de proletariat şi care se manifestă în demascarea tuturor greşelilor şi rătăcirilor. Cartea este însă în acelaşi timp şi rezultatul simţului de răspun
dere al unui mare conducător, care nu 'dicteazil.' maselor, dar nu face concesii nici instinct~lor nel?roletare, nu e linguşitorul proletariatului, dar are incredere în acesta ; conduce masele
cmd lE' tm·aţă şi dă educaţie cînd conduce luptele. Lenin simte cu masele, este înrădăcinat
in ma~e. Din fiecare pagină a cărţii putem simţi aceasta. Teoreticianul Lenin apare in această
107
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carte în faţa noastră ca conducătorul maselor, -ca teoreticianul şi strategul revoluţiei sociale,
aşa cum este de altfel şi cunoscut de trei ani de proletariatul mondial"11 6 •
în primlivara anului 1921, contradicţiile şi luptele între comunişti şi social-democraţi se
ascut. Aceasta va avea un ecou in privinţa aprecierii lui Lenin. La Cluj, de exemplu, în
prima jumătate a anului 1921 apar trei ziare socialiste: Tribuna socialistă, reprezentînd linia
reformistă, Kazdelem, organul centriştilor, şi Faklya, cu o orientare hotărît comunistă. Cînd
Fr:iklya publid!. articolul despre "politica reală a lui Lenin şi Kautsky", arătînd linia justă
a lui Lenin şi poziţia oportunistă şi de trădare a lui Kautsky 117 , atunci Kilzdelem, în articolul .. Leniniştii se dau inapoi" critică aspru politica inaugurată de Lenin118 •
Organul socialiştilor din Sibiu, Der Kampf, in aprilie 1921 publică discursul lui Lenin despre
problema ţărăneascii, discurs ţinut la Congresul al X-lea al Partidului Comunist din Rusia1 u.
În iulie, tot în acest organ apar ample fragmente din discursul lui Lenin ţinut la cea de-a
treia conferinţă unională rusii despre situaţia din Rusia sovietică120 • Scrisoarea lui Lenin
prh·itoare la foametea din Rusia apare in organele comuniştilor din Tirgu Mureş şi Arad,
în luna august 1921 111 • La aceasta se adaugă: .,Guvernul sovietic aşteaptă ajutorul muncitorilor din industrie şi ateliere precum şi de la mica ţărănime . . . Cei care au petrecut o viaţă
lungă în lupta dusă împotriva capitalismului pot aprecia starea gravă a proletariatului rus.
Aceştia işi vor da seama că Rusia trebuie ajutată. Sarcina cea mai grea în lupta dusă impotriva capitalismului o are în primul rind Rusia, şi de aceea se îndreaptă furia capitaliştilor
impotriva ei. Noi însă sintem convinşi că muncitorimea, cu cea mai mare energie şi abnegaţie, va pomi repede în ajutorul proletariatului rus"nz.
Arbeiter Zeitung, organ social-democrat, în octombrie 1921 publică fragmente din discursul
lui Lenin care a avut ca subiect: lupta pentru menţinerea puterii sovietelor123 • Organul comuniş
tilor din Tirgu Mureş, la a patra aniversare a revoluţiei proletare ruse, consacră un articol
elogios personalitliţii lui Lenin1 " .
în mod firesc, şi presa burgheză publică din cind in cind, pe Ungă ştiri, şi articole despre
Lenin, Dar, dupli cum am mai arătat, toate articolele au un ton duşmănos, de multe ori
injurios la adresa lui Lenin. Astfel de articole apar în Patria, Ellenz~k. Siebenburgisch-Deulsches
Tageblatt şi in alte organe ale burgheziei in anul 1921. În anii 1922-1923 ziarele se ocupă
mai mult de ştirile .,senzaţionale" privitoare la atentatele impotriva lui Lenin şi la boala sa.
Despre boala lui Lenin presa socialistă începe sli scrie in aprilie 1922m. Starea .. tovară
şului" Lenin este urmăritli cu atenţie de organul sindicatelor comuniste, ziarul Munkas 126 •
În aceşti ani citim însă mult mai puţin despre Lenin. Lipsa este justificată. Activitatea sa
este redusă la minimum. Este deci normal ca in citeva articole scrise despre Lenin locul primordial sli-1 ocupe munca sa teoretică. Ziarul El6re publică o ştire scurtă despre expunerea
lui Lenin in Consiliul comisarilor poporului, discurs in care Lenin declară că Rusia nu se
alătură la pretenţiile de despăgubiri de război ale Franţeil 27 • Tot în acest ziar este reprodusă
şi declaraţia lui Lenin despre conferinţa internaţionalelor muncitoreşti 128 • Ziarul Munkas
anunţă că Lenin a fost ales preşedinte de onoare al Internaţionalei Comuniste12 '.
În cursul anului 1925 apar şi două recenzii despre un studiu al lui Lenin. Ziarul Munkds
recenzează studiul lui Lenin despre Karl Marx, apărut la Berlin in colecţia "Biblioteca
Muncă şi Ştiinţă" 1 3°. Despre studiul lui Lenin, recenzentul periodicului Uj Harcos constată

Munkdslap, 27 febr. 1921, nr. 21.
Fdklya, 17 apr. 1921, nr. 21.
118 Kazdelem, 1921, nr. 93.
118 Der Kampf, 10 apr. 1921, nr. 3.
no Idem, 17 iul. 1921, nr. 23.
121 Marosvolgyi Munkds, 14 aug. 1921, nr. 33; Munkds, 21 aug. 1921, nr. 23.
122 Munkds, 21 aug. 1921, nr. 23.
1 18 Arbeiter Zeitung, 26 oct. 1921, nr. 244.
1 " MaYosvolgyi Munkâs, 4 dec. 1921, nr. 1.
1aa El6Ye, 2 apr. 1922, nr. 14.
118 Munkds, 27 mai, 3 iun., 1 iul., 15 iul., 1923, nr. 1, 2, 6, 8.
m El6Ye, 26 febr. 1923, nr. 9.
m Idem, 9 apr. 1923, nr. 11.
121 Munkds, 27 mai 1923, nr. 1.
uo Idem, 19 aug. 1923, nr. 13.
111
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următoarele: .. Lucrarea lui Lenin are două virtuţi principale. În primul rind ea este scurtă
şi intr-un spaţiu de două coli de tipar cuprinde toate domeniile marxismului. Cea de-a doua
însemnătate a lucrării constă în faptul că autorul este interpretatorul cel mai autentic al

lui Marx. În acest studiu, teoria lui Marx este expusă de acela care a făcut cel mai mult
şi şi-a sacrificat întreaga viaţă pentru înfăptuirea acestor teorii" 131 .

•

În ziua de 22 ianuarie 1924 a murit Lenin. Toată presa nu numai că publică vestea morţii
sale, dar se ocupă în articole lungi de viaţa şi activitatea lui. Moartea sa este primită cu
durere nu numai de comunişti, care in acest timp îşi duc lupta deja în condiţiile ilegalităţii,
dar şi de partidele socialiste şi sindicatele amsterdamiste. Presa comunistă, în urma teroarei,
era aproape nimicită în Transilvania. Nici social-democraţii n-au mai avut ziare decît la Cluj
şi Timişoara. Au apărut însă într-un număr considerabil organele sindicatelor unitare-comuniste
şi libere-amsterdamiste. Toată presa muncitorească şi-a depus omagiul in faţa memoriei lui
Lenin.
· Ziarul Munktis anunţă vestea morţii lui Lenin în articolul .. Lenin a murit - trăiască revoluţia"131. În zilele următoare scrie detaliat despre "ultimul drum al tovarăşului Lenin" şi
comunică că "întreaga Rusie era de faţă la înmormîntarea sa"133. Pe lîngă acestea, ziarul
mai publică şi o serie de articole despre Lenin, semnate de scriitori cu renume în mişcarea
comunistă de atunci. Astfel scriitorul M6zes Kahăna - sub pseudonimul Pal Terito - scrie
articolul "La moartea lui Lenin", Săndor Szatmări despre "Tovarăşul Lenin ca om" şi Bela
Illes .. La catafalcul tovarăşului Lenin"134,
Organele Partidului social-democrat din Cluj : Tribuna Socialistă şi Romaniai N epszava.
precum şi Arbeiter Zeitung din Timişoara, apreciază de asemenea rolul lui Lenin în mişcarea
muncitorească şi în viaţa statului sovietic. Ziarele sindicale, atît cele cu tendinţe unitatecomuniste: Lemnarul, Famunkas, Holzarbeiter, Muncitorul pielar, Boripari Munkas, Muncitorul îmbrăcămintei, Bekleidungs-Arbeiter, Ruhcizati Munkas, cît şi cei cu concepţii amsterdamiste social-democrate: Metalurgistul, Eisenarbeiter, Vas- es femmunkas, Typograph, Constructorul, Bauarbeiter, Epitomunkas şi altele 1-au omagiat pe Lenin.
Iată de exemplu cum scrie ziarul Constructorul, organ al sindicatelor muncitorilor constructori, una dintre uniunile cu influenţă exclusiv social-democrată: "Cu moartea lui Lenin dispare
de pe teatrul istoriei universale cea mai legendară figură a timpurilor din urmă" ...... .
" ... Cu toate că noi nu am putut adopta niciodată orbeşte toate punctele revoluţionare formulate
pentru mîntuirea proletariatului, totuşi, la vestea morţii sale, ni se umple inima de durerea
frăţească, căci oricare au fost rezultatele încercărilor sale : este de netăgăduit că prin munca
sa supraomenească, după ce a înlăturat rămăşiţele despotismului ţarist, a dat lovitura cea mai
puternică pentru a dărîma din temelii orinduirea socială putredă de azi"m.
La moartea lui Lenin articolul cel mai de seamă a fost publicat în organul Uniunii Muncitorilor Grafici din România, în săptămînalul Typograph, care apărea la Cluj. în limbile română,
maghiară şi germană au apărut, în chenar de doliu şi cu fotografie, trei articole de 900 de
rinduri despre Lenin138 • "0 jalnică veste au răspîndit săptămîna aceasta firele telegrafice:
Wladimir Ulianoff Lenin, întemeietorul republicii sovietice ruse, şi-a dat sfîrşitul luni, la 21
ianuarie". Autorul arată în continuare că în privinţa scopului, adică a dezrobirii proletariatului, "noi mergem pe acelaşi drum cu Lenin", în consecinţă "moartea lui atinge la fel de
dureros toate păturile proletariatului ; tocmai din acest motiv doliul comuniştilor ruşi este şi
dolinl nostru."
În încheiere, autorul scrie următoarele: "Am fi prea mărginiţi şi am tăgădui că sîntem
poletari dacă în aceste momente de doliu nu am recunoaşte şi meritele acestui mare şi
genial luptător al proletariatului, - şi dacă nu ne-am închina drapelul în semn de doliu
<leasupra proaspătului mormînt de lîngă Kremlin, cu onorul şi respectul ce i se cuvine bravului luptător".
131 Uj Harcos, 28 iun. 1923, nr. 2.
132
Munkds, 27 ian., 3 febr. 1924, nr. 7, 9.
133
Idem, 31 ian., 3 febr. 1924, nr. 6, 7.
131
Munkds, 3, 10 febr. 1924, nr. 7, 9.
136
Constructorul, febr. 1924, nr. 2.
138
Typograph, 26 ian. 1924, nr. 4.
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Acest material abundent constituie numai o parte a materialului existent
Nu conţine însă decît presa socialistă- Iipsind cîteva organe importante
din aceasta, mai ales din Braşov (Desrobz"rea, EUJre, Vildgossdg), Sibiu
(Igazsdg) şi Timişoara (!nainte). Din presa burgheză au fost depistate
numai organele principale din Cluj şi numai cîţiva ani din unele ziare
de importanţă mai mare din Braşov, Sibiu, Lugoj. Chiar în forma actuală însă, cele de faţă constituie o dovadă privind popularitatea personalităţii lui Lenin în Transilvania.
LUDOVIC ]ORDAKY

THE FIGURE OF LENIN IN THE NEWSPAPERS
IN TRANSSYLVANIA IN THE PERIOD OF 1917-1924
(Abstract)
In his paper the author occupies with the figure of the great revolutionist Lenin, aud
tries to present how had appeard at the beginning in the transsylvanian periodicals during
the years of his life (1917-1924). Follows with attention tbe bourgeois and workerclass
newspapers, publisbed in this time in rumanian, hungarian and german languages.
In the first period of the revolution, in the years 1917- 1918, also severa! democratic al
bourgeois periodicals had followed with simpathy the activity of Lenin, inspecially his activity
conceming the peace and the fight against the russian absolutism and despotism. In tbis
sphere of thought the jurnal Drapelul (Lugoj) and Ellenzek (Cluj) had a radical accent.
After the victory of the October Revolution and the beginning of tbe revolutionary socialists
policy initiated and led by Lenin, the bourgeois periodicals had changing his tone and had
taken a hostile attitude against Lenin.
The socialist press follows with a great simpathy the role of Lenin. Tbe newspapers
Adevărul, Volkswi/le, Erd~lyi Munkds and the others occupies with every manifestations of
Lenin. The death of the great revolutionist and thinker plunge into mourning the hole
working movement. Not only the communist press, but also the socialdemocratic and tradeunion newspapers had remembered in large articles about the great leader of the rufsian
and world proletariat.
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INTERNATIONALISMUL PROLETAR- O CONSTANTA
'
A ISTORIEI P.C.R. (1921-1944)

Partidul Comunist Român, făurit în 1921 ca purtător autentic al idealurilor sociale şi naţionale ale poporului român, a înscris încă de la creare
in programul său politic sprijinirea luptei drepte a altor popoare, a altor
partide comuniste şi muncitoreşti pentru progres social, libertate, pace şi
independenţă naţională. Prin deschiderea largă către înţelegerea şi sprijinirea cauzei clasei muncitoare din alte ţări în lupta de emancipare socială
şi naţională, P. C. R. s-a definit încă de la infiinţare ca un partid internaţionalist. Aceasta nu a însemnat adumbrirea caracterului său profund patriotic, fuga de îndeplinirea obligaţiilor faţă de poporul român al cărui
exponent fidel era. Dimpotrivă, P.C.R. era continuatorul pe o treaptă superioară al celor mai înaintate tradiţii de luptă-revoluţionare şi democratice -ale poporului nostru, ale mişcării muncitoreşti şi socialiste. Înscriind
la loc de frunte sarcini patriotice şi internaţionaliste partidul comuniştilor
români a vădit însă o bună pregătire teoretică şi politică. Inspirîndu-se din ideologia marxist-leninistă, P. C. R. considera cu deplin
temei că lupta patriotică a clasei muncitoare, a poporului dintr-o an.1mită
ţară pentru propria sa eliberare nu se poate desfăşura cu sorţi de izbîndă
fără să fie racordată la mişcarea generală a popoarelor pentru progres social
şi naţional. De altfel, întreaga istorie a poporului român împingea spre o
asemenea interpretare a relaţiei dintre patriotism şi internaţionalism. După
cum sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu, preşedintele Consiliului de Stat
al ţării noastre, în expunerea la Asociaţia de politică externă din New-York,
cu ocazia vizitei sale în S.U.A., prilejuită de sesiunea jubiliară a O.N.U.
din octombrie 1970, "De-a lungul istoriei sale, poporul român a cunoscut
vreme îndelungată asuprirea şi dominaţia străină, fapt care a întîrziat, într-o
măsură, dezvoltarea economică şi socială a ţării"l, Aceasta a făcut ca
poporul român să cunoască din proprie experienţă consecinţele neg1.tive
ale impilării străine şi să ştie ce înseamnă sprijinirea la nevoie a luptei drepte
a altor popoare. Aceasta semnifică, totodată, o mare nobleţe sufletească
a poporului nostru dovedită faţă de cauza altor popoare.
P.C.R. a moştenit de la vechea mişcare muncitorească şi socialistă din
ţara noastră un bogat tezaur de tradiţii internaţionaliste care atestă senti1

Nicolae Ceauşescu, Expunere la Asociaţia de politică externă din New-York, 22 octombril
Bncureşti, 1970, p. 6.

1~70,
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mentele de puternică solidaritate ale poporului român, ale clasei muncitoare
cu cauza luptelor progresiste din alte ţări. Astfel, simpatia manifestată faţă
de Comuna din Paris şi participarea directă a unor români la apărarea ei2,
solidarizarea cu revoluţia burgheza-democratică din 1905 din Rusia şi ajutorul acordat marinarilor ruşi de pe vasul Potemkin, lupta cu arma în mînă
pînă la sacrificiul suprem a multor revoluţionari români pentru apărarea
victoriei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie3 şi a Republicii Sovietice
Ungare 4 - reprezintă numai cîteva pilde de internaţionalism manifestat
cu atîta generozitate de către poporul român faţă de lupta altor popoare.
Un puternic suflu internaţionalist a dominat în mişcarea muncitorească
şi socialistă românească şi pe linia întreţinerii unor legături strînse cu miş
carea socialistă internaţională. Pot fi reliefate în acest sens activitatea rodnică a socialiştilor români la Internaţionala I-a şi a II-a, la Conferinţa internaţionaliştilor de la Zimmerwald, la Conferinţele balcanice etc. ; sprijinirea emigranţilor reYoluţionari ruşi, bulgari etc. veniţi în ţara noastră;
ajutorul acordat transportării prin România a presei ilegale pentru mişcarea
muncitore8.scă din alte ţări etc.
Trebuie subliniat de asemenea că şi mişcarea muncitorească din ţara
noastră s-a bucurat, la rîndul ei, de simpatia şi ajutorul internaţionalist
al clasei muncitoare din alte ţări cu prilejul grevei generale din 1920, a
luptelor din 1933 etc.
Crearea P.C.R. a însemnat ridicarea pe o treaptă superioară a solidarităţii
internaţionaliste româneşti. La baza programului şi întregii activităţi politice a partidului comunist au fost puse principiile marxism-leninismului,
ale internaţionalismului proletar. Acest fapt era jalonat şi în documentele
constitutive. Astfel, în proiectul de statut pregătit în vederea Congresului
de creare a partidului din 1921 se preciza în articolul 1 că "Partidul SocialistComunist din România urmăreşte organizarea proletariatului pe terenul
luptei de clasă şi al soUdarităţii internaţionale a muncitorilor (subl. ns.) pentru
cucerirea puterii politice şi aplicarea dictaturii proletariatului ... " 6 •
Atitudinea internaţionalistă a partidului comuniştilor români a reieşit
şi din unele rnoţiuni adoptate la congres. Astfel, într-o moţiune erau exprimate sentimente de solidaritate internaţionalistă faţă de cauza proletariatului rus" ... care, prin opera măreaţă ce a înfăptuit cît şi prin sacrificiile
nenumărate aduse cauzei comuniste, formează astăzi avangarda proletariatului mondial în războiul său de dezrobire de sub jugul capitalist"G.
De asemenea, a fost adoptată o moţiune de solidaritate cu Internaţionala
Comunistă care întrunea în sînul ei pe proletarii conştienţi de menirea lor
z Yezi Nicolae Copoiu, Comuna din Paris - evcnimcul epocal în istoria mişcării H/llncitoreşti
AISISP, XVII, din 1971, nr. 1, p. 155-156.
a Vezi Mare.a Revoluţie Socialistii din Octon~brie şî România, Bucureşti. 1967; 1\larea Revoluţie Socialistă di# Octombrie şi mişcarea revoluţionat'ă şi democratică din Homiinia, Bucureşti,

i•ternaţionale,

1967 etc.
• Vezi ln sprijinul Republicii Unţare a Sfaturilor, 1919, Bucureşti, 1969.
6
Documente din istorit~ mişcării mu11citoreşti din România. 1916-1921, Bucureşti, 1966,
p. 627.
1 Idem, p. 685.
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clasă în lupta pentru doborîrea capitalismului din lumea întreagă şt
făurirea regimului socialist 7 •
Configuraţia P. C. R. de partid profund internaţionalist a fost confirmată
de către întreaga sa istorie ulterioară cînd a împletit organic sarcinile patriotice de organizare şi conducere a luptei clasei noastre muncitoare împotriva
regimului burghezo-moşieresc, pentru apărarea independenţei şi suveranităţii
naţionale a ţării, cu sarcinile internaţionaliste de sprijinire a luptei clasei
muncitoare şi a tuturor forţelor progresite din alte ţări .

de

•
în primul său deceniu de activitate - care a coincis aproximativ cu lupta clasei muncitoare din ţările capitaliste împotriva exploatării din perioada stabilizării capitaliste, din anii
grei ai crizei economice din 1929-1933, cu lupta împotriva terorii instituite asupra mişcării
muncitoreşti in anii 418l"e au urmat avintului revoluţionar de după_ primul război mondial P.C.R. a oferit numeroase dovezi ale atitudinii sale internaţionaliste. De pildă, in nderea
dezvoltării conştiinţei internaţionaliste a maselor muncitoare din, ţara noastră, a strîngerii legă
turilor cu proletariatul internaţional, P.C.R. a folosit o gamă largă de metode, forme, procedee. Astfel a fost organizată anual aniversarea unor date şi evenimente memorabile din istoria
mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, cum au fost zilele de 1 Mai 8 , 8 1\Iartie 9 ,
1 Augustl 0 , 7 Noiembrie11, aniversarea zilei internaţionale a tineretuluiu, a şomerilor 13 , aniversarea revoluţiei socialiste din Ungaria14, a Comunei din Paris16 etc.
În vederea acestor aniversări se organizau importante campanii politice, cu care prilej
partidul, U .T.C., sindicatele, B.M.Ţ. etc. editau şi răspîndeau in !mase presă revoluţionară,
manifeste, apeluri, moţiuni şi alte materiale propagandistice prin care erau înfăţişate situaţia
şi lupta proletariatului internaţional, succesele şi înfrîngerile sale, contribuind astfel la dezvoltarea solidarităţii internaţionale. într-un material propagandistic răspîndit de P.C.R. cu ocazia
zilei de 1 Mai 1922 ~>e arăta de pildă: .,Sînt pelite treizeci de ani de cînd proletariatul lumii
întregi a făcut din ziua de 1 Mai o zi de sărbătoare internaţională muncitorească.
Muncitorimea luptă pentru aspiraţiile ei cu credinţa că izbînda ei impotriva asupritorilor
capitalişti va insemna mîntuirea întregii omeniri prin deschiderea largă a porţilor unei noi
epoci istorice, epocă în care nu vor mai exista în societate clase şi războaie. Conştiinţa aceasta
că muncitorimea, luptînd pentru sine, luptă pentru liber;uea întregii lumi face din lupta
ei o luptă sfîntă"Ie.
Continuînd atitudinea sa profund internaţionalistă faţă de Marea Revoluţie Socialistă diu
Octombrie, P.C.R. a organizat an de an la 7 Noiembrie cinstirea acestui măreţ eyeniment
al istoriei mişcării muncitoreşti internaţionale, ca o zi prevestitoare de noi izbînzi şi pentru
proletariatul din România. În articolul Cinci ani ie revoluţie rusă 1917-7 Noiembrie 1922,
publicat in Socialismul, se scria: .,Ptevoluţia proletară rusă trece astăzi victorioasă pragul

Documente din istoria Partidului Cemunist din România, ed. II, Bucureşti, 1953, p. 29-30.
Dowmente din istoria Partidului Comunist şi a mişcării muncitoreşti revoluţio1lare din
România. 1921-1924, :aucureşti, 1970, p. 183, 457; Scfnteia, anul II, nr. 5-6, aprilie 1932;
Scînteia, anul III, nr. 6, 1 aprilie 1933 etc.
• Do~umente tiin istoria Partidului Comunist şi a miş~ării muncitoreşti revoluţionare din
Româma, 1921-1924, p. 419; Scînteia, anul II, nr. 3, 15 martie 1932 etc.
10
Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice (I.S.I.S.P.) de pe lîngă C.C. al
P.C.R., Cota A :X.III-1, nr. inv. 268.; A XV -6, nr. inv. 320; A XVI-2, nr. inv. 409;
A XVII-47, nr. inv. 590.
11 Socialismul, anul XVI, nr. 200, 5 noiembrie 1922.
12 Scînteia, anul II, nr. 8, septem'srie l!il32.
1a Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XV -2, nr. inv. 326.
1
' Docume1ete din istoria Partidului Comunist şi a mişcării revoluţionare şi_ democratice din
România. 1921-1924, p. 433.
u ldem, p. 185.
11 I dem, p. 83.
7

8
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anului al şaselea. După cinci ani de luptă cu imperialismul mondial, cu contrarevoluţia internaţională şi cu trădătorii şi renegaţii din rindurile proletariatului însuşi, Republica SovieticA
Rusă stil astăzi mai mîndră şi mai viguroasă decît oricind şi priveşte cu incredere spre zarea
revoluţiei

mondiale" 17 • În manifestele de 7 Noiembrie erau popularizate succesele şi înfâţişate
din primii ani ai construcţiei socialiste.
Atitudinea de solidaritate internaţionalistă faţă de Puterea Sovietică, hotărîrea de a o
ajuta să depăşească greuUţile din primii ani rezultate din intervenţia imperialistă, s-au concretizat şi in publicarea de cAtre P.C.R. a unor chemări adresate maselor muncitoare din
România, cum au fost: Apelul Comisiei Regionale a Sindicatelor din Banat pentru sprijinirea
fnjomctaţilor din Rusia 18, Manifestul C.E. al P.S.C.R. din 31 martie 1922 pentru ajutorarea
sinistratilor din Rusia 18 , Comunicatul din 27 aprilie 1922 prin care se anunţă constituirea
Comite/ului .. Maxim Gorki" de ajutorare a Rusiei tnjometate 20 etc.
P.C.R. a dat o interpretare largă. autentică internaţionalismului proletar, chemind masele
muncitoare din România sâ se solidarizeze cu lupta clasei muncitoare din toate ţările impotriva
asupririi capitaliste, a terorii, a măsurilor de represiune la care era supusă mişcarea comunistă, să sprijine mişcările progresiste de eliberare naţional-colonialăf-etc. Într-un apel al
P.C.R. din 1923, intitulat sugestiv Susţineţi proletariatul german, se scria: ,.Tovarăşi, proletari
din toatii lumea! Întindeţi o mină protectoare asupra proletariatului german. Atrageţi prin
mitinguri de mase atenţiunea proletariatului internaţional asupra situaţiei din Germania, strîngeţi fonduri pentru a veni in ajutorul greviştilor şi şomerilor germani, presei, proletariatului
german, organizaţiilor revoluţionare din Germania" 11 •
Pentru sprijinirea luptătorilor revoluţionari din Bulgaria, pentru ajutorarea victimelor
terorii albe din această ţară, P.C.R. a răspîndit o serie de apeluri11 in rindurile muncitorilor,
a organizat stringerea de fonduri în bani, obiecte şi alte ajutoare pentru a fi trimise luptă
tarilor bulgari. în hotărirea Secretariatului P.C.R. adresată Ministerului de Interne pentru
aprobarea organizării campaniei de sprijinire a victimelor terorii din Bulgaria se arăta printre
altele : ,.Comitetul Central al partidului Comunist a hotărît stringerea de ajutoare in bani
şi obiecte pentru'Jmuncitorii, intelectualii şi ţăranii victime ale teroarei din Bulgaria. în vederea aceasta s-a pornit acţiunea de stringere a acestor ajutoare in rîndurile organizaţiilor politice şi sindicale muncitoreşti" 23 •
Cu ocazia morţii in 1924 a genialului învăţător şi conducător al proletariatului internaţional
V. I. Lenin, P.C.R. a publicat o serie de materiale prin care chema muncitorii din ţara
noastră să lupte pentru cauza lui Lenin, pentru înfăptuirea şi in România a idealului socialist.
În articolul Lenin, expresia epocii revoluţiei sociale publicat in ziarul Socialismul se scria:
,.În Lenin, proletariatul {mondial-pierde pe conducătorul cel mai genial după Marx şi după
Engels al revoluţiei mondiale"U.
De altfel, in mişcarea muncitorească şi democratică din ţara noastră s-a statornicit tradiţia
trainică a comemorării unor date importante din viaţa marilor personalităţi ale clasei muncitoare internaţionale, Marx- Engels - Lenin. Astfel, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la moartea lui K. Marx a fost publicat in ziarul Socialismul un articol comemorativ intitulat Karl
Marx, în care se arăta importanţa activităţii teoretice şi practice a lui Marx - unul din
fondatorii marxismnlui25.
Printr-o gamă largă de acţiuui întreprinse pentru dezvoltarea spiritului internaţionalist
în rindulimaselor muncitoare din ţara noastră, prin legăturile directe cu mişcarea comunistă,
P.C.R. s-a afirmat deci încă de la începutul activităţii sale ca un detaşament activ al miş
cării muncitoreşti mondiale. care şi-a onorat pe deplin obligaţiile sale intemaţionaliste .
greutăţile

•
Socialismul. anul XVI. nr. 200, 5 noiembrie 1922.
Documente din istoria Partidului Comunist şi a mişcării
România. 1921-1924, p. 182.
19 ldem, p. 186.
20 1 dem, p. 205.
n Idem, p. 521.
az Idem, p. 564.
n ldem, p. 600-601.
u Socialismul, anul XIX, nr. 9, 27 ianuarie 1924.
u ldem, anul XVII, nr. 21, 15 martie 1923.
17
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Perioada istorică următoare - cea a zbuciumatului deceniu al patrulea - s-a caracterizat
prin lupta disperată a popoarelor lumii împotriva forţelor reacţionare şi agresive ale militarismului japonez, hitlerismului german şi ale aliaţilor lor. Prini, atacarea Chinei revol~ţionare
de către imperialismul japonez în 1931, prin expansiunea iar apoi prin declanşarea m 1939
a celui de-al doilea război mondial în Europa de către Germania hitleristă libertatea şi fiinţa
naţională a zeci de popoare a fost grav periclitată. Iată de ce, lupta popoarelor, a mişcăril~r
antifasciste, antirăzboinice şi democratice a luat în această perioadă o deosebită amploare m
toate ţările. Peste tot însă rolul hotărîtor în cadrul acestor mişcări I-au avut partidele collluniste şi muncitoreşti. Comuniştii au fost principalii animatori ai luptei poporului pentru salvgardarea libertăţii naţionale. Ei au fost de asemenea in fruntea acţiunilor pentru lărgirea
eforturilor comune ale popoarelor în vederea apărării lor colective în faţa invadatorilor
fascişti.

în această perioadă, deosebit de critică şi pentru poporul român - ameninţat din interior
de ,.Garda de fier" cu dictatura fascistă, iar dinafară de expansiunea hitleristă - P.C.R.,
concentrîndu-şi în primul rind eforturile spre organizarea rezistenţei naţionale antifascist~
şi antihitleriste a poporului român, nu a uitat nici de obligaţiile sale internaţionaliste. Dimpotrivă, considerind absolut necesare acţiunile colective ale clasei muncitoare, ale popoarelor
din diferite ţări, sincronizarea luptei lor antifasciste şi antirăzboinice, P.C.R. a militat consecvent pentru extinderea legăturilor internaţionaliste ale poporului român cu alte ţopoare,
partide, organizaţii pacifiste, pentru participarea delegaţilor români la congresele mondiale
antifasciste şi antirăzboinice, pentru coordonarea eforturilor tuturor popoarelor ameninţate
de pericolul fascismului şi războiului imperialist. Totodată, P.C.R. va fi în fruntea acţiunilor
de mobilizare a poporului român, de sprijinire directă - uneori cu arma în mină - a
cauzei drepte a libertăţii altor popoare. În această perioadă, deosebit de grea în viaţa popoarelor lumii, patrimoniul internaţionalist al P.C.R. s-a îmbogăţit cu noi dovezi care ilustrau
inalta generozitate sufletească a poporului român, hotărîrea sa de a ajuta lupta de eliberare
a altor popoare.
Corespunzător sarcinilor acestei perioade istorice gama acţiunilor intemaţionaliste ale
P.C.R., ale poporului român se va îmbogăţi şi diversifica extnm de mult. Această gamă a
cuprins, in primul rînd, promovarea unei politici de pace şi prietenie cu primul stat socialist ;
solidaritatea cu revoluţia chineză şi apărarea ei in faţa imperialismului japonez; apărarea
poporului etiopian în faţa agresiunii fasciste italiene din 1935; solidarizarea cu cauza sfîntă
a libertăţii Spaniei republicane şi lupta cu arma in mină a celor 500 de voluntari rt mâui
pe fronturile războiului civil din această ţară; sprijinul moral, politic şi material acordat popoarelor austriac, cehoslovac şi polonez căzute primele victime ale agresiunii hitleriste; lupta
unor voluntari români în rezistenţa antifascistă din Spania, Franţa, Uniunea Sovietică etc.
în perioada celui de-al doilea război mondial; lupta armatei române după 23 August 1944
pentru zdrobirea hitlerismului german şi aliaţilor lui şi eliberarea popoarelor ungar, cehoslovac,
austriac etc.
De aEemenea, in această perioadă au continuat să fie organizate de către partid o serie de
campanii politice menite să cultive spiritul intunaţicnalist în mişcarea muncitorea~di din
Rc-mânia. Astfel, P.C.R. a organizat an de an Intre 15-25 ianuarie campania celor trei .,L.L.L."
în care Ee comemorau Lenin, Karl Liebknecht, Roza Luxtmburg - conducători ţrctminenţi
ai mişcării comuniste internaţionale. Cu acest prilej !e răspîndeau manifeste, se publicau arti·
cole comtmoratiYe etc. care făceau cunogcute muncitorilor din ţara noastră tradiţiile revoluţionare de luptă ale proletariatului intemaţiona12u.
Comemorarea lui Marx a devenit de asemenea o tradiţie in mişcarea muncitorească din
ţara noastră 27 •
În România a fost aniversată in fiecare an la 18 martie Comuna din Paris2& - prilej de
evocare a glorioaselor tradiţii revoluţionare de luptă ale proletariatului francez, de reliefare a
succeselor sale împotriva fascismului, pentru închegarea frontului popular antifascist.
20

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIV -7, nr. inv. 899; A XV -24, nr. inv. 348; A XVI-93;
A XVI-104, nr. inv. 2Q01; A XVI-93, nr. inv. 1908; A XVII-120; A XVII-120, nr.
in..-. 1944; Scînteie, aBul IV, »r. 1, ianuarie 1934; Lupta de clasă, nr. 1, ianuarie 1934;
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-1, Br. inv. 684 etc.
•' Idem, A XVIII-52, nr. inv. 595.
21
Idetn, A XV -40, Br. inv. 364; A XVI-102; A ::X.VI-102, nr. inv. 1995 etc.
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în rindul mişclirii muncitoreşti din România au fost popularizate documente despre activitatea altor partide comuniste şi muncitoreşti şi desţwe activitatea Internaţionalei Comuniste. Astfel,
ţinind seama de importanţa documentelor Congresului al VII-lea al Internaţionalei Comuniste
pentru generalizarea tacticii frontului unic muncitoresc şi a frontului popular antifascist,
P.C.R. a popularizat prin presă şi prin manifeste aceste documente18 •
O puternică atitudine internaţionallstă a vădit P.C.R. şi prin organizarea, şi in această perioadă, a unor acţiuni de solidaritate cu victimele terorii fasciste din Germania, Bulgaria etc. Pe
această linie se inscriu acţiunile de solidarizare cu Ernst Thălmann-conducătorul Partidului
Comunist German, Dimitrov, Popov, Torgler - implicaţi in procesul incendierii Reichstagulni şi care au căzut victime ale justiţiei şi terorii fasciste 80 • In instrucţiunile C.C. al P.C.R.
din iulie 1934 pentru organi~area campaniei de 1 August - ziua internaţională de luptă împotriva
tăzboiului imperialist se arată că "Se vor formula proteste contra deţinerii fruntaşului
comunist Ernst Thiilmann din inchisorile Germaniei, care se vor trimite consulatelor şi Ministrului Germaniei la Bucureşti, comuniştii avind instrucţiuni să organizeze şi manifestaţiuni
ostile in faţa acestor instituţiuni ... ca o reacţie contra regimului hitlerist" 31 •
Credincios atitudinii sale profund internaţionaliste faţă de primul stat socialist din lume, P.C.R.
a continuat să popularizeze şi în această perioadă in rindul maselor muncitoare şi al opiniei
publice din ţara noastră succesele construcţiei socialiste obţinute in diferite domenii de către
t:niunea Sovietică, politica sa externă de pace, superioritatea orinduirii care se edi!ica in
statul vecin. P.C.R. a militat cu consecvenţă pentru o politică de pace, prietenie şi bună vecinătate cu Uniunea Sovietică. Pentru o asemenea politică au militat şi unii oameni politici
burghezi clarvăzători, cum a fost Nicolae Titulescu. În climatul favorabil creat în ţară de
stabilirea in 1934 a relaţiilor diplomatice cu statul sovietic, P.C.R. a reuşit să creeze o organizaţie legală de masă Amicii U.R.S.s.aa - transformată ulterior, după dizolvarea ei de
către autorităţi, în Societatea pentru întreţinerea raporturilor culturale dintre România şi Uniunea
Sovieticăl8. Prin intermediul acestor asociaţii de prietenieM, ca şi a altor organizaţii de masli sindicate, U.T.C., Comitetul Naţional Antirăzboinic, Comitetul Naţional Antifascist,Liga Muncii
etc. -, folosiud o bogată presli ilegală şi legal li, manifeste, apeluri, moţiuni, organizînd intruniri şi conferinţe publice etc., partidul comunist a reuşit să facă cunoscute poporului român
realizările construcţiei paşnice din Uniunea Sovietică,
contracarind in bună parte efectele
propagandei oficiale burgheze antisovietice. în ţara noastră s-a statornicit tradiţia trainică
a sărbătoririi an de an a zilei de 7 Noiembrie, cu care prilej se răspîndea in mase un număr
impresionant de manifeste 35 . Aceasta a fost tema poate cea mai dezbătută in activitatea propagandistică din anii ilegalităţii - ca o dovadă peremptorie a atitudinii profund internaţionaliste
n P.C.R. faţă de primul stat socialist din lume.
Masele muncitoare, intreaga opinie publicli progresistii din ţara noastrli, au manifestat sub
conducerea P.C.R., o atitudine de profundă solidaritate cu China revoluţionară, de condamnare a
agresiunii imperialiste japoneze din 1931. în numeroase manifeste, articole de presă şi alte
materiale propagandistice, P.C.R. s-a arătat solidar cu cauza dreaptă a libertăţii naţionale
a eroicului popor chinez. Într-un manifest publicat încă in 1931, cind se pregătea agresiunea,
se arăta că "reacţiunea gomindanistă internă şi imperialismul japonez, speriate de succesele
18
Scînteia, anul V, nr. 23-24 (65) din august 1935; anul V, nr. 25-26 (67), 10 octombrie 1935; anul VI, nr. 14-15 (83-84), 15 septembrie 1936 etc.
ao Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-125.
11 Idem, A XVIII-44, nr. inv. 727.
31
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul Nr. 24, dosarul Nr. 4150, fila 9.
33 Idem, fondul Nr. 24, dosarul 4151, fila 124/3.
3
' Vezi P. Constantinescu-Iaşi, Organizaţii de masă legale conduse de Partidul Comunist
din România între anii 1932-1938, Bucureşti, 1952; Titu Georgescu, Gh. Ioniţă, Organizaţii
legale de masă promotoare ale l'elaţiilor de prietenie dintre România şi U.R.S.S. create şi Îtldrumate de Partidul Comunist Româu în anii ilegalităţii sale, in Mare a Revoluţie Socialistă din
Octombrie şi România, Bucureşti, 1970; Ioan Chişu, Asociaţia Amicii U.R.S.S. - organizaţie
de masă legală condusă de P.C.R. (1934), autoreferat asupra lucrării de doctorat, Cluj, 1965 etc.
35
Vezi Ioan Chişu, Unele aspecte privind rolul manifestelor răspîndite de P.C.R. cu prilejul
aniversdrii zilelor de 15-16 februarie, 1 Mai, 1 August, 7 Noiembrie etc. (1934 -1938), Studia,
Seria Istorie, 2, 1966; Ioan CWşu, Octombrie leninist în tradiţia mişcării muncitoreşti şi democratice din Romdnia. 1917-1936, Studia, Seria Istorie, 1. 1970.
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armatei roşii chineze formate din muncitori, ţărani-pun la cale planuri de atacare a Chinei,
de înăbuşire a mişcării revoluţionare" 38 • Un alt manifest al P.C.R. din 1931 avea de asemenea drept temă solidaritatea românească cu poporul chinez care lupta împotriva reacţiunii
burgheze interne şi a militariştilor japonezi care ocupaseră Manciuria: .,Împotriva acestei
exploatări sîngeroase s-au organizat muncitorii şi ţăranii mici în Partidul Comunist Chinez,
au format Armata Chineză Roşie. Mişcarea revoluţionară creşte zilnic şi astăzi Armata Roşie
Chineză a ocupat o regiune de 80 de milioane de locuitori, a împărţit pămîntul ţăranilor mici,
toate fabricile au trecut în mîinile muncitorilor. Astfel, 80 de milioane de chinezi au alungat
pe domnii sîngeroşi şi au introdus domnia muncitorilor şi ţăranilor" 37 • În încheierea manifestului erau chemate masele muncitoare din România să-şi ridice glasul împotriva agresiunii imperialismului japonez asupra poporului chinez.
În manifestul intitulat sugestiv Jos războiul împotriva muncitorilor şi ţăranilor revoluţionari
din China, editat şi răspîndit de către P.C.R., în 1932, sînt demascate uneltirile agresive
ale imperialismului internaţional împotriva Chinei revoluţionare: .,Burghezia imperialistă din
întreaga lume a pornit măcelul împotriva maselor nevoiaşe revoluţionare din China. Revoluţia chineză înaintează cu paşi repezi ... în faţa formidabilului avint revoluţionar burghezia
a închegat frontul unic contrarevoluţionar" 38 • în încheiere, P.C.R. cheamâfmuncitorii, ţăranii,
soldaţii, marinari şi recruţii cărora le este adresat manifestul - la solidaritate internaţiona
listă cu cauza dreaptă a revoluţiei chineze, a poporului chinez.
Drama poporului chinez, necesitatea solidarizării tuturor partidelor comuniste cu cauza lui
dreaptă este exprimată foarte plastic într-un manifest al P.C.R. din 1931: .,Războiul imperialist de împărţire a Chinei înaintează cu tot convoiul său de grozăvii. Mii de muncitori şi
ţărani au căzut pînă acum victime acestui nou atac al imperialismului japonez. Oraşe întregi
au fost incendiate". Se arată apoi că partidele comuniste din toată lumea, sub conducerea
Internaţionalei Comuniste, sînt singurele forţe reale de impotrivire contra războiului imperialist
şi de mobilizare a maselor contra noului război imperialist. Adresîndu-se maselor muncitoare
din ţara noastră, manifestul P.C.R. arată: .,Datoria voastră este de a vă ridica la luptă
contra imperialismului japonez şi contra aliaţilor şi susţinătorilor săi. cerînd retragerea armatelor imperialiste din China"a9
Solidaritatea românească cu cauza dreaptă a poporului chinez o găsim exprimată şi în
multe alte[manifeste şi matc:riale propagandistice'o.
După instaurarea în 1933 a hitlerismului în Germania a inceput să crească pericolul fascist.
hitlerist şi pentru alte popoare ale Europei. într-o serie de ţări începe lupta deschisă dintre
forţele fascizante şi forţele patriotice progresiste, antifasciste. O asemenea confruntare deschisă a fost şi cea din Austria, din februarie 1934. Cu acest prilej P.C.R. a chemat masele
muncitoare din ţara noastră să se solidarizeze cu lupta eroică a clasei muncitoare austriece
împotriva pericolului fascist, hitlerist, înfierînd atacul brutal organizat la Viena asupra forţelor populare. Într-un manifest din februarie 1934 se arată că .,Muncitorimea din Austria
s-a răsculat împotriva dictaturii fasciste a regimului Dolfuss.
Ea n-a mai putut răbda jugul, exploatarea şi sugrumarea mereu crescînde ale dictaturii
fasciste a bancherilor, fabricanţilor şi moşierilor. Şi burghezia şi moşierii n-au mai fost în
stare să dea decit reducerea lefurilor de mizerie, flămînzirea celor fără de lucru şi răpirea
libertăţilor de întrunire, de presă şi de grevă" 41 • După ce condamnă represiunea sîngeroasă
a trupelor guvernului şi a batalioanelor fasciste asupra muncitorilor din Viena, manifestul
arată că P.C.R., clasa muncitoare din România, la fel ca întreaga mişcare revoluţionară
din toată lumea, sînt alături de eroica muncitorime din Austria .. . . . Prin întruniri, demonstraţii şi greve demonstrative, greve politice de masă, muncitorii, ţăranii şi funcţionarii din
România trebuie să-şi manifeste solidaritatea de luptă cu fraţii lor din Austria"'s.
38

Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIV -34, nr. inv. 1466.
Idem, Cota A XV -72, nr. inv. 1204.
as Idem, Cota A XVI-99, nr. inv. 1991.
89
Idem, Cota A XVII-2, nr. inv. 545.
60
Idem, Cota A XVI-102 etc.
u Idem, Cota A XVIII-8, nr. inv. 691.
n Ibidem.
8
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Un alt manifest din februarie 1934, adresat tuturor celor ce muncesc din ţară, arată că
.. Tunurile grele au bubuit la Viena şi in toată Austria. Mitraliere şi aruncătoare de mine
şi tancuri au scuipat foc zi şi noapte timp de o săptămînă. Armata mercenară şi gărzile
,.creştine" ale Heimwehr-ului au scăldat în singe intreaga ţară austriacă"". Este înfăţişată
apoi solidaritatea in luptă a muncitorilor comunişti şi social-democraţi care au înfăptuit pe
baricade frontul unic muncitoresc in ciuda greutăţilor şi trădărilor de pînă atunci.
Pagini luminoase în cartea de aur a internaţionalîsmului, a solidarităţii sfinte a popoarelor
la vremuri de restrişte a înscris poporul român condus de P.C.R. şi prin sprijinirea luptei
pentru apărarea fiinţei naţionale a poporului abisinian cotropit în 1935 de către Italia fascistă
a lui Mussolini. Încă in perioada premergătoare agresiunii, P.C.R. a demascat in faţa lumii
întregi pericolul care se crea pentru Abisinîa, pentru pacea lumii. Într-un manifest din august
1935 se arăta că: ,.Italia terorii şi mizeriei fasciste e gata să aprindă făclia războiului contra
Abisiniei" 44 • P.C.R. chema popoarele să-şi ridice glasul în apărarea dreptului la viaţă al
poporului abisinian.
După declanşarea agresiunii, opinia publică progresistă românească şi-a intensificat eforturile de sprijinire a luptei drepte a Abisiniei. în ţara noastră a fost răspîndit de către miş
carea antifascistă Apelul lansat de Comitetul internaţional pentru apărarea poporului etiopian.
În ziarul Torţa, profesorul universitar P. Constantinescu-Iaşi, preşedintele C.N.A., publică
un articol plin de căldură şi intitulat sugestiv Pentru Abisinia, pentru pace, în care este exprimată solidaritatea efectivă a poporului român faţă de poporul abisinian, cere să se formeze şi
la noi in ţară un Comitet pwtm apărarea Etiopiein. Sint răspîndite o serie întreagă de materiale propagandistice cu o puternică amprentă internaţionalistă.
Sentimente de profundă simpatie şi solidaritate românească cu lupta dreaptă a poporului
etiopian au fost exprimate şi de către Nicolae Titulescu de la inalta tribună a Ligii Naţiunilor
de unde a demascat cu curaj pe agresorii fascişti, cerind tuturor ţărilor să boicoteze Italia
fascistii, să-i aplice sancţiuni economice pentru a o sili în felul acesta să redea libertatea
Abisinici.
Atitudinea profund umană a poporului român - exprimată de N. Titulescu la Liga Naţiu
nilor - a fost astfel apreciată de împăratul Etiopiei, Haile Selassie : ,.Ceea ce a făcut Titulescu pentru poporul etiopian este înscris in inimile tuturor etiopienilor şi amintirea faptelor
sale va trăi veşnic" 48 •
P.C.R. a popularizat în rîndurile mişcării muncitoreşti şi democratice din ţara noastră
luptele antifasciste şi antirăzboinice ale proletariatului internaţional47 în scopul dezvoltării solidarităţii cu cauza dreaptă a libertăţii şi păcii popoarelor, al preluării experienţei pozitive pentru lupta antifascistă din ţara noastră.
Într-un manifest de 1 August 1934 - ziua internaţională de luptă impotriva războiului
imperialist - P.C.R. sublinia succesele luptelor muncitoreşti din România, Austria, Franţa
etc. bazate pe frontul unic muncitoresc: ,.Arma puternică contra acestuia (războiului - n.n.)
este frontul unic al tuturor muncitorilor, cum am arătat şi luptele din februarie din 1933
în România, ridicarea armată din Viena in februarie 1934, luptele de stradă din Franţa tot
din februarie"u.
într-o broşură editată cu prilejul zilei de 1 Mai 1935 sint reliefate de asemenea eroicele
lupte antifasciste ale popoarelor austriac, francez, etiopian: .. Luptele eroice pe baricade ale
proletariatului austriac, luptele de stradă ale proletariatului parizian care, sub conducerea
Partidului Comunist a realizat in cursul luptelor adevăratul front unic de acţiune şi a răsturnat
pentru un moment. odată cu guvernul fascîzant Doumergue, planul dictaturii fasciste in Franţa
- ne arată cum împotriva fascismului se ridică cu putere şi cu succes cînd are conducere
comunistă frontul revoluţionar proletar"4 9 •

ldem, Cota A XVIII-9, nr. inY. 692.
Idem, Cota A XIX-49, nr. inv. 838.
46 Torţa, nr. 1, 1 noiembrie 1935.
48 Scînteia, nr. 3692, 27 septembrie 1964.
47
Lupta de clasă, anul XV, nr. 2, februarie 1934; Lupta de
septembrie 1936 etc.
cs Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XVIII-52, nr. inv. 1424.
u Idem, Cota A.b. XIX-1, nr. inv. 840.
43

44
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P.C.R. a popularizat pe larg succesele tacticii frontului unic muncitoresc şi a frontului
popular antifascist din Franţa. "în Franţa - se arată într-un manifest din aprilie 1935 frontul unic în urma agitaţiei formidabile a Partidului Comunist Francez s-a impus şefilor
social-democraţi francezi. în Franţa frontul unic prin puterea lui formidabilă a răsturnat
guvernul Doumergue, a înfrînt atacul fascismului francez" 60 •
Evenimentele dramatice petrecute în Spania anilor 1935-1936 au prilejuit însă cele mai
inalte dovezi de internaţionalism - dus în multe cazuri pînă la sacrificiul suprem - din
partea poporului român. Faţă de lupta eroică a forţelor antifasciste republicane spaniole împotriva reacţiunii fasciste interne şi internaţionale, poporul român în frunte cu comuniştii a manifestat de la început o caldă simpatie, o profundă solidaritate. Prin numeroase manifeste, articole
de presă, conferinţe, întruniri etc., P.C.R. a făcut cunoscute maselor populare şi opiniei publice
din ţara noastră evenimentele din Spania, chemîndu-le să sprijine lupta forţelor patriotice.
Astfel, într-un manifest se relata despre cauzele războiului civil, în Spania. "Sînt trei ani de
la răsturnarea fascismului din Spania şi întărit din nou sub masca 'democraţiei' republicane
spaniole, el a pornit din nou la ofensiva făţişă contra clasei muncitoare.
Dar impotriva acestei 7.meninţări formidabile voinţa unită a proletariatului a ridicat pumnii
intregii ţări muncitoare.
Greva generală a zguduit Spania de la un capăt la altul. În locurile unde ţărănimea a
susţinut mai energic proletariatul şi unde acesta era închegat mai cu putere în jurul avangardei sale, greva s-a transformat în luptă armată contra fascismului.
Zeci de mii de cadavre acoperă văile Asturiei. Alături au luptat şi alături şi-au vărsat
singele muncitorii comunişti şi socialişti. Frontul unic pecetluit in lupta comună, s-a arătat
.:a o forţă peste care nici un fascism nu va putea trece" 51 •
P.C.R. atrăgea atenţia asupra semnificaţiei înfruntării de forţe din Spania, a faptului cft
triumful fascismului ar putea insemna o lovitură grea dată forţelor muncitoreşti, democratice,
antifasciste şi antirăzboinice din întreaga lume. De aceea, adresîndu-se maselor populare din
România, le cheamă la luptă solidară cu eroicul şi curajosul popor spaniol. "Nu e timp de
pierdut. Partidul Comunist v11. cheamă pe toţi la luptă solidari\. Organizaţi mitinguri şi demonstraţii de protest în toate oraşele şi satele, in toate fabricile din ţară. Alegeţi şi trimiteţi
delegaţi de protest la legaţiunea şi consulatele spaniole.
Strîngeţi fonduri de ajutor pentru victimele războiului civil din Spania" 62 •
Numeroase materiale propagandistice evidenţiau legătura care există intre lupta antifascistă a poporului spaniol şi lupta antifascistă a poporului român, subliniind şi din acest
punct de vedere importanţa solidarităţii româneşti cu Spania republicană. într-un manifest
din august 1936 se preciza in acest sens că, ajutînd şi sprijinind eroicul popor spaniol, poporul
român apără libertatea şi independenţa sa, loveşte in fascismul internaţional şi in susţinătorii
lui din România. "Convocaţi adunări, mitinguri şi demonstraţii de stradă contra ajutorului
d~t de fascismul german, italian şi portughez contrarevoluţiei spaniole. Strîngeţi bani pentru
aJutorarea poporului spanioli Votaţi moţiuni de simpatie, trimiteţi telegrame de solidaritate
e~oicul~i .popor spaniol! Faceţi zid de fier in jurul bravului popor spaniol care apărîndu-şi
vtaţa Şl hbertatea sa, apără pacea Iumii"ia.
Rezultatele acestei puternice munci propagandistice desfăşurate de partid în favoarea Spaniei
repu~licane s-au concretizat in colectarea unor importante ajutoare în bani, haine, alimente,
:medtcan:ent~ etc .. care ~u f.ost trimise luptătorilor din Spania. Manifestarea supreruă a
mternaţ10nahsmulm .a fost msă mrolarea a 500 de voluntari români in brigăzile internaţionale
care au luptat pe smgeroasele fronturi ale războiului civil, mulţi din ei căzînd eroic pentru
Ii bertatea poporului spaniol.
Referindu-se la această strălucită pagină de internaţionalism, Dolores Ibarruri scria: "Din
~o~ânia, care ~ei?ea sub. sc~pt~ul un~i monarhii străine şi unde îşi făceau de cap teroriştii
dm Garda de her , organ1zaţ1e mcuraJată de cele mai reacţionare cercuri de moşieri şi capi60

Idem, Cota A XIX-1, nr. inv. 790; Scînteia, anul VI, nr. 1-2 (70-71), ianuarie
1936 etc.
61
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XIX-25, nr. inv. 814.
62 Ibidem.
63
Idem, Cota A XX-6, nr. inv. 931.
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au plecat spre Spania, cuprinsă de flăcări, sute de combatanţi români care s-au distins
prin eroismul lor"M.
P.C.R. a continuat să explice opiniei publice progresiste româneşti mersul evenimentelor
din Spania, iar apoi cauzele infringeri! forţelor republicane. "După veacuri de asuprire
- aprecia P.C.R. -, poporul spaniol a zdrobit o parte a lanţurilor ce-l tncll.tuşau şi a ales
un guvern al sâu, guvernul Frontului Popular. El trebuia să asigure o viaţil mai bună tuturor
celor obijduiţi: muncitorilor, ţăranilor, meseriaşilor, micilor negustori şi intelectualilor. 90 la
sută din popor a votat pentru acest guvern". Teama de acest guvem popular a făcut ca reacţiunea fascistă internă şi internaţională sll. se coalizeze. Numai intervenţia militară directll.
a Germaniei şi Italiei fasciste şi ajutorul acordat trupelor franchiste au putut infringe forţele
populare spaniole şi forţele internaţionaliste care au luptat aici 65 •
Expansiunea Germaniei hitleriste din anii 1938-1939 asupra Austriei, Cehoslovaciei şi
Poloniei a dus nu numai la suprimarea libertll.ţii unor popoare libere, dar şi la declanşarea
celui de-al doilea război mondial care a pus în joc independenţa, pacea şi viaţa tuturor popoarelor Europei. Aceste evenimente au creat un pericol iminent şi pentru fiinţa naţională a
poporului român. "După cotropirea Austriei de către armatele lui Hitler - avertiza un manifest al P.C.R. - independenţa ţării noastre este grav ameninţată împreună cu existenţa
ţărilor mici vecine" 18 • Dupâ ocuparea Cehoslovaciei, un alt manifest al partidului trăgea semnalul de alarmă: "Trupele de asalt ale lui Hitler au invadat Cehoslovacia şi se găsesc la
graniţa ţării noastre. întreg poporul să se pună in stare de alarmă 1" 67 •
Exprimind ingrijorarea faţă de pericolul ce se crea pentru ţară care devenea şi mai "pindită" o datr1 cu apropierea agresiunii de graniţa românească, chemînd poporul la rezistenţă
naţională şi lupta cu arma în mină împotriva invadatorilor hitlerişti şi revizionişti horthyşti,
P.C.R. a chemat totodată masele să se solidarizeze cu lupta popoarelor căzute primele victime
ale agresiunii fasciste. în numeroase materiale era înfăţişată situaţia grea la care erau supuse
popoarele aflate sub regimul fascist. "În Germania, in Austria şi in ţinutul cehoslovac ocupat
de Hitler domneşte un regim de jaf şi asuprire sălbatică. Foamete şi mizerie, un regim de
puşcărie in fabrici şi pe ogoare - iaU ce a dat Hitler poporului german"u.
În hotărirea Comitetului Teritorial al P.C.R. din Ardeal şi Banat din septembrie 1938 a
fost exprimat un salut frăţesc, de îmbărbătare popoarelor Cehoslovaciei căzute victime expansitmii fasciste. "Tovarăşi 1 Fraţi cehoslovaci 1 Toate popoarele iubitoare de pace ale republicii
democratice 1 Muncitori, ţărani, burghezi 1 Menţineţi-vă in strînsă unitate şi disciplină. Numai
astfel puteţi apăra independenţa patriei voastre, pacea şi democraţia. Opinia publică democratică din intreaga lume este alături de voi.
Tovarăşi 1 Popoare din Cehoslovacia 1 Toţi oamenii cinstiţi din Ardeal şi Banat nu vă
părăsim.

]os miinile de pe Cehoslovacia!
integritatea teritorială a Republicii Cehoslovace democratice
Libertatea, pacea, bunăstarea popoarelor sale 1
Trăiască

şi

independente 1

Trăiască alianţa antifascistă cehoslovaco-română"U.
După atacarea de către hitleriştii germani a Poloniei in septembrie 1939, P.C.R. a adresat
un vibrant manifest de solidaritate cu poporul polonez. "Poporul polonez este victima celei
mai sălbatice agresiuni fasciste. Bestiile fasciste bombardează Varşovia. Orizontul este din
nou intunecat de un nou război mondial datorită politicii trădătoare şi nefaste a clicii reacţionare mondiale in frunte cu Chamberlain şi Daladier"Bo.
Manifestul chema poporul român sâ-şi ridice glasul impotriva agresiunii fasciste, să acorde
ajutor poporului polonez in lupta sa dreaptă.
Trebuie amintit că atitudinea plină de compasiune, de solidaritate fierbinte cu popoarele
austriac, cehoslovac şi polonez căzute victime ale agresiunii hitleriste s-a manifestat ca o

Dolores Ibarruri, Singura cale, Bucureşti, 1963, p. 388.
Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXIII-32, Nr. inv. 1954.
68 ldem, Cota A XXII-5, nr. inv. 990.
67 Idem, Cota A XXIII-9, nr. inv. 1030.
6 & Idem, Cota A XXII-8, nr. inv. 993.
u ldem, Cota A XXII-Il, nr. inv. 996.
eo Idem, Cota A XXIII-12, nr. inv. 1033.
64
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continuare firească a politicii externe româneşti pentru care militase consecvent P.C.R .
.,Politica consecventă democratică, antifascistă a Partidului Comunist - se arată intr-un
manifest din 1937 - cere o politică de apărare a păcii şi progresului in lumea întreagă, alături
de marile state democratice, in frunte cu Uniunea Sovietică, Franţa, Statele Unite şi Anglia,
care luptă pentru pace; politica de susţinere a Ligii Naţiunilor şi luptă pentru prefacerea
ei în organ de înfăptuire a politicii consecvente de securitate colectivă şi de înfrîngere a oricărui agresor; politica de întărire a Micii Antante şi a 'Înţelegerii Balcanice'; politica de
ajutorare a poporului spaniol, care apără democraţia, libertatea şi pacea contra generalilor
sperjuri şi intervenţioniştilor fascişti ; politica de sprijinire a poporului chinez - este singura
politică care corespunde nevoilor maselor, dezvoltării lor paşnice" 81 •
Astfel, România a luat atitudine hotărîtă împotriva dezmembrării Cehoslovaciei de către
Germania hitleristă, a refuzat să accepte propunerea Poloniei de a participa la mutilarea
Cehoslovaciei, arătînd, totodată, că este gata să permită aviaţiei sovietice să treacă peste
teritoriul său pentru a veni în ajutorul statului cehoslovaces. România a acordat ajutor direct
miilor de refugiaţi cehi şi polonezi fugiţi din ţară din faţa trupelor naziste, a ajutat la trecerea prin ţara noastră a guvernului şi tezaurului statului polonez etc. 63 •
Acţiunile internaţionaliste ale poporului român au continuat intr-o serie de forme noi
cerute de evenimente şi în anii celui de-al doilea război mondial. Cu toate că el însuşi a căzut
victima expansiunii hitlerismului german şi horthysmului maghiar, poporul român a sprijinit
în continuare, prin sute şi mii de fii ai săi, lupta sfîntă a eliberării popoarelor de sub tirania
fascistă. Astfel mulţi voluntari români, cărora după terminarea războiului civil din Spania
statul român nu le-a permis să se reîntoarcă în ţară 8 ~. s-au înrolat alături de alţi antifascişti
români în mişcarea de rezistenţă din Franţa, unii din ei căzînd eroic în luptele pentru eliberarea Parisului. Sute de voluntari şi partizani români au luptat in Uniunea Sovietică şi
în alte ţări pe intinsele fronturi de luptă impotriva fascismului. Manifestarea supremă însă
a contribuţiei internaţionaliste a poporului român la cauza libertăţii popoarelor a fost contribuţia sa armată la dezrobirea Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei de sub jugul fascist, in care
au căzut victime 170 000 de români.
Cu un asemenea tezaur de tradiţii internaţionaliste se prezintă P.C.R.
la gloriosul său jubileu de 50 de ani. Aceste tradiţii au fost ridicate pe
o treaptă superioară în anii revoluţiei populare şi construcţiei socialiste.
Astăzi, P.C.R. îşi îndeplineşte cu aceeaşi consecvenţă obligaţiile sale internaţionaliste-construind cu succes socialismul în ţara sa şi contribuind
astfel la întărirea sistemului socialist mondial, înzecindu-şi eforturile pentru
întărirea unităţii ţărilor socialiste şi a mişcării comuniste internaţionale,
sprijinind luptele de eliberare a clasei muncitoare şi a tuturor forţelor
progresiste din ţările capitaliste, susţinînd mişcările de eliberare naţional
coloniale şi eforturile ţărilor eliberate de a se dezvolta pe linia progresului
social şi naţional, promovînd ca partid de guvernămînt o politică externă
activă de pace, independenţă şi libertate naţională a tuturor popoarelor.
IOAN

01
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Idem, Cota A XXI-7, nr. inv. 982.
Miron Constantinescu, Constantin Daicoviciu, Ştefan Pascu, Istoria Romdniei - compendiu, Bucureşti, 1969, p. 520.
83
Vezi Aurel Loghin, Dumitru Tuţu, Sprijinul acordat refugiaţilor polonezi în anii celui
de-al doilea război mondial, A.I.S.I.S.P., 4, 1968.
11 Arhiva I.S.I.S.P., Cota A XXIII-7, nr. inv. 1028.
8
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DER PROLETARISCHE INTERNATIONALISMUS- EINE KONSTANTE INDER GESCHICHTE DER[KOMMUNISTISCHEN PARTE!
RUMÂNIENS (1921-1944)
(Z usammenfassung)
Gestiitzt auf eine reichhaltige, noch unveroffentlicllte geschichtliche Dokumentation von
Akten, 1\Ianifesten, Prcsse usw., erlăutert vorliegender Artikel die konsequent intemationalistische Politik der K.P. Rumăniens in1 Zeitraum 1921-1944. Ausdruck dieser Politik waren:
die Bekanntmachung der Erfo1ge im sozialistischen Aufbau und der Friedenspolitik des ersten
sozialistischen Staates; die Solidarităt mit dem Kampf der Arbeiterklasse und al1er fortschrittlichen Krăfte in den anderen Lăndem gegen die kapitalistische Ausbeutung und Unterdriickung;
die Unternehmungen zur Befreiung der Fiihrer der Arbeiterklasse anderer Lănder, Opfer des
faschistischen Terrors - Ernst Thălmann, Georgij Dimitrov u.a. ; die Solidarităt mit dem
chinesischen Volk in seinem Abwehrkampfe gegen den japanischen Imperialismus; die Unterstiitzung des ăthiopischen Vo1kes gegen die italienische faschistische Aggression iru J. 1935;
die aktive Solidarităt und der Karupf mit bewaffneter Hand der 500 rumănischen Freiwilligen
fiir die Freiheit des republikanischen Spanien; die Unterstiitzung des Osterreichischen, tschechos1owakischen und po1nischen Vo1kes, die der hitleristischen Aggression 1938-1939 zum
Opfer fie1en; der Kampf rumănischer Freiwilliger im antifaschistischenlWiderstand in Frankreich, der Sowjetunion usw.; der Kampf der rumănischen Armee im Krieg gegen das Hitlerregime zur Befreiung anderer V01ker vom faschistischen Joch.
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DIN LUPTA ANTIFASCISTA ŞI ANTIREVIZIONISTA
DUSA DE FORŢELE PATRIOTICE PROGRESISTE DIN
ROMÂNIA ÎN ANII 1936 - 1937

încurajate de succesele imperialismului fascist pe plan european (ocuparea zonei demilitarizate~a Rinului, declanşarea rebeliunii franchiste, desă
vîrşirea ocupării Abisiniei de către trupele Italiei fasciste). organizaţiile
prohitleriste din România, la ordinul şi cu sprijinul Berlinului, au declanşat
în vara anului 1936 o puternică mişcare împotriva frontului democratic
aflat în marş victorios.
Bandele fasciste înarmate au organizat în cursul lunii iulie 1936 numeroase atacuri asupra sediilor unor ziare democrate (Adevărul, Facla, Dimineaţa)
arzînd în public presa progresistă, terorizînd populaţia paşnică, devastînd
şi incendiind!magazine. Aceste acţiuni barbare s-au soldat cu morţi, numeroşi răniţi :şi_uriaşe pagube materiale. Sub pretextul pericolului comunist,
fasciştii au desfăşurat o violentă campanie împotriva lui Nicolae Titulescu şi a relaţiilor de amiciţie româno-franceze. 1
Referindu-se la cauzele manifestaţiilor fasciste din capitală, într-un
articol intitulat "Dr-ul Goebbels a pus în acţiune oamenii săi din Bucureşti",
ziarul francez "L' Agence economique et financiaire" nota :
"Este vorba de o tentativă care are drept scop să suprime prin violenţă
un obstacol jenant pe drumul unei alianţe cu al treilea Reich". 2
Iritate de faptul că debarcarea lui Nicolae Titulescu din conducerea ministerului de externe, în august 1936, nu a fost însoţită de o schimbare în
cursul politicii externe a României, aşa cum sperau că se va întîmpla,
cercurile fasciste interne şi externe şi-au intensificat provocările. Declaraţiile
brutale făcute de Mussolini, cerînd "dreptate" pentru Ungaria pe care
a apreciat-o ca fiind "marea mutilată", au fost urmate de manifestaţiile
cuzisto-legionare3 din 'noiembrie 1936, asociate cu scandaluri provocate
în parlament de deputaţii fascişti. 4
Riposta forţelor democratice în frunte cu clasa muncitoare a fost însă
deosebit de puternică, întreaga opinie publică democratică protestînd prin
mari manifestaţii de simpatie şi solidaritate cu victimele bandelor criminale.
Pe linia activităţii consecvente desfăşurate împotriva hitlerismului şi a
1

Adevărul,

anul 50, nr. 16082 din 30 iunie 1936.
Adevarul, anul 50, nr. 16077 din 24 iunie 1936.
1
Universul, anul 53, nr. 311 din 10 noiembrie 1936
' Zorile, anul II, nr. 588 din 18 decembrie 1936.
3

şi

nr. 325 din 24 noiembrie 1936.

https://biblioteca-digitala.ro

384

FL. NEDELCU -

GH. 1. BODEA

agenturilor sale din România s-a situat în fruntea luptei antirevizioniste
pentru apărarea independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.
.. Relevînd. nece~it_atea .o~ga~ză~ rezistenţei armate a întregului popor
m faţa pencolulm mvaz1e1 hitlenste, Plenara a V-a a P.C.R. din august
1936 preciz~ în. rez?luţia r~~eritoare la atitudinea comuniştilor faţă .. de
problemele razbotulU1 şt pacu :
V

., În caz că Germania hitleristă, dezlănţuind războiul in Europa şi contra U.R.S.S., va ataca
România cu ajutorul Ungariei horthyste, comuniştii vor considera necesară apărarea fiecărei
palme de pămînt a ţării noastre pentru a feri poporul român şi naţionalităţile conlocuitoare
din România de subjugarea de către fascismul german. Continuind lupta pentru asigurarea
poziţiilor economice şi politice ale muncitorimii, ţărănimii şi naţionalităţilor asuprite, noi,
comuniştii vom intra in primele rinduri ale luptătorilor pentru respingerea agresiunii fasciste
şi vom duce războiul pînă la capăt, neingăduind burghezimii române să facă compromisuri
cu ţările fasciste atacante". &
Cu prilejul Congresului ceferist, care a avut loc în iulie 1936 la Braşov, a fost adoptată
o rezoluţie impotriva fascismului şi a războiului. Evidenţiind gravitatea pericolului fascistorevizionist ce ameninţa independenţa naţională a ţării, Congresul sindicatelor ceferiste a hotărît
mobilizarea intregii mase ceferiste in lupta contra războiului, pentru pace. S-a subliniat şi
tu acest prilej că numai inchegarea unei largi coaliţii antifasciste care să cuprindă totalitatea
forţelor democratice, avind ca bază frontul unic muncitoresc, poate bara drumul fascismului
şi al războiului 8 • Luptind în front unic, muncitorii au respins atacul reacţiunii, declanşat împotriva sediilor P.S.D. şi ale C.G.M. Echipele proletare de apărare au dat o puternică ripostă
atacurilor huliganice ale fasciştilor 7 • Luind cuvintul in cadrul unei impunătoare manifestaţii
democratice, Marin Florea Ionescu, secretar al Confederaţiei Generale a Muncii, a propus
ca fiecare sindicat să-şi organizeze o gardă compusă din cei mai devotaţi membri ai mişcării
muncitoreşti, gardă care avea misiunea de a apăra membrii sindicatului respectiv 8 •
Totodată, importante personalităţi politice ca dr. Petru Groza, dr. N. Lupu, Virgil Madgearu, Armand Călinescu au demascat şi condamnat acţiunile criminale organizate de grupă
rile fasciste din România, ca fiind de inspiraţie hitleristă 9 •
.,La prima vedere - arată Virgil Madgearu într-un interviu acordat ziarului .,Le Petit
Parisien" - s-ar părea că ei [legionarii şi cuziştii - n.a.] sint răspunzi'itori de excesele antisemite şi de manifestaţiile anticomuniste care s-au produs in România in ultimul timp. Dar
ei nu sint decit o mască. În realitate, acţiunea lor este pe de-a intregul poruncită de Berlin,
care in toate chipurile ii inspiră şi îi susţine" 1 o.
Subliniind faptul că poporul român este in n1area lui majoritate refractar fascismului şi
ostil oricărei politici de violenţă, intreaga presă franceză, infierind acţiunile hitleriste, releva
suportul moral şi financiar berlinez al grupărilor fasciste din România, fără de care ele
n-ar fi ajuns niciodată să joace un rol cit de mic in viaţa politică naţională 11 •
Toamna anului 1936 şi prima lună a anului 1937 a cunoscut o amplăfmişcare naţională
antifascistă şi antirevizionistă care in fapt a risipit iluziile celor ce considerau că prin înlă
turarea lui Nicolae Titulescu se va schimba şi orientarea politică a României pe plan extern.
P.C.R., P.S.D., Liga antirevizionistă, Partidul Naţional Liberal, Partidul Naţional Ţărănesc,
Partidul Ţărănesc Radical, alte partide şi asociaţii de diferite orientări şi compoziţii sociale
& Arhiva I.S.I.S.P., cota Ab XX-3 (Rezoluţiile şi lzotăririle Plenarei a V-a lărgite a C.C.
al P.C.R., din august 1936).
1 Dimineaţa, anul 32, nr. 10632 din 31 iulie 1936.
7 Ştefan Voitec, Din istoria luptei pentru unitatea clasei muncitoare, in Momente din istoria
Partidului Comunist Român, Bucureşti, 1966, p. 64.
8 Adevărul, anul 50, nr. 16075 din 21 iunie 1936.
9 Adevărul, anul 50, nr. 16082 din 30 iunie 1936 (Interview cu dr. Petru Groza) şi nr.
16083 din 1 iulie 1936 (Manifestul organizaţiei de Argeş a PNŢ condustf de Armand Călinescu).
10 Adevărul, anul 50, nr. 16088 din 7 iulie 1936.
11 Adevtfrul, anul 50, nr. 16078 din 25 iunie 1936 (articolul "Intreaga presiJ. franceztf infierează acţiunea hitleristă a Universului").
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au organizat în întreaga ţară manifestaţii de protest impotriva declaraţiilor provocatoare ale
lui Mussolini, condamnînd şovinismul şi revizionismul internaţional11 . Mobilizată, democraţia
română a cerut solidarizarea întregului popor român împotriva acelor politicieni şi partide
care puneau în primejdie naţiunea. Pretutindeni, la Oradea, Satu Mare, Arad, Carei, Cernăuţi,
Braşov, Reşiţa etc., fără a ţine seama de numele partidului care organiza demonstraţia,
masele largi populare, indiferent de apartenenţa socială, le-au transformat în demonstraţii
patriotice, manifestîndu-şi hotărîrea de a se jertfi pentru apărarea ţării 11
întruniţi la 21 noiembrie 1936 într-o adunare de protest, reprezentanţii P.C.R. şi P.S.D.
(Popescu-Doreanu, Trandafirescu, Titei Petrescu, I. Clopoţel, I. Mirescu, I. Flueraş) au condamnat cu energie discursul căpeteniei fasciste de la Roma, chemînd întregul popor să dea
o ripostă puternică revizionismului. Vorbitorii au relevat cu mîndrie reacţia negativă a întregii
naţiuni faţă de fascism 14 •
Cu ocazia demonstraţiei antirevizioniste de la Satu Mare, organizată la 5 octombrie 1936
din iniţiativa P.N.Ţ. şi la care a participat şi o delegaţie a Partidului agrarian cehoslovac,
condusă de deputatul Ribarek, masele populare au condamnat fascismul şi revizionismul ;
s-a manifestat pentru Nicolae Titulescu, strigîndu-se: "Jos fascismul!", "Jos nemţii 1". Adunarea populară a adoptat o moţiune care punea la loc de frunte sarcina apărlirii graniţelor
cu orice sacrificiu16.
"Neamul românesc - se sublinia într-o moţiune a Ligii Antirevizioniste din 6 noiembrie
1936 - intră de acum în faza cind el va trebui să arate lumii întregi că ştie să-şi apere
dreptul său pînă la moarte, şi că sprijinul dat duşmanilor noştri ori din ce parte ar fi nn
ne intimideazl!." 18 •
Cu ocazia intrunirilor şi manifestaţiilor antirevizioniste s-a luat poziţie împotriva uneltirilor
cercurilor hitleriste de a stimula în România curente de adversitate faţă de Uniunea Sovietică.
Luînd cuvîntul la manifestaţia antirevizionistă organizată de P.N.Ţ. la Chişinău, care a
întrunit peste 50 000 de participanţi, Virgil Madgearu releva : ..
"Locul României este alături de state antirevîzioniste. România nu se poate angaja in
cruciada antibolşevică" 17 .
În acelaşi timp, la întrunirea naţional - liberală din Turnu Severin, Ion Inculeţ evidenţia
politica de bună vecinătate promovată de Uniunea Sovietică şi România, bazată pe neamestecul in treburile interne şi pe respectul reciproc. Totodată, Ion Inculeţ a subliniat faptul
că deşi aveau un regim politic diferit, faptul nu împiedeca cele două ţări să întreţină raporturi de prietenie, ca de la stat la stat.
"Această lămurire - arăta "Adevărul" in numărul său din 27 octombrie 1936 - este
bine venită. Mai ales pentru ţara noastră care, ca vecină a Rusiei, ar~ tot interesul să tră
iască în relaţii de bună vecinătate cu ea"18.
Cu prilejul aniversării desăvîrşirii unităţii statului român, la 1 decembrie 1936, au avut
loc în întreaga ţară mari demonstraţii şi întruniri antirevizioniste, pentru unitatea naţională,
la care au participat partidele politice, organizaţiile politice şi obşteşti, masele largi populare,
pr~c~m şi reprezentanţi ai guvernelor şi parlamentelor din Cehoslovacia şi Iugoslavia, Cu acest
prileJ, parlamentul a organizat o şedinţă solemnă.
La Bucureşti, Cluj, Oradea, Chişinău, Lugoj şi în alte oraşe ale ţării, mitingurile patriotice s-au încheiat cu manifestaţii de stradă1°.
Trebuie subliniat că în aceste momente grele pentru ţară, un aport deosebit în lupta de
ap~are a ~uveranităţii statului şi-a adus şi partea cea mai importantă şi conştlentil. a minoritaţllor naţ1onale : maghiari, germani etc.
11 Biblioteca Centrală de Stat, fond St. Georges P XC/D. 4 (Roumanie LrJ politiqw•
de M. Victor Antonescu, în Affaires etrangeres, Paris, an. 7, 4 aprilie 1936, p. 245).
u Universul, anul 53, nr. 318 din 17 noiembrie 1936; vezi şi numerele 319 din 18 noiembrie 1936, 324 din 23 noiembrie 1936 şi 325 din 24 noiembrie 1936.
14 Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 28, dosar nr. 4435, f. 170.
16 Adevărul, anul 50, nr. 16166 din 6 octombrie 1936.
18 Universul, anul 53, nr. 308 din 7 noiembrie 1936.
17 Adevărul, anul 50, nr. 16184 din 27 octombrie 1936.
18 Ibidem.
10 Universul, anul 53, nr. 334 din 3 decembrie 1936; nr. 335 din 4 decembrie 1936, nr.
::i~6 din 5 decembrie 1936, nr. 337 din 6 decembrie 1936.
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Condamn!nd agitaţia şovină care ţintea la dezbinarea şi slăbirea rezistenţei naţionale antirevizioniste, numeroşi fruntaşi politici, ca dr. N. Lupu, V. Madgearu, Gr. Iunian, au chemat
intregul popor la solidaritate in faţa primejdiei10 •
La 10 noiembrie 1936, Comitetul Central al Uniunii muncitorilor şi ţăranilor maghiari din
România (MADOSz), organizaţie democratică, a protestat cu indignare prin preşedintele Szepesi
Sâ.ndor şi secretarul general Ladislau Bănyai impotriva declaraţiei lui Mussolini, arătind că
.,dreptatea" cerută de căpetenia fascistă pentru poporul maghiar este respinsă de acesta,
minoritatea maghiară din România fiind solidară cu poporul român in apărarea libertăţii şi
unităţii statului21 • MADOSz-ul a lansat un apel in care, chemind minorităţile naţionale la
apărarea ţării, sublinia că naţionalitatea maghiară din România .. vrea să păstreze pacea comună
şi împreună cu fraţii români să lupte ca politica externă a României să fie alături de statele
mari democratice care respectă independenţa naţiunilor mici, să lupte pentru Societatea Naţiu
nilor, pentru securitatea colectivă, pentru o pace indivizibilă"za.
La intrunirile şi manifestaţiile de 1 decembrie 1936 alături de români au participat cu
entuziasm populaţia maghiară, germană etc. Populaţia germană din graniţele de vest s-a
folosit de prilejul aniversării desăvîrşirii unirii pentru a-şi manifesta loialitatea faţă de poporul
şi statul român. în acest scop peste 3 000 de ţllrani germani cu steaguri şi fanfare au luat
parte la marea adunare antirevizionistă de la Carei, făcînd o declaraţie de fidelitate faţă
de actul unirii23 •
.. Vrem să se ştie de toată lumea - a spus cu acest prilej profesorul Ştefan Wisser - ti
mai ales ţinem să se audll la Berlin şi Roma că nobilul popor român nu urmăreşte e:x:tirparea populaţiei şvăbeşti din Ardeal . . . Poporul şvăbesc din nordul Ardealului nu numai
că cere respectarea graniţelor de astăzi ale pAmintului românesc, dar declar! solemn cll va
şti să-şi facă datoria sfîntă de a le apăra alături de poporul român, atunci cind va fi ameninţat de primejdia revizuirii" 26 •
Spontaneitatea şi amploarea grandioaselor manifestaţii de 1 decembrie 1936 au avut un
mare răsunet peste hotare. Presa de pretutindeni s-a grăbit să sublinieze valoarea moral! şi
semnificaţia politică a acestor demonstraţii. Ceea ce este demn de relevat il reprezintă faptul
că în faţa realităţii, presa nazistă a fost nevoită să sublinieze importanţa politică a serbărilor
unirii ca răspuns la acţiunile revizioniste.
,.Bucureştii scrie .. Koelnische Zeitung" - au dat un răspuns cu răsunet discursului
de la Milano al d-lui Mussolini şi întregii acţiuni italo-ungare din ultimul timp"2>.
O viguroasă manifestare naţională antihitleristă a avut loc faţă de provocările fasciste,
din februarie-martie 1937. Profitind de desfăşurarea alegerilor comunale in februarie 1937
grupările fasciste au provocat in unele localităţi din ţară atacuri huliganice maltratind şi
schingiuind pe alegători, au provocat dezordini şi devastări soldate cu zeci de răniţi28. Folosindu-se de inmormintarea unor căpetenii legionare ucise in războiul civil din Spania, Garda
de Fier a organizat în întreaga ţară manifestaţii însoţite de atacuri huliganice şi asasinate•.
20 Adevărul,

anul 40, nr. 16189 din 2 noiembrie 1936.
21 Universul, anul 53 nr. 318 din 17 noiembrie 1936.
22 Adevărul, anul 50, nr. 16218 din 5 decembrie 1936.
23 Universul, anul al 53-lea, nr. 341 din 10 decembrie 1936.
:u Ibidem.
ab Universul, anul al 53-lea, nr. 338 din 7 decembrie 1936.
28
Arhinle Statului. Arhiva istorică centrală, fond Ministerul Justiţiei. Direcţia Afacerilor
juridice, cutia 339, dosar 495/1937, f. 118; 145-146; 147-148; 182; 206; vezi şi Dimineaţa,
anul 33, nr. 10844 din 1 martie 1937.
• La 2 martie 1937, Traian Bratu, rectorul universităţii din Iaşi, a căzut victimă unui
atentat organizat de bandele gardiste. Evenimentul a stirnit un val de indignare în intreaga
ţară. A. Călinescu, Virgil Madgearu, Grigore Iunian, V. Iamandi şi alte personalităţi politice
s-au solidarizat de la tribuna parlamentului cu victima barbariei fasciste, cerînd arestarea
şi condamnarea exemplară a vinovaţilor. Numeroase delegaţii de studenţi, profesori şi muncitori
au trilnis memorii şi telegrame de simpatie pe adresa profesorului ieşean, au organizat manifestaţii impotriva bestialităţilor gardiste cerînd arestarea căpeteniilor legionare. (Vezi Dimineaţa, anul 33, nr. 10846 din 3 martie 1937; nr. 10847 din 4 martie 1947; nr. 10838 din
5 martie 1937).
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Agravarea situaţiei s-a datorat in mare măsură faptului eli, in mod provocator, la funeraliile organizate de legionari au participat şi reprezentanţii diplomatici ai Germaniei hitleriste
şi Italiei fasciste la Bucureşti, precum şi membri ai legaţiei Japoniei, Portugaliei şi Poloniei.
Prin aceasta se evidenţia o dată mai mult sprijinul şi incurajarea de care se bucura Garda
de Fier din partea fascismului internaţional 27 •
Dar actul de imixtiune brutală in viaţa politică internă a României a provocat un val de
indignare. În întreaga opinie publică, in parlament şi in coloanele presei de diverse orientări
s-a luat poziţie hotărîtă de protest împotriva amestecului străin18 •
Luind cuvîntul in şedinţa Adunării deputaţilor din 16 februarie 1937, A. Călinescu, după
ce a subliniat incompatibilitatea atitudinii reprezentanţilor puterilor fasciste cu normele diplomatice, preciza : "Noi ştim că, spre mindria acestei ţli.ri, epoca în care consulii strli.ini se amestecau in luptele interne de partide a displi.rut inel!. din timpul divanurilor ad-hoc şi credem
că sentimentul de demnitate naţională impune unui patriot să impiedece reintoarcerea, sub
orice formă, a unei asemenea epoci de tristă aducere aminte"n.
În cuvintul lor, deputaţii partidelor politice reprezentate in Parlament au condamnat in
unanimitate imixtiunea străină in viaţa politică a ţli.rii ; în numele apărării demnităţii naţionale
s-a cerut respingerea oricăror provocări care ar leza suveranitatea şi independenţa naţională.
Nicolae Iorga, Grigore Gafencu, Grigore Iunian, Grigore Pilipescu şi alţi numeroşi deputaţi
au afirmat imperativul reprimării mişcării gardiste - mişcare antinaţională, subliniind dreptul
României de a-şi hotărî singură politica, fără nici un amestec din afarăao. în numele guvernului, Gh. Tătărăscu a respins orice amestec străin care ar fi avut drept consecinţă ştir
birea sentimentelor de demnitate naţională, declarînd actul diplomaţilor fascişti in afara principiilor şi uzanţelor internaţionale31 •
Concomitent cu manifestaţia de solidaritate naţională antihitleristă din parlament, in ţară
s-au desfăşurat puternice manifestaţii de protest cerindu-se măsuri energice împotriva Gărzii
de Fier şi sancţionarea diplomaţilor fascişti.
În contextul luptei generale duse de întregul popor impotriva hitlerismului şi agenturii sale
din ţară, Partidul Comunist Român, precum şi celelalte partide muncitoreşti au desfăşurat
o susţinută activitate, in special pe linia determinării unor acţiuni guvernamentale eficace impotriya Gărzii de Fier. Condamnind acţiunile fasciste teroriste, asasinatele şi ameninţările cu
moartea, jurămintele publice şi procesiunile care îndemnau tineretul la asasinat, P.C.R. cerea
dizolvarea partidelor fasciste, suprimarea presei fasciste, izvor al urii şi dezbinării naţionale,
se declara pentru instaurarea unui guvern de front popular care să lichideze din rădăcină
buruiana fascistăn. Partidul Comunist Român a dat dispoziţie organizaţiilor democratice de
masă (Blocul democratic, MADOSz etc.) să intervină prin memorii adresate parlamentarilor
şi tuturor oamenilor politici de orientare progresistă, solicitindu-le să susţină cu fermitate necesitatea aplicării de către guvern a unor măsuri eficace impotriva mişcării legionare83 • Luind
A. Călinescu, Memorii. (Arhiva I.S.I.S.P., fond 3, dosar nr. 65, f. 421).
Arhiva M.A.E., voi. 1376/1. Probleme 71, anul 1937, România R 7 dosar referitor la
incidentul diplomatic, f. 67. Telegrama cifrată telefonat~!. nr. 9625, din 18 februarie 1937,
adresată de Gh. Tătărli.scu lui V. Antonescu la Atena; vezi şi Adevărul, anul 51, nr, 16277
din 18 februarie 1937.
29
Arhiva M.A.E .• voi. 376/ Probleme 71, anul 1937, România R 7 dosar referitor la incidentul diplomatic provocat de participarea reprezentanţilor diplomatici german, italian şi
portughez la înmormîntarea lui Moţa şi Marin, f. 30; vezi şi Monitorul Oficial partea a III-a
Dezbaterile parlamentare, nr. 28 din 3 martie 1937, p. 1036-1037 (cuvintarea lui A. Călinescu
ln şedinţa din 16 februarie 1937).
30
Monitorul Oficial partea a III-a, Dezbaterile parlamentare, nr. 28 din 3 martie 1937,
p. 1066-1067 (cuvîntarea lui Grigore Iunian in şedinţa din 17 februarie 1937); vezi şi Dimineaţa, anul 33, nr. 10834 din 19 februarie 1937 (cuvîntările senatorilor N. Iorga, Grigore
Gafencu şi Grigore Filipescu în şedinţa Senatului din 17 februarie 1937).
81
Monitorul Oficial partea a III-a. Dezbaterile parlamentare, nr. 28 din 3 martie 1937,
p. 1037 (cuvintarea lui Gh. Tătărli.scu în şedinţa din 16 februarie 1937) ; vezi şi Viitorul,
anul XXIV, nr. 8732 din 18 februarie (artic. Politica demnităţii naţionale).
11
Arhiva I.S.I.S.P., cota A XXI-2. inv. nr. 977 ("Manifest al C.C. al P.C.R.", din 3
martie 1937).
u Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 1, dosar nr. 205, f. 56.
27

28
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notă de angajamentul guvernului tătărA.scian că va adopta măsuri eficiente impotriva mişcă
rilor extremiste de dreapta, P.C.R. a dat indicaţie membrilor săi, precum şi organizaţiilor
democratice aflate sub influenţa sa să se abţină de la demonstraţii antiguvernamentale,
precum şi de la acţiuni greviste care ar fi putut împiedeca concentrarea intregului foc al democraţiei şi al tuturor forţelor naţionale antihitleriste impotriva Gărzii de FierM.
La rindul lor, Partidul Socialist (C. Popovici), cit şi P.S.D. an desfăşurat o intensă luptll.
pentru demascarea caracterului antinaţional al fascismului român, cerind solidarizarea intregii
clase muncitoare ca nucleu al frontului naţional antihitlerista6,
,.Trăim momente ad.ta un document al P.S.D. - ce apar arareori in istoria omenirii.
Să ne pAtrundem cu toţii de măreţia acestor momente istorice. Să lA.săm la o parte tot
ceea ce noi credem că ne desparte. Să ne unim forţele de luptA şi scuturindu-ne de moleşeala inerţiei să păşim la acţiune. Diviziunea şi inacţiunea clasei muncitoare au dus pretutindeni la subjugarea claselor muncitoreşti şi la succesul fascismului. Stringerea rindurilor
şi dinamismul clasei muncitoare a asigurat însă salvarea regimurilor democratice şi indrumarea
spre socialismae.
Din iniţiativa P.C.R. şi a P.S.D. campania electorală pentru alegerile comunale desfăşurate
in perioada februarie-aprilie 1937 s-a desfăşurat sub semnul unităţii proletare37, realizindu-se
totodată importante alianţe electorale cu personalităţi de orientare antihitleristă cum erau
dr. N. Lupu şi Gr. Filipescu88 • În aceste condiţii frontul comun democratic alcătuit pe baza
unui program antifascist a reuşit să obţinll importante succese la Hunedoara, Bucureşti, Iaşi
şi in alte localităţiU. în manifestele unor organizaţii democratice studenţeşti, ale intelectualilor
etc. s-a cerut guvernului să procedeze de urgenţă la luarea unor măsuri energice impotriva organizaţiilor probitleriste' 0 • Numeroşi fruntaşi ai P.N.L., fie izolaţi, fie in cadrul unor consfătuiri
ale delegaţiei permanente, au cerut guvernului mlsuri energice in apărarea regimului constituţionalu. Congresul Partidului ţlirănist radical s-a transformat in fapt intr-o adunare in care
s-a cerut cu hotărîre promovarea şi pe mai departe a unei politici naţionale, pentru apărarea
graniţelor statului întregit, o politică de apărarea demnităţii naţionale, pentru păstrarea
dreptului sacru al poporului român de a-şi hotărî singur soarta41 •
Luind cuvintul in faţa a peste 5 000 de manifestanţi intruniţi la 20 februarie 1937 intr-un
miting de protest in comuna Găneasa, judeţul Romanaţi, Octav Livezeanu a condamnat politica
de concesii dusă de anumite elemente din guvern faţă de Gardă, subliniind :
,.Orice concesiune făcută uliţei pe care ai datoria s-o elimini nu s-o urmezi, orice favoare
făcută adversarului in nădejdea de a-1 capta sau a-1 adormi nu foloseşte decit potrivnicilor"u,
S-a putut observa clar cu acest prilej, atit pe băncile parlamentului cit şi in stradă, că
peste deosebirile de partid, doctrină şi credinţă politică, naţiunea română in unanimitatea ei
demonstra o deplină solidaritate în apărarea marilor ei deziderate intre care suveranitatea şi
demnitatea naţională se situau pe un teren unde nu se accepta nici un fel de compromis"

34 Idem, fond nr. 29.
36 Idem, fond nr. 29, dosar nr. 4520, f. 162-164.
38 Lumea Nouri, anul XXXI, nr. 12 C din 21 martie 1937.
37
Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 28, dosar nr. 4435, f. 283-284; vezi şi Gh. 1. loniţll.,
Lupta maselor muncitoare conduse de P.C.R. împotriva pregătirilor de război în anii ce au
urmat luptelor din 1933, in Studii, 1/1963.
n Lumea noud, anul XXXI, nr. 15 C din 11 aprilie 1937.
ae Gh. 1. Ioniţă, op. cit., p. 189.
0
'
Dimineaţa, anul 33, nr. 10834 din 19 martie 1937 şi nr. 10836 din 21 martie 1937.
n Adevărul, anul 51, nr. 16279 din 20 februarie 1937; Dimineaţa, anul 33, nr. 10835 din
20 februarie 1937 (articolul O importantă acţiune a partidului liberal); Viitorul, anul XXIX,
nr. 8744 din 4 martie 1937, (articolul Partidul Naţional Liberal sprijină necondiţionat acţiunea
guvernamentală) şi nr. 87 4 7 din 7 martie 1937 ( Consfătuirea majorităţii parlamentare).
n Dimineaţa, anul 33, nr. 10845 din 2 martie 1937 (Congresul Partidului ţărănist radical).
u Dimineaţa, anul 33, nr. 10838 din 23 februarie 1938 (articolul O mare manifestaţie pentru

democraţie şi ţărănism).

"Dimineaţa, anul 33, nr. 10834 din 19 februarie 1938 (articolul O demonstraţie de solidaritate naţionaltt. Romdnia nu tolerează amestecul forţelor străine în treburile interne ale ţă1'ii).
Vezi şi Ad1vdrul, anul 51, nr. 16277, din 18 februarie 1937, articolul ,.Consens unanim".
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Justificind poziţia de solidaritate a opoziţiei naţional-ţărăniste cu guvernul tătll.răscian
in măsurile antihitleriste pe care acesta se angajase sll. le ia, Armand C11.linescu ar11.ta: "nu
este vorba aci numai de interesele şi r11.spunderile unui singur guvern - la urma urmelor guvernele sint trecătoare - aci este vorba de interesele ţării, pe care toţi şi dintr-o parte şi din
alta trebuie sll. ne silim să le salvgardll.m"u.
în faţa puternicei ofensive a opiniei publice şi a memoriilor de protest ale guvernului român,
Berlinul şi Roma s-au văzut nevoite să se desolidarizeze public de acţiunea reprezentanţilor
lor, şi-au cerut scuze pentru incident, angajindu-se in notele diplomatice de r11.spuns că vor
respecta in viitor suveranitatea şi independenţa României prin abţinerea de la orice imixtiune in treburile interne ale ţArii.
Poziţia curajoasă şi demnă a României, hot11.rirea naţiunii de a-şi apăra cu hotărire libertatea au avut un puternic ecou in lume. Cercurile de presă britanice şi opinia publicll. engleză",
ca şi oficialităţile, parlamentarii şi ziariştii francezi 47 au primit cu deosebită satisfacţie riposta
antihitleristă a României. Atitudinea fermll. a întregului popor român a produs o excelentă
impresie la Washington, bucurindu-se de o deplină aprobare din partea personaliUţilor politice
americane4 8 •
Informind asupra reacţiei pozitive a presei americane, o notă a legaţiei române din capitala S.U.A. sublinia: "Un ziar releveazll. faptul de neînţeles că D-nii Mussolini şi Hitler - s-au
inclinat în faţa gestului hotll.rît al României, au incasat palme şi au tăcut. Este cunoscut faptul
eli. guvernele celor doull. ţ11.ri fasciste se amestecll. in treburile interne ale altor ţări. Pinll. astăzi
însă, nici o ţarll. nu a indr11.znit să facil caz de aceasta. România a făcut-o. România a făcut
un inceput bun"u,
La rîndul ei, presa sovietică a reprodus pe larg declaraţiile ministerului de externe al României făcute la !stambul, unde avusese loc o consfătuire a înţelegerii Balcanice. Remarcind
cu acest prilej cu satisfacţie bunele raporturi de vecinătate existente între România şi U.R.S.S.,
Victor Antonescu precizase: "Relaţiunile şi tendinţele Germaniei nu întîlnesc la noi simpatie.
România nu suferă tutela nici economică, nici politică. România ronsideră tendinţele economice germane incompatibile cu interesele româneşti" 60 •
Lipsită de personalitatea ilustră a lui Nicolae Titulescu, victimă a uneltirilor hitleriste şi a maşinaţiunilor din culisele camariliste, politica externă
a României rămînea sub comandamentul idealului suprem al naţiunii:
apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii României, aflată în
mare primejdie. "Astăzi - arată "Universul" din 22 noiembrie 1936 toate partidele politice din toate unghiurile ţării dispreţuiesc uneltirile
învrăjbitorilor, s-au strîns în jurul întregii naţiuni". 61 Aceasta este expli46
Arhiva M.A.E., vol. 376, Problema 71, anul 1937 România, f. 7, dosar referitor la incidentul diplomatic provocat de reprezentanţii diplomatici german, italian şi portughez la înmormîntarea lui Moţa şi Marin, f. 31 ; vezi şi Monitorul Oficial partea a III-a. Dezbaterile parlam~ntare •. nr. 28 din 3 .martie 1937, p. 1037. Semnificativă ni se pare însemnarea lui C. Argetotanu din 17 februane 1937 pe care o cităm: "A. Călinescu a ridicat problema in Cameră
i~ n.umele ~.N.Ţ. Tătă.rescu i-a r11.spuns. Amîndoi erau inţeleşi". (C. Argetoianu, !nsemnări
zilmce. Arhiva C.C. al P.C.R., fond nr. 104, dosar nr. 8617, f. 1712.)
46
Arhiva M.A.E .• vol. 376/1, Probleme 71, anul 1937, România R. 7 dosar referitor la
i~cidentul diplomatic provocat de participarea reprezentanţilor diplomatici german, italian
Şl portughez la inmormintarea lui Moţa şi Marin, 7 90 (Telegramă din 19 februarie 1937.
Londra).
7
' Loc. cit., f. 73 (Telegramă nr. 4180, din 18 februarie 1937 Paris).
n Loc. cit. f. 121 (Telegramă nr. 1687, din 1 martie 1937 - Washington, Semnat Da.villa.)
48
Loc. cit. f. 91 (Notă informativll. a Legaţiei Române la Washington, nr. 778, din 19
februarie 1937.)
60
Loc. ~t. fondul 7.1 (România anul 1937 ianuarie-iunie, vol. 4. General. F. 157. Telegrama
nr. 17579 dm 24 martie 1937 de la Legaţiunea din Moscova, adresată Ministerului de externe

Bucureşti.)
61

Universul, anul 53, nr. 323 din 22 noiembrie 1936.
https://biblioteca-digitala.ro

390

FL. NEDELCU -

GH. 1. BODEA

caţia

faptului că după debarcarea lui Nicolae Titulescu, politica externă
a României a rămas neschimbată în esenţa ei, în cursul ei logic şi firesc.
Politica externă a ţării nu putea constitui apanajul nici unei personalităţi,
oricît de ilustră şi suspusă ar fi fost aceasta. Ea era dictată de naţiune. Şi
atîta timp cît naţiunea română a avut posibilitatea să reziste uriaşelor
forţe revizioniste, firul politicii externe a rămas neschimbat, indiferent de
numele miniştrilor care au deţinut portofoliu! afacerilor străine.
Eroica luptă dusă în acei ani de Partidul Comunist Român în fruntea
clasei muncitoare şi a unor largi forţe progresiste sub steagul democraţiei
şi independenţei, atitudinea lucidă a unor grupări politice ale claselor conducătoare au stăvilit pentru un timp ascensiunea spre putere a organizaţiilor
fasciste şi înrobirea ţării Germaniei hitleriste.
Abia în anul 1940, moment greu pentru ţară, aflată singură, fără nici
un sprijin din afară, părăsită de toate puterile Europei, poporul român a
fost nevoit să accepte temporar greul jug al asupririi naţionale străine.
FL.

NEDELCUşiGH.

1. BODEA

AUS DEM VON DEN

FORTSCHRITTLICHEN PATRIOTISCHEN
KRĂFTEN RUMĂNIENS IN DEN JAHREN 1936-1937 GEFUHRTEN KAMPF GEGEN FASCHISMUS UND REVISIONISMUS
(Zusammenfassung)

Die Yerfasser behandeln einige weniger genau untersuchte Aspekte des grossangelegten
Kampfes gegen Faschismus und Revisionismus, den unser Volk, alle seine fortschrittlichen patriotischen Krăfte in den Jahren vor dem zweiten Weltkrieg, unter Leitung der Rumănischen
Kommunistischen Partei, ftihrten.
Gestiitzt auf eine griindliche Untersuchung von Archivmaterial, Presse und anderen Quellen
studieren die Verfasser eben die Jahre 1936-37, da die hitlerfreundlichen, durch die Erfolge
des faschistischen Imperialismus auf europăischer Ebene ermutigten Organisationen in Rumă
nien auf Befehl und mit Unterstiitzung von Berlin eine heftige Offensive gegen die siegreich
voranschreitende Demokratische Front ausl()sten.
Der Gegenschlag der demokratischen Krăfte, mit der Arbeiterk.lasse an der Spitze, war
aber aussergew()hnlich heftig; die gesamte ()ffentliche Meinung protestierte durch grosse Kundgebungen gegen die Tătigkeit der Faschisten und Revisionisten. Die Kommunistische Partei
Rumăniens stellte sich an die Spitze des Kampfes gegen den Revisionismus, zur Verteidigung
der nationalen Unabhii.ngigkeit, Integrităt und Souverii.nităt.
Als Schlussfolgerung wird gezeigt, dass in diesen Jahren durch den Kampf der fortschrittlichen Krăfte, unter der Fahne der Demokratie und Unabhăngigkeit. durch die besonnene
Haltung der politischen Gruppierungen von verschiedener politischer Einstellung der Aufstieg der faschistischen Organisationen zur Macht und die Versklavung des Landes durch
Hitlerdeutschland eine Zeitlang aufgehalten wurde.
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ŞI

A PARTIDULUI COMUNIST
CREŞTEREA INFLUENŢEI SALE POLITICE
(1944-1945)

Făurit pe baza principiilor ideologice, politice şi organizatorice marxistleniniste, în perioada de avînt revoluţionar ce a urmat primului război
mondial, ca expresie a intereselor fundamentale ale clasei muncitoare din
România şi sub influenţa Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie, Partidul Comunist Român, detaşament de avangardă al clasei muncitoare,
a fost silit de către clasele exploatatoare să activeze în ilegalitate, timp de
două decenii. Insurecţia armată antifascistă din august 1944, care a marcat
începutul revoluţiei populare, a deschis o nouă etapă şi în evoluţia P.C.R.,
în activitatea sa pusă în slujba poporului.
Extinderea fără precedent a mişcării populare, atmosfera de entuziasm
revoluţionar în care masele foloseau drepturile şi libertăţile statornicite prin
lege pentru a smulge noi poziţii din mîinile claselor exploatatoare, impuneau
ca întreaga muncă de partid să capete o amploare mai mare, ca centrul ei
de greutate să se mute în fabrică sau în stradă, acolo unde se hotăra soarta
luptei pentru democraţie.
Subliniind raportul direct dintre extinderea mişcării populare şi sarcina
partidului revoluţionar de a fi conducătorul ei, de a nu se tîrî în coada
evenimentelor, V.I.Lenin arăta că acum "trebuie să lărgim în măsură considerabilă rîndurile diverselor organizaţii de partid şi ale organizaţiilor de
tot felul care se alătură partidului" .1 în acelaşi timp cu activitatea de recrutare "cu mai mult curaj", şi "spre o scară mai largă şi mai repede"
a noilor membri de partid şi crearea de organizaţii noi, condiţie obligatorie
pentru ca partidul comunist să ţină pasul cu "torentul de energie revoluţionară", V.I.Lenin, totodată, atrăgea atenţia asupra îmbinării acestei
acţiuni cu pregătirea temeinică a membrilor de partid, bună parte a ei
urmînd a se efectua în focul luptei prin însuşirea şi aplicarea liniei politice
a partidului.2

I. Creşterea organizatorică şi structura P.C.R.
La ieşirea din ilegalitate, Partidul Comunist Român dispunea de un nu-

măr înset;nna~ de ~ctivişti. cu experienţă în lupta revoluţionară, de o reţea
de orgamzaţu regwnale, JUdeţene şi locale care îşi păstraseră fiinţa. Deşi
1

~

V. I. Lenin, Opere, voi. 9, Ed. politică, 1962, p. 307.
1 dem, p. 308.
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fusese grav atins de teroarea fascistă3 , P.C.R. se prezenta ca o forţă dinamică în plină dezvoltare. Bogata experienţă cîştigată în lupte grele, desfăşurate de-a lungul întregii existenţe, împotriva claselor exploatatoare,
în lupta antifascistă şi de eliberare naţională, prestigiul, autoritatea şi
influenţa sa politică în plină creştere i-au permis ca după eliberare, în ciuda
tuturor piedicilor şi greutăţilor, să cuprindă în scurt timp în rîndurile
sale sute de mii de oameni ai muncii, români şi din rîndurile naţionalităţilor
conlocuitoare, hotărîţi să lupte pentru aplicarea politicii partidului comunist.
Apreciind acest proces de mare importanţă în viaţa partidului, a întregului popor, tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată: "Ieşind din ilegalitate
partidul nostru şi-a reorganizat întreaga activitate, reuşind să-şi constituie
în scurt timp organizaţii puternice în întreprinderi şi instituţii, la oraşe
şi sate, în toate judeţele"4.
Reorganizarea P.C.R. în condiţii legale, consolidarea organizaţiilor
existente şi extinderea reţelei organizaţiilor de bază, constituirea aparatului de partid s-au desfăşurat în mod gradat, pe o perioadă mai îndelungată, în strînsă legătură cu asigurarea rolului conducător al partidului comunist în revoluţia populară.
După 23 august 1944 conducerea centrală de partid constituită in aprilie 1944 s-a lărgit
prin cuprinderea in rindurile sale a unui insemnat număr de cadre eliberate din inchisori şi
lagăre, sau reveniţi din emigraţie. Au fost constituite Biroul Politic, Secretariatul şi alte

3 Pentru lupta lor dirzli, in fruntea poporului român. in apărarea libertăţilor democratice,
a intereselor naţionale ale ţării, comuniştii şi alţi luptători pentru democraţie şi pace an
fost ferecaţi in temniţe. În dosul zidurilor inchlsorilor de la Doftana. Jilava, Văcăreşti, Aiud,
Suceava, Tîrgu-Ocna, Galaţi, Craiova. Iaşi, Caransebeş. Tirgu- Jiu, Ribniţa. Tiraspol, ale inchisorilor pentru femei de la Mislea, Dumbrăveni şi în lagărele de concentrare. regimul burghezomoşieresc organizase exterminarea morală şi fizică a deţinuţilor şi in primul rind a comuniş
tilor. Prigoana îndreptată impotriva comuniştilor şi luptătorilor patrioţi s-a intensificat o dată
cu instaurarea dictaturii militaro-fasciste in România. Pe lingă bandele legionare şi organele
represive ale dictaturii (siguranţa, poliţia, jandarmeria, curţile marţiale). in exercitarea terorii
impotriva poporului un rol insemnat 1-a avut armata fascistă germană şi organele sale de
spionaj şi de represiune. (În anii 1940-1944 au activat in România 11 servicii germane de
spionaj şi reprimare!) Din documentele găsite rezultă că numai in perioada ianuarie 1942
- mai 1944 au fost aduşi in faţa Curţii marţiale şi condamnaţi la pedepse mergind pină la
pedeapsa cu moartea, un număr de peste 270 de comunişti şi alţi luptători antifascişti numai
din oraşele Bucureşti, Ploieşti, Constanţa şi Braşov. Regimul de teroare militaro-fascistă şi
represiunea nazistă a adus mari suferinţe maselor populare din ţara noastră. Numărul r.elor
exterminaţi din rindul populaţiei civile se ridică, după calcule aproximative. la peste 150 000
de oameni (asasinaţi pentru activitatea lor politică, ucişi in inchisori şi lagăre, in lagăre de
muncă forţată. deportări. alţii ucişi de trupele hitleriste in retragere sau in timpul bombardamentelor, victime ale războiului hitlerist.) în partea de nord a Transilvaniei, autorităţile horthyste au arestat, in anii 1941-1943, mii de antifascişti de diferite naţionalităţi, intemîndu-i
in lagărele de concentrare de la Someşeni (Cluj) şi Acăţari (Mureş). unde au fost supuşi la
torturi groaznice; mulţi dintre ei au fost deportaţi in toamna anului 1944 in lagărele de la
Buchenwald, Dachau şi Bergen-Balsen. (Vezi Gh. Zaharia, Unele date cu privire la teroaYea
jascisliJ din Romdnia (1940-1944), in A.I.I.P., nr. 6 din 1963).
în lupta impotriva fascismului şi-au dat viaţa : Ocsk6 Tereza, Constantin David, Filimon
Sirbu, Petre Gheorghe, Francisc şi Lill Panet, Ada Marinescu, dr. Komhauser, Ştefan Plavăţ,
j6zsa Bela, Lazăr Griinberg, Bernât Andrei, Suzana Pirvulescu, Ion Suciu, lustin Georgescu,
Pompillu Ştefu, Nicolae Mohănescu şi mulţi alţii.
' Scfnteia, nr. 8165 din 23 august 1969.
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organe executive. Au fost reorganizate cele 12 comitete regionale ale P.C.R. 1, s-au constituit
58 de comitete judeţene de partid, comitetele de sector şi de plasii. Primul Comitet Central,
ales dupii actul istoric de la 23 August, cu respectarea regulilor democraţiei interne de partid,
a fost realizat la Conferinţa Naţionalii a P.C.R. din octombrie 1945. Noul Comitet Central
în prima sa plenară a constituit, pe baza prevederilor statutare adoptate la Conferinţ1i. Biroul
Politic, Secretariatul şi Comisia Centrală de Control. Ca secretar general al Comitetului Central
a fost ales Gh. Gheorgbiu-Dej.
Reorganizarea partidului comunist s-a desfiişurat dupii principiul teritorial şi al locului
de producţie, principii organizatorice caracteristice partidelor marxist-leniniste. Unitatea de
bază a partidului era celula de partid, care reunea cel puţin 3 membri de partid. Celule
de partid se creau în fabrici, uzine, instituţii de stat sau particulare, in armatA, la sate etc.
Nu se creau celule de partid in organizaţiile de masii, rolul conducAtor al partidului comunist
exprimindu-se aici prin linia politicii generală şi activitatea membrilor săi.
Creşterea luptelor revoluţionare pentru eliberarea intregului teritoriu al ţării de sub jugul
fascist şi reciştigarea independenţei naţionale, pentru înfăptuirea obiectivelor fundamentale
ale desăvîrşirii transformărilor cu caracter burghezo-democratic, crearea şi dezvoltarea organizaţiilor de masii ca şi activitatea politică în rindurile clasei muncitoare, ale ţiiriinimii şi
intelectualităţii. ale păturilor mijlocii orăşeneşti, impuneau cu stringenţă trecerea la o susţinută activitate de lărgire a rîndurilor partidului, de întărire organizatorică.
La început, multitudinea de sarcini impuse de conducerea luptei revoluţionare a fost înfăp
tuitli de un număr relativ redus de cadre provenind din vechea gardii, ce au constituit nucleul
în jurul căruia s-au polarizat toate forţele partidului. Din octombrie 1944, pe baza indicaţiilor ·conducerii P.C.R. s-a trecut la primirea de noi membri. Această acţiune vitală pentru
partid, desigur, nu s-a desfiişurat de la sine. Partidul comunist a fost preocupat de la inceput
de aplicarea indicaţiilor leniniste privitoare la asigurarea unei juste compoziţii sociale a
rîndurilor sale. Apreciind primirea de noi membri în partid ca o condiţie a dezvoltării P.C.R.
şi a indeplinirii grelelor sarcini care ii reveneau, încă din perioada premergătoare eliberării
conducerea de partid a indicat cu precizie criteriile de primire a noilor membri. Trebuiau primite în primul rind elementele cele mai ridicate, mai conştiente şi mai active din rîndurile
muncitorilor angajaţi în marea industrie, cei mai înaintaţi muncitori agricoli şi ţărani săraci.
Se prevedea, de asemenea, posibilitatea şi necesitatea primirii în partid a celor proveniţi din
rîndul intelectualităţii, micilor meseriaşi, funcţionarilor etc., care se alătură necondiţionat luptei,
programului şi ideologiei partidului'. Conducerea de partid a luat atitudine atit impotriva
manifestărilor de sectarism ale acelora care nu înţelegeau necesitatea creşterii numerice a
P.C.R., cit şi a lipsei de vigilenţă. de renunţare la criteriile de bază ale primirii în partid.
Simultan, prin reţeaua de propagandă. prin conferinţe, în presă etc. s-a arătat cu claritate
cine sînt comuniştii şi ce calităţi moral-politice trebuie să aibă membrii de partid. Organul
de presă central al P.C.R., "Scînteia", în articolul intitulat "Comunist, luptător pentru patrie",
scria: "A fi comunist, adică a fi membru al Partidului Comunist nu este un lucru simplu.
A fi comunist este o mare cinste. Un comunist trebuie să fie un luptător neînfricat pentru
cauza clasei muncitoare şi a poporului, pentru interesele lor imediate şi fundamentale. Un
comunist este un organizator şi un conducător de masă. El pune întotdeauna interesele generale
ale clasei muncitoare, ale poporului deasupra intereselor personale. El se înarmează cu ştiinţa
avansată marxist-leninistă. cu cunoaşterea legilor care determină dezvoltarea progresului
istoric şi a schimbărilor fundamentale ale diferitelor orînduiri sociale"7.
Ulterior, în procesul ascuţirii luptelor revoluţionare, conducerea de partid, analizînd diferitele aspecte ale politicii de primire a noilor membri, a luat măsuri organizatorice şi a corectat
unele abateri şi greşeli manifestate in practica creşterii numerice a partidului. În acest context
se remarcă analiza problemelor legate de creşterea P.C.R. in plenarele comitetelor regionale
şi ale unor comitete judeţene încă in toamna anului 1944 ; dezbaterile în cadrul şedinţelor
li Regionalele de partid erau următoarele : Bucureşti cu 4 sectoare de oraş şi 4 judeţene ;
Oltenia cu 6 judeţe; Banat cu 4 judeţe; Dîmboviţa cu 3; Prahova cu 2; Dobrogea cu 2;
Dunărea de Jos cu 6; Moldova cu 12 judeţe, dintre care 9 cuprinse in raioanele Bacău şi Botoşani; Valea jiului cu 2; Cluj cu 6; Oradea cu 3; Braşo1J cu 7 judeţe.
6 Scînteia, anul l, nr. 4 din 24 septembrie 1944.
7 Ibidem.
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cu activul, organizate de C.C. al P.C.R. in lunile martie şi aprilie 1945; crearea resortului
de cadre pe intreaga reţea organizatorică, in mai 1945 etc. Totodată, s-a urmărit ca noi
membri de partid să fie verificaţi in focul luptei revoluţionare şi formaţi ca militanţi şi conducători de mase. Cu prilejul şedinţelor de instructaj, la conferinţele regionale şi judeţene, numeroase cadre din conducerea P.C.R. au subliniat importanţa deosebită pe care o are in formarea
calităţilor morale-politice ale comuniştilor munca de zi cu zi, însuşirea temeinică a liniei şi
sarcinilor partidului, şi lupta consecventă pentru aplicarea lor in viaţă.
Conferinţa Naţională a P.C.R. din octombrie 1945 a adus noi precizări privind cerinţele şi
normele de incadrare in partid, stabilind că primirea in partid se face in mod individual,
cererile fiind discutate şi rezolvate de adunarea generală, confirmate de organul imediat superior.
Statutul P.C.R. din 1945, la capitolul .. Despre membrii de partid", precizează că .. poate fi
membru al Partidului Comunist Român oricine, de la virsta de 18 ani fără deosebire de
naţionalitate, rasă, sex, dacă recunoaşte programul şi scopul final al partidului, activează.
intr-una din organizaţiile lui, se supune hotăririlor partidului şi plăteşte cotizaţiile de membru" 8 •
Creşterea continuă a influenţei partidului comunist in mase, a rolului său conducător in
procesul revoluţiei populare se exprima direct prin intrarea in rindurile P.C.R. a unui număr
crescind de muncitori, ţărani, intelectuali şi alţi oameni ai muncii, români, maghiari şi de
alte naţionalităţi. prin rolul jucat de organizaţiile de partid. Dacă in primele luni după eliberare numărul comuniştilor era n1ic - mulţi activişti şi alţi militanţi revoluţionari aflaţi
in emigraţie au revenit in ţară abia in anul 1945 - in lunile următoare numărul membrilor
de partid a cunoscut o creştere impresionantă. Pe baza datelor statistice existente, dezvoltarea
numerică a partidului comunist in perioada la care ne referim a fost următoarea: 5 000- 6 00()
in octombrie 1944, 32 000 in februarie 1945, 42 653 in 23 aprilie şi 287 900 in noiembrie 1945 9 •
Pînă in octombrie 1945, adică in aproape un an de la eliberare, organizaţiile regionale ale
P.C.R. cuprindeau un important numlir de membri de partid: Bucureşti 64 616, dintre care
50 398 in Capitalli, :Moldova 29 080, Banat 23 229, Cluj 26 087, Valea Jiului 16 277, Braşovul
17 807, Valea Prahovei 14 899 etc.
O mare insemnlitate pentru întărirea partidului o avea faptul că in rindurile sale au intrat
masiv muncitori din marile intreprinderi şi centre industriale ale ţării, formînd 54,5% din
totalul membrilor P.C.R. în octombrie 1945. în tabelul de la pag. 395 sint cuprinse date statistice
privind organizarea clasei muncitoare în industria mijlocie şi marea industrie (in intreprinderile cu peste 100 muncitori) in iulie 194510.
După cum rezultă din tabel, ponderea muncitorilor în partid era deosebit de accentuată în
regiunile industriale. Organizaţia de partid a Capitalei. principalul centru industrial al ţării,
cuprindea în octombrie 50 398 de membri de partid, dintre care 38 733 muncitori. Aici îşi
desfăşurau activitatea organizaţii puternice, ca CFR-ul cu aproape 4 000 de comunişti.
S.T.B.-ul cu aproape 2 000, :Malaxa cu circa 1 800, Gaz şi Electricitate cu aproape 1 000 etc.
Pînă la finele anului 1945 în Bucure~ti erau organizate 997 celule de intreprinderi, 417 de
instituţii şi 271 de circumscripţii, cu 75 098 membri de partid, dintre care 53 662 muncitori.
Şi in alte centre industriale, numărul muncit0rikr în partid era ridicat: 78,61% în Valea
Prahovei, 56,44% in Valea Jiului, 55.48% la Braşov, 54,77% in Banat, 51,75% la Cluj etc.
În acelaşi timp partidul a reuşit să licbideze una din principalele sale slăbiciuni, pătrun
zînd adinc în viaţa satelor, din rindurile locuitorilor cărora au intrat în P.C.R. importante
detaşamente de ţărani muncitori: 32% din efectivul partidului in noit:mbrie 1945. Regiuni
cu pronunţat caracter agrar ca: Moldova, Oltenia, Dobrogea, Dunărea de Jos, cuprindeau
împreună la sfîrşitul anului 1945 peste 70 COO da membri P.C.R., din care un număr foarte
mare erau ţăraRi. în iunie 1945 din totalul membrilor de partid 55,2% erau muncitori şi
32,8% ţărani.
O creştere rapidă cunoştea numbul membrilor P.C.R. şi în Transilvania, unde pe lîngă
oamenii muncii români, în numi\r mare intrau şi elementele cele mai inaintate ale naţionalită8

Statutul Partidului Comunist Român, l!i)45, p. 13-14.
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 2, dosarul nr. 3, filele 102-103,
filele 80, 103.
10 Idem, f0ndul 1, dosarul nr. 79, fila 120.
8
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Tabel centralizator privind organizarea salariaţilor în întreprinderile cu peste
100 muncitori (iulie 1945)
Nr.

NumArul
muncitorilor

Regiunea

crt.

21.564

3. Dobrogea
4. Banat
5. Cluj
tl. Dunărea de Jos
7. Prahova
8. Tîrgovişte
9. Braşov
10. Alba-Hunedoara
11. Muntenia
12. Satu Mare

Numărul

Numărul

membrilor
de sindicat

membrilor
P.C.R.

rilor

1. Moldova

2. Oltenia

NumArul
fnncţiona-

1

48 409
20 338
5 185
52 642
13 030
35 900
13 789
12 121

Nu avem da te
2.023
18.429
1
Nu avem date
4.640
48 017
2 098
21 137
750
5 198
5 775
46 007
13 323
757
5 442
38 112
1 201
12 997
Nu avem date
942
12 448

1

Total:

1.484
3 655
3 611
1 004
6 572
2 050
2 464
2 201
1 741

1

1

23 627

222 978

1

215 668

1

24 782

ţilor

conlocuitoare. în regionala Cluj, care in acea perioadă cuprindea judeţele : Cluj, Someş,
Turda, Bistriţa şi S1\laj, situaţia membrilor de partid in aprilie 1945 se prezenta astfel:
Total membri
P.C.R.

Judeţul

Muncitori

Ţărani

Intelectuali
1

Cluj

2 981
1 151
1 477
223
642

Someş

Tur da
Bistriţa

Sălaj

Total:

2 503
590
116
498

109
1
Nu avem date
821
93
109

369
66
14
35

6 474

Numai in oraşul Cluj, P.C.R. număra 2 796 membri, din care 2 413 erau muncitori, 21 ţ1\rani
362 funcţionari-intelectualin. Cu şase luni mai tirziu, la data de 1 octombrie 1945 numă
rul total al membrilor P.C.R. din regionala Cluj (judeţele: Cluj, Turda, S1\laj, Someş, Năsăud,
Mureş) se ridica la 21 087, din care 12 083 (57%) erau muncitori, 7 394 (35%) ţărani, 1 601 (8%)
funcţionari-intelectuali şi 9 (0,04%) militarila.
Influenţa politică şi ideologică exercitati!\ de Partidul Comunist Român asupra tuturor
domeniilor de activitate, faptul că numai în 5 luni de la inceperea primirii in partid numărul
membrilor săi a crescut la peste 30 000, rolul covîrşitor jucat de aceştia în organizarea şi mobilizarea maselor ilustrează în mod convingător falsitatea aprecierilor unor politicieni şi istorici
burghezi care iau în considerare numai aspectul cantitativ, şi pe acesta privindu-1 static13 •

şi

11

Idem, dosarul nr. 21, fila 28.
Idem, dosarul nr. 61, fila 20.
13
În categoria celor de mai sus sint cuprinşi, printre alţii : Branko Lazitch cu lucrarea
sa Les partis communistes d' Europe 1919-1955; Franc;ois Fejto, Histoire des democralies
populairls şi Ionescu Ghiţă, Communism in Romania, 1944-1962.
12
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Remarcind compoziţia socială constant bună., in care elementul muncitoresc a precu.mpănit.
In problema primirii de noi membri in rindurile P.C.R. se impun citeva precizări. Astfel.
pentru perioada de pînă. la Conferinţa Naţională, se constată că numărul celor ce s-au incadrat
in P.C.R. a sporit tocmai in momentele de intensă luptă revoluţionară pentru instaurarea
puterii populare şi înfăptuirea reformei agrare. Referindu-se la acest aspect al activităţii partidului, in cadrul şedinţei organizate la Comitetul Central al P.C.R. cu cadrele regionale, la
12-15 aprilie 1945, Alexandru Moghioroş arăta că in judeţele Alba şi Hunedoara "in timpul
campaniei agrare P.C.R. s-a intărit cu 3-400 de membri din rindurile ţăranilor" 14 , iar Iosif
Rangheţ in şedinţa cu activul central din 25-27 aprilie 1945 sublinia că din februarie, cînd
a inceput campania de înfăptuire a reformei agrare, pînă in a doua jumătate a lunii martie
in partid au intrat cea. 20 000 de noi membri16 • Condiţiile istorice complexe de atunci impuneau acordarea unei atenţii deosebite calităţii de membru P.C.R., verificarea temeinică a celor
care solicitau intrarea in partid. După instaurarea guvernului revoluţionar-democratic la 6 martie
1945, spre P.C.R. se indreptau nu numai oameni cinstiţi, devotaţi cauzei socialismului, dar
şi elemente oportuniste, carieriste, care aduceau cu ele influenţe dăunătoare spiritului proldar. Pe de altă parte, reacţiunea depunea toate eforturile pentru a trimite agenţii săi in
partidul comunist, cu scopul de a-1 submina şi dezorganiza din interior. În aceste împrejurări
daune serioase a adus partidului orientarea de a organiza .,întreceri" pentru primirea in masă
a noi membri, fără verificarea temeinică a calităţilor moral-politice şi profesionale ale celor
ce solicitau intrarea in P.C.R. Slăbirea exigenţei faţă de cei ce intrau in partid, încălcarea
prevederilor statutare au creat confuzii şi dezorientare la unele organizaţii de partid, au dus
la scăderea vigilenţei politice, ceea ce a inlesnit pătrunderea in P.C.R. a unor elemente
străine de clasa muncitoare, carieriste, oportuniste şi chiar a unor membri ai gărzii de fier şi
ai altor organizaţii fasciste. Aceasta a avut ca urmare apariţia in rindurile partidului a o
serie de fenomene negative, care s-au răsfrint asupra relaţiilor dintre P.C.R. şi celelalte grupări
politice, au provocat denaturări ale insAşi liniei sale politice. Atare situaţie a determinat ca
ulterior, în cursul anului 1947, paralel cu reorganizarea aparatului de partid şi eliberarea cametelor de membru, să se treacă la îndepărtarea din P.C.R. a unui număr de cea. 8 000 de
persoane; iar spre sfîrşitul anului au fost sistate primirile de noi memhril 6 •
Procesul de reorganizare a activităţii P.C.R .. desfăşurat in plină luptă revoluţionară, a
cuprins şi trecerea de la metodele de muncă ilegale, caracterizate prin centralism excesiv, la
aplicarea treptată a centralismului democratic. Organizaţiile de partid au convocat consfătuiri
cu activul, in care au analizat munca desfăşurată pînă la acea dată şi sarcinile de viitor;
au avut loc conferinţe de constituire a Comitetelor judeţene de partid, ca şi numeroase discuţii
organizate cu cadrele centrale, regionale şi judeţene, cu miniştri comunişti etc.
În condiţiile creşterii rapide a partidului comunist şi a organizaţiilor de masă, a orientării
muncii politice potrh"it noilor cerinţe izvorite din situaţia creată in urma instaurării puterii
populare, C.C. al P.C.R., pe baza analizei muncii organizatorice şi a vieţii de partid desfă~urate in perioada anterioară, în aprilie 1945 a elaborat instrucţiuni amănunţite privind
organizarea activităţii organizaţiilor de bază. atriL~.;ţiile şi formele lor de activitate. Aplicarea
in munca lle partid, începînd din mai 1945, a indicaţiilor amintite a cuntribuit la clarificarea
prohlt:melor privind principiile de organizare ale partidului, criteriile şi cerinţele ce trebuiau
aplicate la primirea in partid, felul în care urmau să-şi desfăşoare actidtatea organele de
partid şi să indrume organizaţiile de masă. Instrucţiunile C.C. al P.C.R. se ocupau pe larg
cu problemele privind educarea şi reeducarea cadrelor, vigilenţa de partid, controlul şi indrumarea in muncă, critica şi autocritica etc 17 •
Paşi însemnaţi in procesul de organizare a activitliţii partidului comunist pe bazele centralismului democratic şi democraţiei interne au fost făcuţi de lucrările conferinţelor regionale
ale P.C.R. din august 1945 18 , la care s-au ales noile organe de conducere şi delegaţii pentru
u Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 4, filele 11, 12, 17.
Ibidem.
18 Idem, dosarul nr. 9, fila 129 şi Scînteia, nr. 5371 din 7 decembrie 1961.
17 Arhiva Comitetului Judeţean P.C.R. Argeş, fondat 3, dosarul nr. 425, filele 255-262.
Instrucţiuni cu privire la Mu1zca organizatorică şi viaţa organizatorică a partidului nostru.
18 La Conferinţa regionalei Clu~ din august 1945 au participat 84 delegaţi. La Conferinţa.
Naţională din octombrie 1945, din partea regionalei Cluj au participat 52 delegaţi, iar secretanl Comitetului Regio1tal a fost ales membru al C.C. al P.C.R.
16

https://biblioteca-digitala.ro

397

1NTA.RIREA P. C. R. (1944--1945)

Conferinţa Naţională, şi mai ales de Conferinţa Naţională a P.C.R. din octombrie 1945. În
dezbaterile Conferinţei Naţionale, care a avut loc la Bucureşti între 16-21 octombrie 1945,
un loc important 1-au ocupat problemele activităţii organizatorice şi ideologice a Partidului
Comunist Român. Conferinţa a dat o cuprinzătoare apreciere evoluţiei partidului pînă la
această dată, arătînd că "În întreg intervalul de la 23 August încoace - Partidul nostru
trebuia nu numai să stea în primele rinduri pentru realizarea diferitelor obiective, dar să
ducă această luptă în condiţiuni de plină reorganizare a cadrelor sale grav atinse numeric
de teroarea perioadei de ilegalitate, să crească repede cadre noi şi să se transforme într-un
partid puternic. Sarcina aceasta, ca şi sarcinile politice generale ale partidului au fost rezolvate cu toate lipsurile inevitabile trecerii de la ilegalitate la legalitate". în acelaşi timp s-a
constatat o rămînere în urmă a activităţii organizatorice a partidului faţă de influenţa sa
politică şi de prestigiul pe care îl avea în mase. Apreciind rezultatele obţinute în domeniul
construcţiei de partid, Conferinţa Naţională a stabilit măsuri importante privind întărirea
organizatorică a partidului. Astfel : creşterea rîndurilor organizaţiilor de partid prin primirea
celor mai buni muncitori, ţărani şi intelectuali verificaţi în focul luptei de clasă; co?solidarea
organizaţiilor de partid existente şi crearea de noi organizaţii de partid ; îmbunătăţrrea metodelor de activitate şi întlirirea muncii colective în cadrul organelor de partid ; intărirea disciplinei de partid, aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic şi lupta fără
cruţare împotriva abaterilor de la linia partidului ; intensificarea activităţii ideologice şi politice
in mase. Conferinţa Naţională, totodată, a dezbătut şi adoptat statutul partidului, document
de o deosebită importanţă pentru întărirea politica-organizatorică a P.C.R.
Dînd o caracterizare de ansamblu activităţii partidului în perioada de după eliberarea
ţării, rezoluţia Conferinţei Naţionale constata "că partidul nostru a crescut considerabil şi
că membrii Partidului Comunist Român au contribuit intens şi stăruitor la formarea Sindicatelor unite, la întărirea Frontului Naţional-Democrat şi a colaborării cu Partidul Naţional
Liberal- Tătărăscu, la realizarea reformei agrare, la mărirea producţiei, la democratizarea ţării
şi instaurarea unei orinduiri democratice"U.
După Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român activitatea partidului s-a îmbunătăţit sub toate aspectele, competenţa şi autoritatea comitetelor de partid şi a organizaţiilor de bază din principalele întreprinderi au crescut, procentul de participare la adunările
de partid şi la alte manifestări fiind tot mai ridicat.
În creşterea prestigiului P.C.R. şi întărirea influenţei sale politice un rol important 1-a jucat
statomicirea relaţiilor de colaborare cu Partidul Social-Democrat, consolidarea şi dezvoltarea
Frontului Unic Muncitoresc. După insurecţia aPmată antifascistă din august 1944, s-au petrecut
schimbări şi în activitatea Partidului Social-Democrat. în rîndurile sale au intrat muncitori,
funcţionari, cadre didactice şi numeroase elemente din categoriile mijlocii ale populaţiei.
Partidul Social-Democrat a acţionat împreună cu P.C.R. şi celelalte organizaţii democratice
în direcţia democratizării ţării, sprijinirii războiului antihitlerist şi pentru lichidarea imediată
a tuturor rămăşiţelor regimului fascist. Frontul Unic Muncitoresc a constituit coloana vertebrală a coalizării forţelor democratice în jurul clasei muncitoare, hegemonul revoluţiei
populare.
Hotărîrile Conferinţei Naţionale a P.C.R. din octombrie 1945 privitoare la frontul unic
şi prevederile statutului adoptat cu acest prilej cereau comuniştilor sâ militeze pentru a
intAri şi desăvîrşi unitatea de acţiune şi realizarea partidului unic, fapt care va da muncitorimii o forţă şi capacitate de mobilizare mai mari, va spori influenţa ei politică, va întări
unitatea tuturor forţelor democratice. Unitatea deplină a muncitorimii - preciza statutul "va deveni şi mai mult un factor esenţial şi o chezăşie a unităţii noastre naţionale"ae.
Acţionînd in front comun, partidele muncitoreşti au realizat unitatea sindicală, care a
contribuit la creşterea forţei şi capacităţii de lupU a clasei muncitoare. Organizaţiile de
sindicat s-au dezvoltat repede, devenind o forţă importantă in Tiaţa pablică a ţării. La data
ţinerii Congresului General al Sîndicatelor din România (26-30 ianuarie 1945) existau in
intreaga ţară 12 uniuni sindicale, grupînd 513 sindicate care cuprindeau circa 519 000 salariaţi. în luna iunie 1945 Sindicatele aveau aproape un milion de membri.
11
11

Sctnt1ia, nr. 367 din 1 noiembrie 1945.
Scîntlit~, nr. 3t54 din 28 octombrie 1945.
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Sub indrumarea P.C.R. au fost reorganizate şi rindurile Uniunii Tineretului Comunist,
rezerva de aur a partidului. Această organizaţie, continuînd tradiţiile luptei revoluţionare
din anii grei ai ilegalităţii, avea menirea să acţioneze cu hotărîre pentru aplicarea programului
şi liniei politice a partidului comunist in rindurile tineretului. Curînd după reorganizarea sa
corespunzător condiţiilor legalităţii, U.T.C. a devenit o puternică organizaţie revoluţionară
a tineretului, ciştigindu-şi increderea şi simpatia maselor de tineri din intreprinderi şi uzine,
de pe ogoare, din şcoli şi facultăţi. Sub indrumarea P.C.R., in toată ţara îşi desfăşurau activitatea organizaţiile locale ale U.T.C., munca lor fiind coordonată de către C.C. al U.T.C .•
În vara anului 1945 erau organizate 11 regionale U.T.C., şi anume: Ilfov, Prahova, Dunărea
de jos, Moldova, Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Braşov, Ardealul de nord, Banat şi Valea
Mnreşului. Numărul membrilor U.T.C. creştea continuu. La data de 23 aprilie 1945, U.T.C.
număra 62 925 membri, iar in luna mai numărul uteciştilor a ajuns la 77 784, ceea ce dovedea prestigiul de care se bucura organizaţia comunistă a tineretului 21 . Din Uniunea Tineretului Comunist Uceau parte şi activau in cadrul ei mai ales muncitori tineri din fabrici şi
de pe ogoarele ţării. Pentru ilustrarea compoziţiei sociale a U.T.C.-ului introducem următoarele
date statistice parţiale 11 •
Situaţia

U.T.C.-ului la 6 aprilie 1945 în regionala Moldova
Din

Judeţul

Total
membri

Funcţionari-~

Muncitori

1
Ia.'ji

Huşi

1 170
662
699
313
119
116
334
238
1 243
775
259
113

Total:

6 041

Botoşani

Dorohoi
Rădăuţi

Suceava
Cimpul ung
Baia
Roman
Baciiu
Neamţ

Vaslui

300

40
25
118
930
130

numărul

intelectuali

total :

370
400
1
ave 1n date
avem date
avem d a te
19
39
80
134
60
1
1
Nu avem date
313
1
1
Nu avem date
109
1
1
Nu avem date
1

Nu
Nu
Nu

Elevi

Ţărani

1

şi

studenţi

1

100

1

21
11
22

1

-

1

20

După cum reiese din datele tabelului de mai sus, la începutul lunii aprilie 1945, în regionala Moldova din totalul membrilor U.T.C. aproximativ 65% erau muncitori şi ţărani tineri
Î~ judeţul Cluj, la 1 ap~ie 1945 compoziţia socială a U.T.C.-ului era şi mai favorabilAI.
dm tot:Uul de 876 membn 570 erau muncitori, 122 ţărani, 40 funcţionari, 90 elevi şi 54
studenţ1 23 • Dacă comparăm in această privinţă situaţia U.T.C.-ului la inceputul lunii aprilie
1945 cu cea din a~ul 1933, cind elementul muncitoresc din această organizaţie reprezenta
numai. 19%, evoluţ1.~ favorabilă a compoziţiei sociale este şi mai evidentă2t.
La _wcel?u~ul lun;t se~tembrie 1944. intre Uniunea Tineretului Comunist şi Uniunea Tineretului SoClalist s-a mche1at frontul unic, care ulterior şi-a lărgit colaborarea cu alte organizaţii

21 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 31, fila 7.
21
Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 77, fila 26.
28
/dem, dosarul nr. 21. fila 31.
24
G. Alihanov, Ob organizacionnom sostojanii Kompartii na Balkanah, in Kommunistileskij
Internacional, nr. 11-12 din 1934, p. 73-74.
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democratice de tineret. La sfîrşitul lunii martie 1945 a avut loc şedinţa C.C. al U.T.C. care,
analizînd situaţia mişcării de tineret din ţară, a ajuns la concluzia că este necesară lichidarea
fărimiţării organizatorice existente şi crearea unei singure organizaţii antifasciste a tineretului din România. Ulterior, plenara lărgită a C.C. al U.T.C. din 9-10 aprilie 1945 a adoptat
o hotărîre in vederea creării Organizaţiei Tineretului Progresist, care urma să cuprindă toate
organizaţiile democratice de tineret. în urma acestei hotărîri, in cursul lunii mai, U.T.C.-ul
a fost dizolvat în Organizaţia Tineretului Progresist.
Concomitent cu consolidarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare, P.C.R. a acordat o
atenţie deosebită organizării maselor de bază ale ţărănimii, făuririi alianţei dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare. Sub îndrumarea comitetelor regionale şi judeţene de partid,
mii de muncitori au mers la sate pentru a sprijini activitatea politică şi organizatorică în
rîndurile ţărănimii. La sate au fost create comitete ţărăneşti, care cuprindeau elementele cele
mai înaintate din rindurile ţărănimii. în creşterea influenţei politice a P.C.R. în rindurile
ţăranilor muncitori un rol important a jucat organizaţia democratică a ţărănimii: Frontul
Plugarilor, condus de dr. Petru Groza, patriot de seamă, eminent om politic. Frontul Plugarilor declara Fe faţă că inţelege să meargă mînă in mînă cu partidul comunist. Despre relaţiile
dintre Frontul Plugarilor şi P.C.R., în şedinţa cu activul central al partidului comunist din
25-27 aprilie 1945, dr. Petru Groza, în calitate de invitat, declara următoarele: "Am toată
încrederea în organizaţia voastră şi în partid. Partidul pe noi ne-a ajutat, ne-a îndrumat pe
toţi, pe cei care sîntem formal în afară de cadrul partidului ... linia Frontului Plugarilor
merge convergent cu linia partidului comunist cînd trebuie să se întîlnească, să devină o api't
şi un pămînt muncitorii de la sate şi muncitorii de la oraşe. Dar ca tactică este foarte bună
tactica pe care am stabilit-o cu partidul comunist, de-a merge separat şi convergent spre
acelaşi ideal. Deci, dat fiind acest lucru, stabilită fiind linia politică a Frontului Plugarilor
nu poate fi conflict intre aceste organizaţii azi separate"2&.
În procesul revoluţiei populare Frontul Plugarilor a devenit o organizaţie puternică, care
şi-a extins activitatea in întreaga ţară. Numărul membrilor săi a crescut imens de la o lună
la alta. La 30 noitmbrie 1944, Partidul focialist Ţărănesc condus de Mihail Ralea s-a contopit
cu Frontul Plugarilor, ambele avînd programe asemănătoare şi pronunţindu-se pentru alianţa
ţărănimii cu cla~a muncitoare. În primăvara anului 1945, Frontul Plugarilor număra peste
un milion de nHmbri 28 • În regiunea Moldova, la mijlocul lunii martie 1945, din cei cea. doui't
milio~ne de ţărani 94 200 erau înscrişi în Frontul Plugarilor, iar dintre ei peste 4 000 erau
şi lT.tmbri ai P.C.R. 27 • în fostul judeţ Cluj, la 1 aprilie 1945 numărul membrilor Frontului
Plugarilor era de 10 807, iar în luna iunie a aceluiaşi an, din cele 251 de comune ale judeţului, în 179 existau organizaţii ale Frontului Plugarilor numărînd peste 14 000 de mtmbri2B.
în judeţul Baia, unde Frontul Plugarilor a luat fiinţă în luna ianuarie 1945, numărul membrilor se ridica în iunie la 26. 874 29 • Pînă în iunie 1945 numărul membrilor Frontului
Plugarilor a crescut în judeţul Constanţa la 15 317, iar în judeţul Buzău la 26 46630 .
O expresie concludmtă a tăriei Frontului Plugarilor, organizaţie largă a. întregii ţărănimi,
o constituie faptul că preşedintele său a devenit prim-ministru în primul guvern cu preponderenţă mt.:ncitorească, iar trei dintre fruntaşii săi miniştri şi ~aubsecretari de stat. în octombrie 1945 Frontul Plugarilor avea 4 666 de primari în mediul rural şi alte numeroase posturi
de ~onducere în administraţie, cooperative şi cămine culturale.
Organizaţiile P.C.R. la sate, Frontul Plugarilor şi comitetele ţără:Reşti au determinat o
participare din ce în ce mai activă a ţărănimii la rezolvarea unor probleme obşteşti, au ajutat-o să se c~nvingă, prin propria sa experienţă, că numai alături de clasa muncitoare şi sub
conducerea et, va putea cnceri o viaţă mai luminoasă.
Partidul Comunist Român, în timp ce lupta pentru cucerirea maselor muncitoare de la o;~e
~i sate, a căutat să atragă de partea forţelor revoluţionare şi păturile mic-burgheze oră~eneşti
2
'
28

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 2, dosarul nr. 3, filele 158-159.
ldem, fila 302.
27
Jdem, fondul 1, dosarul nr. 41, filele 264 şi 274.
18
ldem, dosarul nr. 21, fila 33 şi dosanl nr. 19/19, fila 34.
21 Idem, fila :n.
n 1 iem, filele 24 ~i 28.
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şi intelectualitatea progresistă. Sub îndrumarea P.C.R., Uniunea Patrioţilor, organizaţie democratică infiinţată în anul 1942, a desfăşurat după 23 August o muncă susţinută pentru orga-

nizarea păturilor mic-burgheze şi a intelectualilor. În scurt timp în Capitală şi în celelalte
oraşe ale ţării au luat fiinţll. comitete ale Uniunii Patrioţilor. Scopul consolidării şi dezvoltării
Uniunii Patrioţilor era atragerea tuturor elementelor democratice şi patriotice din diferite
categorii sociale, care nu se încadrau intr-unul din partidele politice sau in sindicatele unite.
Comitetele Uniunii Patrioţilor au jucat un rol important în democratizarea aparatului de stat
şi in lichidarea rlimăşiţelor fascismului din ţară. în şedinţele organizate de Uniunea Patrioţilor
au fost ridicate şi dezbătute şi anumite probleme cu caracter economic, ca: aprovizionarea
cu alimente şi lemne, situaţia locuinţelor etc., şi s-au adoptat hotăriri impotriva sabotorilor
şi ~peculanţilor.

După insurecţia armată antifascistă, sub indrumarea P.C.R., mai ales in oraşele ţării a
inceput să activeze şi o altă organizaţie democratică: Apărarea Patriotică. Această organizaţie
a continuat tradiţiile M.O.P.R. (Ajutorul Roşu), care în timpul ilegalităţii a desfăşurat o
muncă susţinută pentru ajutorarea acelora care au căzut jertfă terorii regimului burghezomoşieresc, precum şi a luptAtorilor progresişti şi antifascişti eliberaţi din inchisori şi lagărele
1le concentrare. Apărarea Patriotică a înfiinţat cantine şi spitale fără plată, a strins bani,
lmbrăcăminte şi alimente celor loviţi de teroarea orînduirii burghezo-moşiereşti. în perioada
celui de al doilea război mondial această organizaţie a desfăşurat o activitate intensă pentru
ajutorarea răniţilor români şi sovietici, precum şi a populaţiei din regiunile Moldovei şi Tranpilvaniei, greu lovite de război. Prin organizaţiile Uniunea Patrioţilor şi Apărarea Patrioticli,
~&artidul comunist tindea sli cuprindă masele cele mai largi ale ţării.
Dintre organizaţiile democratice ale naţionalităţilor conlocuitoare, indrumate de P.C.R. 31 ,
cea mai însemnată organizaţie era MADOSZ-ul (din octombrie 1944 Uniunea Popu.lară Maghiară)n. După eliberarea ţiirii de sub jugul fascist, această organizaţie a devenit în scurt
timp o organizaţie de masii _·puternicA. în timpul Congresului din 6-12 mai 1945, Uniunea
Populară Maghiară număra 387 753 de membriaa. Organizaţii puternice avea U.P.M. mai
ales pe teritoriul Transilvaniei. În regionala Cluj, de exemplu, numărul membrilor U.P.M. la
sfirşitul lunii mai era de 121 653, în Banat de 41 556, in Braşov de 102 958, in Satu Mare
40 310 etc. 34
Sub indrumarea P.C.R., Uniunea Populară Maghiarll. a desfăşurat o largă activitate politică
in rindurile populaţiei maghiare din ţară, mobilizind-o la luptă revoluţionară, alături de poporul
român. în hotArirea :MADOSZ-ului cu privire la aderarea acestei organizaţii democratice la
Platforma F.N.D. din septembrie 1944. se preciza foarte explicit poziţia naţionalităţii maghiare
faţă de problemele fundamentale ale ţării. ,.Noi, ungurii din România - se sublinia în
hotărire nu putem despărţi pentru nici un moment soarta noastră de soarta fraţilor noştri
români. Uniunea pe ţară a muncitorilor unguri din România a fost şi in trecut adeptă neclintită a conlucrArii paşnice intre cele două popoare. A trăit strins legat de urmaşii lui Horea.
Cloşca şi Crişan. Ea cere acum să stringă şi mai mult această legătură in spiritul lui Budai
Nagy Antal şi al lui Gheorghe Doja"a&.
În afară de aceste organizaţii democratice, sub indrumarea şi cu ajutorul P.C.R. in prima
etapă a revoluţiei populare mai activau şi alte organizaţii democratice, ca : Organizaţia micilor meseriaşi, Organizaţia comercianţilor, Asociaţia pentru strîngerea legăturilor cu Uniunea
Sovietică (ARLUS) etc., care aveau şi ele importanţă in organizarea şi mobilizarea maselor
largi populare in procesul desăvîrşirii transformărilor cu caracter bughezo-democratic.
Desfăşurarea activităţii organizaţiilor de masă, sub conducerea P.C.R., in care recunoşteau
forţa politică de avangardă a luptelor revoluţionare, a asigurat orientarea lor pe linia revoluţiei populare.

31

Astfel, Comitetul Iugoslav din România, Comitetul Democrat Evreiesc etc.
aa Consfătuirea pe ţară a MADOSZ-ului din 16 octombrie 1944, ţinută la Braşov, a hotărît
extinderea activităţii acestei organizaţii, denumind-o in continuare Uniunea Populară Maghiară.
11 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 31, fila 2; vezi şi Nemzetisegi anyaszervezet1lnk, Ed. Comitetului Executiv al U.P.M., Cluj, 1946, p. 14.
114 Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 31, fila 2.
11 Scinteia din 8 octombrie 1944.
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Situaţia organizatorică
Judeţul

a regionalei P.C.R. Cluj în luna aprilie 194588
Membri

P.C.R.

U.T.C.

Sălaj

2 981
1 151
1 477
223
642

867
170
182
522
692

Total:

6 474

2 233

Cluj
Someş

Turda
Bistriţa

Sind.

Fr. Plug.

1

U.P.M.
800
000
317
003
344

500
651
723
375
448

14 668
13 466
28 931
9 438
16 633

22
6
17
2
27

41 677

83 126

75 464

23
4
5
2
5

În vederea coalizării tuturor forţelor sociale încadrate în aceste organizaţii democratice,
precum şi a altora interesate în nimicirea completă a fascismului în interior şi exterior, în
democratizarea ţării şi în progresul social. P.C.R. a iniţiat şi, în strînsă colaborare cu P.S.D.,
a realizat în septembrie 1944 Frontul Naţional-Democratic. Această organizaţie de largă
concentrare a forţelor democratice reprezenta instrumentul organizării şi mobilizării maselor
largi în procesul revoluţiei populare.
Din succinta prezentare a evoluţiei P.C.R. în anii 1944-1945, a structurii sale organizatorice, precum şi a situaţiei organizaţiilor de masă aflate sub conducerea partidului comunist,
se poate aprecia că în ciuda multiplelor greutăţi determinate în primul rind de faptul că partidul şi-a reorganizat activitatea "din mers". în plină luptă cu diferitele grupări ale claselor
exploatatoare, aceastii acţiune a fost încununată de succes. Partidul Comunist Român a
reuşit să treacă de la munca ilegală la participarea în guvern şi să devină principalul partid
de guvemămînt, să cuprindă în rindurile sale la sfirşitul anului 1945 peste 287 000 de membri
dintre care 147 313 muncitori, 89 408 ţărani, încadraţi în circa 9 000 organizaţii de bază.
~

Creşterea numărului
metodelor şi stilului

de membri ai P.C.R., măsurile de perfecţionare
a
de muncă, îmbunătăţirea structurii organelor şi
aparatului de partid au contribuit în mare măsură la asigurarea rolului
conducător al partidului în toate domeniile de activitate. În această direcţie o importanţă deosebită a avut îmbinarea experienţei revoluţionare a
membrilor de partid din vechea gardă, crescută la scoala aspră a muncii
ilegale, cu elanul şi dinamismul revoluţionar al noilor membri, în general
oameni tineri, hotărîţi să meargă pînă la capăt în înfăptuirea politicii
partidului.

II. Dezvoltarea

activităţii

politice

şi

ideologice a P .C.R.

....

Reorganizarea activităţii Partidului Comunist Român în condiţii legale,
necesitatea de a asigura conducerea luptei maselor pentru instaurarea puterii
populare şi transformarea revoluţionară a societăţii româneşti, a cuprins
în mod necesar desfăşurarea unei ample şi multilaterale activităţi politico-ideologice. Partidul şi-a precizat cu claritate poziţia faţă de evenimentele din România şi a elaborat programul concret de soluţionare a
problemelor majore care se ridicau în faţa poporului, de mobilizare într-un
singur front a tuturor forţelor sociale interesate în dezvoltarea progresistă
a ţării.
"Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 61, fila 1.
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Pornind de la importanţa lămuririi maselor şi a propagării liniei partidului comunist, P.C.R.
a acordat o mare atenţie tipăririi şi difuzării in masă a operelor clasicilor marxism-leninismului,
a istoriei P.C.U.S. şi a altor lucrări privind revoluţia şi construcţia socialistă in U.R.S.S.,
a unor cărţi despre lupta de rezistenţă a popoarelor din Europa etc. Numai in editura P.C.R.,
in anii 1944-1945 au fost tipărite in tiraje de masă - 5 000-200 000 de exemplare - un
număr mare de titluri, din care amintim: Salar-preţ-profit, Muncă salarială şi capital, Scrieri
alese vol. 1 şi altele de Karl Marx ; Decăderea feudalismului şi ridicarea burgheziei, Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă, Rolul muncii în procesul transformării maimuţei fn
om, Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului etc. de Friedrich Engels; Despre
impozitul in natură, Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului, Sarcinile proletariatului în raoluţia noastră, Scrisori din depărtare şi alte lucrări ale lui V. I. Lenin.
în acelaşi timp P.C.R. aducea la cunoştinţa maselor o serie de date din activitatea celor
trei titani ai teoriei şi practicii revoluţionare : Marx, Engels, Lenin, pentru a sublinia caracterul universal valabil al învăţăturii marxist-leniniste, viabilitatea acesteia, dar şi necesitatea
de a fi privită nu ca o dogmă, ci ca o călăuză in acţiune. Dintre multiplele aspecte ale acestei
activităţi menţionăm că incepind din 14 ianuarie pînă in 16 iulie 1945 ,.Scinteia" a publicat
83 de fragmente biografice din viaţa şi activitatea lui V. I. Lenin. În ianuarie 1945, cu
prilejul comemorării a 21 de ani de la moartea lui Lenin, ,.Scinteia" a publicat un număr
inchinat activităţii lui V. I. Lenin şi un articol redacţional in care se sublinia hotărirea
poporului român de a da viaţă ideilor leniniste, conchizind : ,.Lenin şi leninismul trăiesc ca
forţă mobilizatoare in lupta pentru libertate, democraţie şi progresul omenirii" 37 • Ample articole publicate in presa de partid şi democrată, conferinţe şi simpozioane, organizate cu prilejul implinirii a 62 de ani de la moartea lui Karl Marx38 şi 50 de ani de la cea a lui
Fricdrich Engels38 au reprezentat evenimente de seamă ale ştiinţei şi culturii româneşti.
Acţiunea de răspîndire şi însuşire a marxism-leninismului organizată de P.C.R. in aceşti
ani a cuprins, de asemenea, traducerea şi tipărirea cursului scurt de Istorie a Partidului
Comunist (bolşevic) al U.R.S.S., Marxismul şi chestiunea naţională, Despre bazeleleninismului
şi Problemele leninismului de I. V. Stalin şi altele40 • Numeroase opere ale clasicilor marxismleninismului şi alte cărţi politice au fost tipărite in editurile comitetelor regionale ale P.C.R.,
in editura ,.Scinteia", .. Eminescu", U.T.C., P.S.D. etc. Un număr important din lucrările la
care ne-am referit au fost publicate şi in limbile naţionalităţilor conlocuitoare.
Un capitol deosebit de important al activităţii editoriale îl constituie publicarea in tiraje
de masă a unor lucrări de istoria patriei şi a mişcării muncitoreşti, biografii de eroi ai poporului, articole şi studli de analiză a realităţilor social-politice din ţară şi a soluţiilor elaborate
de P.C.R. etc. În acest cadru amintim culegerile de articole ale conducătorilor P.C.R. grupate sub titlurile .. Pentru o RomAnie democratA" şi ,.0 politică românească de realizări democratice", cele trei lucrări ale lui Lucreţiu Pătrăşcanu: "Problemele de bază ale României",
"Sub trei dictaturi" şi .. Un veac de frămîntări sociale", discursurile politice, conferinţele şi
interviurile dr. Petru Groza - grupate in culegerea "Reconstrucţia României" -, studiile
privind ,.Problema agrară in revoluţia din 1848", "Cucerirea şi redobindirea independenţei
naţionale", ,.Răscoala ţăranilor din 1907", "Luptele din februarie 1933", ,.În legătură cu
mişcarea muncitorească din România", ,.Alianţa muncitorimii cu ţărănimea" şi altele.
Colecţia .. Luptători pentru libertatea poporului român", a publicat reuşite portrete biografice ale lui Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Ana Ipătescu, Nicolae Zubcu-PetrO\·ici,
Gh. M. Vasilescu-Vasia, Pavel Tcacenko şi alţii, iar editura P.S.D. s-a ocupat de figurile luptă
torilor socialişti: C. Dobrogeanu-Gherea, I. C. Frimu, Ilie Moscovici, Costa-Foru, Ştefan
Petidi etc. La această enumerare trebuie adăugate documentele Conferinţei Naţionale a P.C.R.,
rapoartele şi cuvîntările conducătorilor de partid şi de stat, platformele şi programele cart>
au stat la temelia coaliţiilor politice realizate in acest timp - a Frontului Patriotic Antihitlerlst, a Frontului Naţional-Democrat.
Asigurarea tipăririi, difuzării şi studierii operelor clasicilor marxi.m-leninismului, a lucrărilor
prin care se generaliza experienţa altor partide comuniste ca şi propria noastră experienţă,

Scînteia, nr. 116 din 23 ianuarie 1945.
Idem, nr. 168 din 17 martie 1945.
•• Idem, nr. 295 din 8 august 1945.
10 Raportul editurii P.C.R. pe anii 1944-1947, în Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul
nr. 542, filele 6- 15.
17
18
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munca politică de masă şi lupta permanentă împotriva ideologiei reacţionare sub toate variantele ei au permis Partidului Comunist Român ca incă în primii ani ai revoluţiei populare sA.
asigure preponderenţa ideologiei marxist-leniniste asupra celei burgheze, factor principal al
trecerii la revoluţia şi construcţia socialistă.
!n activitatea politică şi ideologicll desfăşurată de P.C.R., un loc important revenea invă
ţămîntului politic. Prima şcoală de partid a fost deschisă la 23 decembrie 1944, fiind frecventatA. de 20 de cursanţi cărora li s-au predat patru teme : Fascismul ; Clasele şi conştiinţa
de clasA.; Partidul; Cum lucrează comuniştii în sindicate41 • Ulterior numărul şcolilor de cadre
şi al cursanţilor a crescut rapid,
ajungind ca în noiembrie 1945 numai regiunea Bucureşti
să aibă 63 de şcoli cu 1 650 cursanţi. !n acelaşi timp s-a dezvoltat învăţămîntul politic şi
în alte centre regionale şi judeţene; în octombrie 1944 Clujul avea 50 de şcoli, Oradea 50,
Oltenia 24, Braşovul 15, Prahova 7 etc. Corespunzător cerinţelor muncii de partid tematica
şcolilor de cadre a cunoscut o apreciabilă evoluţie atît sub aspectul măririi numărului de
probleme cu caracter teoretic, cît mai ales prin introducerea de cursuri legate nemijlocit de
practica revoluţionară. Un exemplu in această direcţie îl constituie cursul de 14 zile cu scoatere din producţie, organizat la Braşov în iunie 1945, la care au fost expuse 10 lecţii: Partidul, Principiile organizatorice ale P.C.R. şi metodele de muncii, Frontul Unic MuncltorPsc,
Problema ţărănească, Problema naţională, Problema organizaţiilor de masă, Guvernul de concentrare democratică şi sarcinile organizaţiilor de partid pentru sprijinirea lui, Despre victorie
şi sarcinile actuale, Situaţia României şi a partidelor în timpul războiului lui Hitler şi cotitnra poporului român alături de U.R.S.S., Despre U.R.S.S. şi constituţia stalinistăn.
Caracteristic pentru concepţia pe care P.C.R. a pus-o la temelia învăţămîntului de partid
şi a orientării acestuia este programul şi evoluţia şcolii superioare de partid .. Universitatea
muncitorească a Partidului Comunist din România", care şi-a deschis porţile la Il martie
1945, in prezenţa unor conducători de partid şi a numeroase cadre ale frontului ideologic.
Pe baza indicaţiilor conducerii P.C.R. această şcoală nu trebuia să devină un corp cărtu
răresc izoiat, rupt de marea bătălie politică, ci un detaşament aflat în primele linii. Cursanţii.
care la început nu au fost scoşi din producţie, erau chemaţi să-şi insuşească teoria revoluţionară
ca pe o călăuză in activitatea lor practică, să studieze aprofundat istoria patriei, ca o cerinţă
a luptei pline de abnegaţie pusă în slujba intereselor poporului43.
Avînd la început un program ce cuprindea trei cursuri de bază: Istoria P.C.U.S., Filozofia
marxistă, Istoria României şi mai multe cicluri de lecţii asupra unor probleme pe care partidul era chemat să le soluţioneze, astfel: problema agrară, problema naţională şi alte chestiuni curente ale politicii P.C.R., Şcoala superioară de partid, care ulterior, din februarie
1946, poartă denumirea de .. Ştefan Gheorghiu", şi-a mărit durata cursurilor la 6 luni, iar apoi
la 1 an, a crescut la 100 numărul studenţilor care acum erau scoşi din producţie.
Preocupîndu-se de editarea, difuzarea şi studierea operelor marxism-leninismului, de organizarea unei largi reţele de şcoli şi cursuri de partid, Partidul Comunist Român a desU.şurat,
totodată, o amplă muncă politică in masă, a clarificat permanent problemele ce se ridicau,
a demascat perseverent ideologia reacţionară. Munca neprecupeţită a organelor şi organizaţiilor
de partid, de lămurire a maselor, expunerile şi cuvîntările conducătorilor de partid şi de stat,
organizarea de conferinţe şi simpozioane, cercurile de citit presa şi alte numeroase forme
de activitate au contribuit la răspîndirea în mase a liniei politice şi ideologice a partidului.
Un instrument deosebit de eficient în activitatea politico-ideologică a P.C.R. a fost presa.
Alături de "România Liberă", imediat după 23 August a început apariţia ziarelor de partid
editate de comitetele regionale: "Cuget liber" la Constanţa, "Luptătorul" la Bucureşti, "Dezrobirea" la Galaţi, .. Luptătorul Bănăţean" la Timişoara, "!nainte 1" la Craiova, "Drum Nou"
la Braşov, "Adevărul Ardealului" şi "Igazsag" la Cluj, "Moldova liberă" Ia Iaşi, "Uj Elet"
la Oradea, .. Prahova Nouă" la Ploieşti, "Chemarea" la Tîrgovişte şi "Zori noi" in Valea
Jiului.
Presa de partid şi in primul rînd organul central al C.C. al P.C.R., "Scinteia", a popularizat
larg programul de luptă şi lozincile partidului, mobilizind masele pentru traducerea lor in
viaţă. Apărînd pentru prima dată in condiţii legale, .. Scinteia", al cărui prim număr este
u
n
~.a

Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 946, fila 15.
ldem, fila 34.
Scinteia. nr. 167 din 12 martie 1945.
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datat din 21 septembrie 1944, a continuat şi a dezvoltat tradiţiile glorioase ale presei comuniste din timpul ilegalităţii, fiind un adevărat propagandist, agitator şi organizator colectiv.
!n presa centrală şi locală de partid şi a organizaţiilor democratice, pe lîngă materiale propagandistice şi documente de partid, apăreau cu regularitate scrisori ale oamenilor muncii şi
ale personalităţilor politice marcante, precum şi răspunsul partidului la întrebările puse in legă
tură cu problemele fundamentale ce frămîntau diferitele categorii sociale. Organul central al
partidului comunist, "Scinteia", a consacrat o pagină anume, intitulată "Uzine, fabrici şi
mine", problemelor clasei muncitoare şi o pagină intitulată "Ţăranii şi pămîntul" situaţiei
şi cerinţelor vitale ale ţărănimii. Presa de partid şi presa organizaţiilor democratice au fost o
ade,•ărată călăuză, un sfătuitor şi învăţător, reazim şi mobilizator al maselor populare.
În anii 194 4-45 presa centrală şi locală. de partid a cunoscut o continuă dezvoltare, reprezentînd un puternic instrument de educaţie politică şi ideologică. Pentru a ilustra acest lucru
este suficient, credem, să. ne referim la faptul că în regionala P.C.R. Braşov, in octombrie
1945 se difuzau 19 ziare democrate: Scinteia, România Liberă, Sportul Popular, România
Viitoare, Veac Nou, Drum Nou, Poporul, Szabad Sz6, Nepi Egyseg, Szabadsag, Igazsâg,
Vilâgossag, Erdely, A Het, Kepes Ujsag, Dreptatea Nouă, Vestea etc." Precizăm ca un element ilustrativ, pentru a ne face o imagine asupra raportului cititor-presă, că in mediul urban
al judeţului Braşov in octombrie 1945 la o populaţie de peste 200.000 de locuitori se difuzau
42 300 de numere de reviste şi ziaren.
Larga răspîndire a presei de partid şi democratece in limba română şi a naţionalităţilor
conlocuitoare, expresie a democraţiei militante care se instaurase in România, a reprezentat
in acelaşi timp o forţă puternică in lupta pentru triumful politicii P.C.R., al ideologiei marxistleniniste.
Date fiind caracteristicile etapei istorice, presa centrală. şi locală a avut un rol de prim
ordin in demascarea politicii partidelor reacţionare, a şovinismului şi naţionalismului, in ridicarea nivelului de conştiinţă patriotică. şi democrată a maselor. O contribuţie valoroasă au
adus la această acţiune şi publicaţiile de literatură şi artă, indeosebi "Tribuna Poporului",
., Viaţa Românească". Definind poziţia majorită.ţii intelectualilor faţă de procesul ce incepuse
a se desfăşura in România, G. Călinescu scria in primul număr al ziarului "Tribuna Poporului", apărut la 15 septembrie 1944 : "Ar fi o lipsă de spirit civic, acum la inceputul noii ere
democratice, să stăm la o parte", iar M. Ralea, in cuvintul intitulat "La reapariţia Vieţii
Româneşti", arăta in noiembrie 1944 că: "Tot ce triumfă acum face parte din crezurile
noastre ... Ca şi altădată ne alăturăm luptei dusă de toţi acei care voiesc omenie, dreptate
şi libertate".
O latură esenţială a activităţii desfăşurate de Partidul Comunist Român in primii ani ai
revoluţiei populare o constituie preocuparea sa de afirmare pe arena internaţională, de dezvoltare a relaţiilor de colaborare cu celelalte partide comuniste şi muncitoreşti, cu mişcările
de eliberare naţională, educarea maselor largi in spiritul patriotismului şi al internaţionalis
mului proletar. Detaşament activ al mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale, P.C.R.
a considerat in permanenţă că activitatea sa pentru a asigura victoria democraţiei şi socialis" Arhiva C.C. al P.C.R., fondul 1, dosarul nr. 497, fila 109.
" Diametral opus cu procesul de creştere a presei de partid şi democratice, s-a ingustat cu
fiecare zi sfera de acţiune a presei burgheze. Pe "drept cuvint" se plîngea Ghiţă. Pop. unul
dintre conducătorii P.N.Ţ., in şedinţa Consiliului de Miniştri din 6 februarie 1945, ară.tind
următoarele: la Arad P.N.Ţ. are un cotidian şi un săptămînal. Pe teritoriul Ardealului, din 10
cotidiene şi săptămînale au dispărut 8. Comuniştii au in Ardeal 7 cotidiene şi 17 săptămînale.
!n vechiul regat, P.N.Ţ. are un cotidian şi 3 săptămînale. Comuniştii au aici 9 cotiediene
şi 22 săptămînale. În Bucureşti P.N.Ţ. a avut 2 cotidiene şi 2 săptămînale, care au dispărut.
!n Capitală, comuniştii au 4 cotidiene şi 7 săptămînale, iar social-democraţii 6 cotidiene şi
2 săptămînale. în total partidele muncitoreşti numai in Bucureşti au 10 cotidiene şi 9 săpU
mînale, pe cind P.N.Ţ. n-are nici unul . .,Aceasta este libertatea presei!" - îşi incheia cu amără
ciune cuvintarea domnul Gh. Pop. Ce-i drept, poporul muncitor, condus de P.C.R., înţelegea
altfel "libertatea presei" decit conducătorii partidelor "istorice". (Arhiva Institutului de stud.H
istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., dosarul nr. 302 [Buletinul presei, nr. 5/
1945 ], fila 55.)
" In acest timp P.S.D. tipărea 23 de publicaţii in limbile română, maghiar! şi germanA.
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mului in propria ţară este o parte a luptei generale dintre forţele înaintate şi reacţiune, o
contribuţie pe care poporul român o aduce progresului social. Partidul Comunist Român,
in intreaga perioadă la care ne referim, a studiat atent experienţa de stat, economică şi socială
a altor partide, indeosebi a P.C.U.S. şi a partidelor comuniste care se aflau antrenate cu
toate forţele in lupta pentru făurirea noii orinduiri, a urmărit permanent activitatea desfă
şurată de partidele comuniste din ţările capitaliste şi a făcut cunoscute maselor rezultatele
obţinute pe calea democraţiei şi progresului social. Pe această linie se înscriu vizitele delegaţiilor de partid şi de stat române in U.R.S.S., incepind din septembrie 1944, schimburile de
experienţă organizate între Partidul Comunist Român şi partidele comuniste din Bulgaria,
Iugoslavia, Ungaria, studierea experienţei obţinute in organizarea alegerilor generale, a politicii
de alianţă, a poziţiei faţă de regimul monarhie, publicarea in presă a unui important num1lr
de materiale privind activitatea altor partide comuniste etc.
Toate acestea ne arată că şi în această perioadă revoluţionară, cînd
Partidul Comunist Român a devenit un partid de masă, iar ideologia sa,
marxism-leninismul, ideologie dominantă, internaţionalismul proletar a
fost una din trăsăturile esenţiale ale activităţii sale şi ale fizionomiei moralpolitice a membrilor şi cadrelor de partid care s-au format şi au activat în
etapa istorică la care ne referim.

Întărirea organizatorică a P.C.R., creşterea rapidă a influenţei sale
politice, procesul de organizare a maselor muncitoare, desfăşurat în strînsă
legătură cu antrenarea lor în luptă revoluţionară, şi lupta nestăvilită a maselor largi populare a determinat schimbarea raportului de forţă pe arena
politică în favoarea poporului muncitor, asigurînd dezvoltarea democratică şi progresistă a societăţii româneşti.
Datorită uriaşei activităţi organizatorice şi politice desfăşurate în primii
ani ai revoluţiei populare, Partidul Comunist Român a reuşit să cîştige de
fapt majoritatea poporului, antrenînd-o în lupta pentru zdrobirea forţelor
reacţionare. "Sub conducerea partidului comunist
arată tovarăşul
Nicolae Ceauşescu - mase uriaşe ale populaţiei s-au angajat într-o luptă
ascuţită împotriva reacţiunii, au alungat prefecţii şi primarii reacţionari,
au trecut la organizarea controlului muncitoresc în fabrici, la exproprierea moşierilor şi împărţirea pămîntului la ţărani, realizînd astfel în fapt
reforma agrară, au participat la lupta pentru democratizarea vieţii politice" 47 •
În focul acestor bătălii politice, economice şi sociale, partidele "istorice"
reprezentanţii claselor exploatatoare, au suferit o înfrîngere importantă,
izolîndu-se de masele largi populare. Instaurarea la 6 martie 1945 a
guvernului revoluţionar-democratic, prezidat de dr. Petru Groza, a constituit o victorie de însemnătate istorică pe calea cuceririi întregii puteri
politice de către clasa muncitoare aliată cu ţărănimea muncitoare. Cu
aceasta revoluţia populară a intrat într-o nouă fază, în care clasa muncitoare a folosit puterea de stat pentru a lărgi drepturile şi libertăţile cucerite
de popor, a desăvîrşit transformările burgheza-democratice şi a pregătit
trecerea la etapa socialistă a revoluţiei populare.
P. BUNTA
" Nicolae Ceauşescu, Partidul Comunist Român democf'atice a poporului român, al tradiţiilor mişcării
Bucureşti, 1966, p. 57.
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DIE ORGANISATORISCHE ERSTARKUNG DER RUMĂ.NISCHEN
KO:MMUNISTISCHEN PARTE! UND DAS ANWACHSEN IHRES
POLITISCHEN EINFLUSSES
(1944-1945)
(Zusammenfassung)
Der bewaffnete antifaschlstische Aufstand vom August 1944 eroffnete auch fiir die Entwicklung der RKP eine neue Etappe. Am Ende der Illegalităt verfiigte die KP iiber eine
bedeutende Zahl Yon Aktivisten und iiber ein Netz von Regional-. Bezirks- und Ortsorganisationen. Nach dem 23. August wurde die im Apri1 1944 gebildete zentra1e Parteileitung erweitert
und das Politbureau. das Sekretariat sowie andere ausfiihrende Organe gebildet. Die zwolf
Regionalkomitees der RKP wurden reorganisiert und 58 Bezirkskomitees der Partei, Sektorund Kreiskomitees gebildet. Die Landeskonferenz vom Oktober 1945 wăhlte das Zentralkomitee
und dieses letztere schuf das Politbureau, das Sekretariat und die Zentra1e Kontrollkommission. Die Reorganisation der Partei erfolgte nach dem Prinzip des Territoriums und des
Produktionsortes aufgrund des demokratischen Zentralismus.
Der wachsende Einfluss der KP auf die Masse und ihre Fiihrungsrolle ergibt sich unmittelbar aus dem Eintritt einer immer grosseren Zahl yon Arbeitem, Bauem, Intellektuellen und
anderen arbeitenden Menschen, Rumănen, Ungam und anderen Nationalităten, in die Reihen
der RKP, sowie aus der Stellung, welche die Parteiorganisationen einnahmen. Aufgrund statistischer Angaben entwickelte sich die RKP im Zeitraum 1944/45 wie folgt: 5000-6000 im
Oktober 1944 und 32 000 im Februar 1945, 42 653 im April und 287 900 im November 1945.
Eine grosse Bedcutung fiir die Erstarkung der Partei hatte der Umstand, dass in ihre Reihen
kompakte Arbeitermassen der grossen Untemehmen und lndustriezentren des Landes eintraten, die im Oktober 1945 einen Prozentsatz von 54,5 der Gesamtzah1 der RKP Mitglieder stellten.
Beim Wachsen des Ansehens der RKP und ihres politischen Einflusses spielte cine wichtige
Rolle die Festigung <les \'erhăltnisses der Mitarbcit mit der Sozialdemokratischen Partei, die
Konsolidierung und Entwicklung der Einheitsfront der Arbeiter. Unter An1eitung der KP
wurden die Reihen der Union Kommunistischer Jugend reorganisiert. Am 23. April 1945 zăhlte
diese Jugendorganisation (UTC) 62 925 Mitglieder, wăhrend im Mai ihre Zahl auf 77 784
anstieg. Fiir den wachsenden politischen Einfluss der RKP in der Bauemschaft spielte eine
wichtige Rolle die Bauernfront, eine demokratische Organisation, die im Friihjahr 1945 iiber
eine Million Mitglieder zăhlte. Unter Anleitung der RKP wirkten auch andere demokratische
Organisationen: die Union der Patrioten, die Patriotische Verteidigung, die Magyarische Volksunion (im Mai zăhlte sie 387 753 Mitglieder), die Organisation der kleinen Handwerker, die
der Kaufleute, die Vereinigung zur Festigung der Beziehungen zur Sowjetunion.
G1cichzeitig mit der Rcorganisation ihrer Tătigkeit entfaltete die RKP eine umfassende
und viclseitige politisch-ideologische Aktion: die Werke der Klassiker des Marxismus-Leninismus, sowie andere ideologische und politische Werke wurden gedruckt und unter der Masse
verbreitet, der politische Unterricht wurde organisiert, eine Reihe von Partei- und demokratischen Zeitungen herausgegeben usw.
Eine wichtige Seite in der Tătigkeit der RKP bildete ihr Bestreben, in der intemationalen
Welt zur Geltung zu gelangen, die Beziehungen der Mitarbeit mit den anderen kommunistischen und Arbeiterparteien, mit den Bewegungen fiir nationale Befreiung zu entwickeln.
Die organisatorische Erstarkung der RKP, das rapide Anwachsen ihres politischen Einflusses
die Organisierung und Mobilisierung der Massen lm revolutionăren Kampf bedingte die Andcnmg des politischen Krăfteverhăltnisses zugunsten der Arbeiterpartei und sicherte die demokratische und fortsch.rittliche Entwicklung der rumănischen Gesellschaft.
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FAZA A IV-A A CULTURII STARCEVO-CRIŞ ÎN BANAT

Sosirea primelor elemente ale chalcoliticului balcano-anatolian în regiunea Dunării de mijloc
a influenţat profund civilizaţiile neoliticului vechi. Aceste prime elemente, cunoscute in
Banat (luat ca unitate geografidi.) sub denumirea de Vini:a A 1 , au intrat în contact cu purtă
torii culturii Stari:evo-Criş a cărei evoluţie a fost oprită, influenţată sau transformată, dupli
cum elementele care au sosit au fost în numlir mai restrins sau mai mare. Cele două civilizaţii convieţuiesc în mod paşnic influenţîndu-se reciproc 2 • Urmările acestei simbioze nu sînt
egale în întreaga arie a culturii Starcevo-Criş, deoarece difuziunea culturii Vinca nu se petrece
în acelaşi moment şi nu are aceeaşi intensitate. Aceste fapte au avut urmări diferite asupra
noluţiei ultimei etape a culturii Starcevo-Criş.
în sudul Banatului, în aşezarea Vinca A de la Gornea
locul Căuniţa de Sus - au
fost semnalate două bordeie (nr. 7 -8) de acelaşi tip cu cele Vini:a A. în acestea a fost găsită
o ceramică care necesită atenţie deosebităa. Amestecul pastei cu nisip şi pietricele, arderea bună
ce străbate grosimea vasului sînt elemente frecvente în orizontul cronologic Starcevo IV
- Vinca A 4 • Ornarnentele constau din: barbotină organizată, ceramică grosolană ornamentată
cu incizii şi mai rar cu unghia ; toate acestea pe o pastă de culoare brun-cărămizie. Ceea ce
este specific şi diferă de restul materialului Vini:a A sînt omamentele din linii incizate ce se
întretaie. Acest ornament este propriu culturii Starcevo-Criş. Ceea ce trebuie subliniat sînt
motivele şi tehnica. Motivele: triunghiurile haşurate (fig. 1/11, 20) au analogii la SmilCic (fig.
2/1-3); liniile incizate, pe pereţi sau funduri de vase (fig. 1/6, 8, 13, 17, 21-22, 37-38)
au analogii la Smi1Cic6, Grabovac (fig. 2/4-6, 8, 11), Durnaca (fig. 2/9) şi Idjos (fig. 2/10).
Exemplele de mai sus pot fi înmulţite, dacii în discuţie aducem şi materialul de la Gura
Văii Ostrovu Golu. Ne referim doar la materialele semnalate deja de către P. Roman
şi V. Boroneanţ 6 şi de către noF. Publicarea în întregime a materialului de aci va lărgi baza
de discuţii 8 • La Ostrovu Golu este o aşezare care aparţine culturii Starcevo-Criş. în nivelurile de aici se poate urmări evoluţia petrecută în ceramica culturii Starcevo-Criş sub influenţa
puternică a culturii Vini:a. Reglisim aci omamentele din triunghiuri haşurate (fig. 2/7), incizii
şi haşuri din incizii fine şi adînci 9, toate pe o pastă nisipoasă.
1
în ActaMN, VII, 1970, p. 473 şi urm. am arătat că primele elemente de origine balcano-anatoliauă sint
o cultură închegată, cu trăsături caracteristice, ce au fost precizate cu ani In urmă de Miloj~c şi care au fost confirmate de cercetările recente, ceea ce justifică opinia noastră de a susţine sistemul cronologic al lui Miloj~ic faţă de
lncercările ulterioare de revizuire, accentuate recent pentru Banat de E. Comşa, cf. Gh. Lazarovici, Unele probleme
ale neoliticului tn Banat, In Banatica, I (rev. Muzeului din Reşiţa, sub tipar).
1
La Boto§ şi Sarva§, cf. Vl. Milojl:ic, in Reinecke Festschrift, Mainz, 1950, p. 112; la Vr§nik, cf. M. GaraAanin,
In Germania, 39, 1969, p. 114; la 2arkovo, cf. M. şi D. GaraAa.n.in, In Slarinar, III-IV, 1954, p. 126; la Novi
Belej - Matejski Brod, cf. B. Jovanovic, In RadVojvMus, 14, 1965, p. 41; la Balomir, cf. N. Vlassa, In ActaMN,
IV, 1967, p. 406.
1
Gh. Lazarovici, op. cit., p. 477 şi urm., punct. 1, fig. 5; Banatica, I, notele 25-28.
• Cu ani In urmă N. Vlassa, cu ocazia publicării materialului de la Iernut, a atras atenţia asupra acestui
fenomen. Mater!alul de aci aparţine unui Criş tirziu, cf. Materiale IX, p. 167 şi urm. Acelaşi fenomen il semnala,
pentru Munterua, V. Teodorescu, In SCIV, 14, 2, 1963, p. 354. Asupra aceluiaşi fenomen am atras atenţia Intr-o
comunicare la sesiunea muzeului din Constanta, din 1970.
1
Batovic, Stariji neolil u Dalmaciji, Zadar, 1966, pl. LXXV-LXXVI.
• Un studiu mai general, In revista Muzeului din Turnu Severin. Mulţumesc lui P. Roman care mi-a permis să.
consult lucrarea In manuscris.
' Gh. I,uarovicl, In ActaMN, VI, 1969, p. 5 şi urm.
1
Un studiu mai amplu despre această aşezare este în lucru lmpreună cu colegul M. Nica de la Craiova.
1
Gh. I,uarovicl, op. cii., p. 10, fie. 4/28-30.
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Plastica de la Ostrovu Golu are incizat sexul feminin (fig. 2/12-13), asemănător la un
Vinca A de la Gomea (fig. 2/14) şi de la Crnokalacka Bara (fig. 2/15), iar mai spre
sud la Sesklo (fig. 2/21-22), Tsangli (fig. 2/17), Cheroneia (fig. 2/16) şi Eutresis (fig. 2/18).
Redarea sexului se face şi la unele aplicaţii plastice pe vase, ce reprezintă figuri feminine,
(}e la Sarva§ (fig. 2/19) şi Nea Nicomedia (fig. 2/20). Organul sexual al femeii se pare că este
redat şi pe un fragment de vas de la Gomea, descoperit într-un bordei V inca A (fig. 8).
Legături cronologice cu sudul egeic indică şi o altă categorie de obiecte din piatră, de
formă ovală, avind la mijloc nişte crestături, obiecte pe care le-am considerat topoare-măciucă 10
(fig. 2/23). La rostul şi denumirea aceasta cred că trebuie să renunţăm, deoarece din aceeaşi
~ezare se cunoaşte un idol făcut din perete de vas, de aceeaşi formă (fig. 2f27). Mai mult,
sint şi analogii cu idoli de piatră de formă asemănătoare, la Vinca (fig. 2/24), Troia (fig. 2/26),
Khirokitia (fig. 2/28), Kozluk (fig. 2/29) şi Sesklo (fig. 2{25). Exemplare asemănătoare se vor
pfl~tra şi mai tirziu in cultura Vinca 11 •
Pentru formele de vase de la Gomea, ce aparţin bordeielor cu ceramică Starcevo l\', sint
analogii in bordeiele cu ceramicii. Vinca A din aceeaşi aşezare, dar şi in alte aşezări ce aparţin
aceluiaşi orizont cronologic. Vasul bitronconic cu partea superioarA. dreaptă (fig. 3/A 1) are
analogii în bordeiele nr. 15 şi 12 de la Gomea (fig. 3/B 1-2), dar şi în nivele Storcevo,
KiJrus sau Criş tirzii de la: Vinkovci (fig. 3/C 1), Maroslele Pana (fig. 3/C 2), Hlincea-laşi
(fig. 3/C 12) sau în sud, in Servia II (fig. 3/C 8-9). Alte forme cu partea superioarA. uşor
arcuită (fig. 3/A 2-5) au analogii in bordeiele Vinca A de la Gomea (fig. 3/B 4-5) şi în
Slavonia (fig. 3/C 3-4) in acelaşi orizont cronologic, în timp ce formele mai ascuţite, castroane
~an străchini largi, (fig. 3/A 6-10) au analogii la Gomea in bordeiele Vinca A (fig. 3/B 6-9),
precun1 şi la Vinca (fig. 3/C 10-11, 14), în aşezări Starcevo-Criş tîrzii (fig. 3/C 5-6, 13)
sau in culturi din acelaşi orizont cronologic - Sopot - Lengyel 1 A (fig. 3/C 15). Cupele
cu piciorul inalt, suplu şi elegant (fig. 3/A 11) au analogii identice in bordeie le V inca A de
la Gomea (fig. 3/B 10) sau in acelaşi orizont cronologic în Iugoslavia (fig. 3/C 7, 16). Altarul
de cult, de formă triunghiularii. (fig. 4/1) are în pastă, ca degresant, pietricele. Culoarea este
brună. Suprafaţa netezită, dar aspră din cauza pietrelor din pastă. Forma şi omamentele
se reîntilnesc pe fragmente de altare triunghiulare de la Ostrovu Golu (fig. 4/2-5). Acestea
se deosebesc de cele ale grupei Starcevo-Koros-Criş prin formă şi ornamente. Doar exemplarul
de la Gura Baciului (fig. 4/13) s-ar părea că face excepţie. Avînd in vedere pasta şi omarnentele de pe corpul său pare că aparţine ultimului nivel de aci. Analogii de altare de aceeaşi
formă şi ornamente înrudite se intilnesc în faza A a culturii Vinca, la Gomea (fig. 4/6),
Vinca (fig. 4/7), 2arkovo IV (fig. 4/16). Forma aceasta - cu unele modificări - va rămîne
in cultura Vinca şi mai tirziu, la Turdaş unde are capete animaliere (fig. 4/8) sau simple ridicături (fig. 4/9). Originea altarului cu soclu în formă de cutie triunghiulară sau patrată şi
cu picioare trebuie căutată în sud, ln măsuţele sau altarele de cult de la Karanovo 1 (fig.
4/10-12), Tsangli (fig. 4/17 -18), Porodin (fig. 4/20) sau Nea Makri (fig. 4/19). Exemplarul
de la Sarva§ aparţine etapei Starcevo IV (fig. 4/21). În aria de răsărit a culturii StarcevoCriş se întîlneşte o formă în care se combină elemente ale tipului de mai sus cu altarele cu
cupă ce se ridică deasupra soclului (fig. 4/14-15). Deşi aparţin diferitelor grupe culturale, formele de altare descrise mai sus aparţin aceluiaşi orizont cronologic, cu excepţia celor de la
Karanovo, care sint datate mai timpuriu11 şi a celor de la Turdaş, care sint mai tirzii.
Din analiza celor citeva categorii de obiecte descrise mai sus, s-a verificat in situaţii noi
teoria susţinută cu ani în urmă de Vl. Milojcic, privind formarea fazei Starcevo IV după
sosirea purtătorilor culturii Vinca, etapă în care se descompun unele elemente şi se formează
altele noi 13 • Opinia lui Makkay, că Starcevo IV ar fi o cultură ipotetică14 , cade de la sine.
II. În nordul Banatului, in tot acest răstimp în care în sud se aşează purtătorii culturii
Yinca şi se formează etapa Starcevo IV, cultura Starcevo-Criş îşi continuă evoluţia. Mai mult,
in acest moment se definesc o serie de caracteristici pe care ne-am obişnuit să le considerăm
ca fiind proprii Intregii perioade a evoluţiei culturii Starcevo-Criş. Problemele evoluţiei acestei
~xemplar

Jbide•n, p. 6, punct A, nota 28.
" Ibidem, p. 6, nota 29.
l i M.-GaraAan.ln,
ln NCB, p. 38 stabileşte relaţia Slafl~o Ilb = y,§nik II-Ill = Ka,anovo III (Vuelinovo),
iar pentru pictura albă din KafatiOvo I = Slaflevo Ila = Vrlnik I; G. I. Georgiev, L'Eufope li la fin dţ l'tlg• de
Jg j>Îtrft, Praga, 1981, p. 92, Kafi)PIOVO Il - Slaflevo IV; S. Batovi~, op. cii., p. 113.
l i VI. MilojS~, In BSA., XI.IV, 1949, p. 264; ln Reinec/lu
Fulscllrifl, p. 110.
lt J. Makkay, ln A.ctaA.riiA.fcll, VIII, 1965, p. 15.
10
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etape, in nordul Banatului, sint ingreunate de lipsa unor sApAturi noi cu observaţii stratigrafice atente. Luind in considerare, ca bază de discuţie, cercetiirile din zonele in vecina te :
Vojvodina, AlfOld şi Transilvania şi aruncînd o privire mai largl!. asupra zonei de nord a culturii Star~evo-Criş-KOrOs, observl!.m aci un alt fenomen decit in sud. DacA in sud, in acest
moment, in unele aşezări cultura Star~evo-Criş îşi încetează evoluţia 16 , in nord se constată un
fenomen de ,.inflorire", de definire a unor trăsături caracteristice. Vl. Miloj6c a atras atenţia
asupra unor categorii de obiecte: străchinile cu gura larg deschisă, ceşti sau străchini cu
mai multe picioare, străchini sau cupe cu piciorullobat, fusaiole sau greutăţi de plasă lobate,
o anumită categorie de ceramică pictată ; toate sint tirzii şi caracteristice pentru faza tirzie
a culturii Star~evo-Criş16 • în cele ce urmează facem analiza unora dintre acestea, în măsura
în care le întîlnim in nordul Banatului.
Vasele cu picioare, de obicei au patru picioare, uneori mai multe. Majoritatea cercetătorilor
sînt de acord că sînt o formă tirzie in cultura Star~evo-Criş17 • Exemplarul cel mai tîrziu
este cel de la Azma§ka Mogila (fig. 5/4) care diferă şi tipologie de celelalte exemplare. În
Bulgaria au fost găsite şi alte exemplare care aparţin unui orizont cronologic mai tirziu (Karanovo III, fig. 5/1 ; Ja§a Tepe, 5/2; Veselinovo, 5f3, 7) - grupului Veselinovo 18 • Exemplarul
de la Verbiţa (fig. 5/6) pare derivat din forma timpurie de la Azma§ka Mogila, iar nu din
cele Veselinovo. Forma sa este asemănătoare exemplarului de la Kotacpart - Vata tanya
(fig. 5/5). După forma corpului, acest tip de vas din aria de nord se poate grupa în urmă
toarele variante: a) strachină cu corpul emisferic (Tiszaugh-T6part fig. 5/18; Kotacpart Vata tanya, fig. 5/21; Kopancs - Zsoldos tanya, fig. 5/22); b) străchini cu corp globular şi
cu buza răsfrintă in afară (Endrod, fig. 5/8, 12; Kopâncs - Kovacs tanya, fig. 5/9; Kopancs
- Zsoldos tanya, fig. 5/16; Kotacpart - Vata tanya, fig. 5/10, 13; Beşenova Veche, fig. 5/17,
19) ; c) vase cu corp sferic şi gît cilindric (Tiszaugh - T6part, fig. 5/ 11; Kopancs - Kovacs
tanya, fig. 5/15; Szegvâr, fig. 5/20; Beşenova Veche, fig. 5/23; Kotacpart - Va ta tanya,
fig. 5/24) ; d) vas borcan cu patru toarte, cîte două aşezate vertical (Beşenova Veche, fig. 5/14).
Toate cele patru variante se deosebesc de cele din grupul Veselinovo atit prin forma corpului,
cît şi prin înălţimea picioarelor.
Cupele cu picior lobat sau cruciform sint cunoscute prin două exemplare de la Beşenova
(fig. 6/5 şi un alt exemplar, cf. ActaMN, VI, 1969, p. 15, fig. 7/9). Exemplarul (fig. 6/5)
este trilobat. După forma piciorului se pot grupa în mai multe variante: a) cu piciorul gol
şi cu trei sau patru lobi (fig. 6/1-9, 18) ; b) cu piciorul şi cu adincitura din interior restrînsă
la planul unei cruci (fig. 6/16-17); c) cu interiorul ca la varianta b, iar la exterior lobii.
sînt abia schiţaţi (fig. 6/12-15) ; d) cu interiorul ca la variantele b şi c, iar exteriorul
circular (fig. 5fl0-ll). În varianta a sint exemplare pentru care sint observaţii stratigrafice
şi ceramică pictată ce permit o datare in etapa Starcevo III (Ilb), ceea ce oferă analogii
pentru exemplarul de la Beşenova (fig. 6/5). Celălalt exemplar de la Beşenova are analogii
in etapa Starcevo IV de la Perlez10 şi aparţine variantei b.
Pintaderele. De la Beşenova provine un exemplar ce are ornamentul din sigiliu din mai
multe linii în zig-zag. Acelaşi motiv, apropiat sau inrudit, îl întîlnim în fazele tirzii ale culturii Starcevo-Criş de la TeCic (fig. 7/5), Grabovac (fig. 7/2) şi Vin~a (fig. 7/1). La nord
de Dunăre, in grupul Koros, la Kll.nszentmarton (fig. 7/8) şi Kotacpart - Vata tanya (fig. 7f9)
sau Criş. la Perieni (fig. 7/7). În afară de acestea, din sud se cunosc încă patru exemplare:
unul de la Nesonis - aparţine probabil grupului Sesklo (fig. 7/10) ; două de la Nea Nicomedla (fig. 7/3, 6) şi unul de lîngă Sofia (fig. 7/11). Exemplarele de la Vinca10, Tecicu şi
Grabovac 21 , prin ceramica pictată ce apare in acele aşezări, se pot data in faza Starcevo III
(Ilb). Prezenţa lor în nordul Dunării marchează un orizont cronologic contemporan sau ceva
mai tirziu.
Miloj~il:, op. cit., p. 110.
lbl4em, p. 100; In BSA, XI.IV, 1949, p. 265, 255.
VI. MllojBt, In Reinecke Festscllrift, p. 110; D. Gara!!anin, Starlevalka kuUura, I.,jubljana, 1954, p. 12,
pl. III/3; D. Berciu,, C:ontribf4.ii la problemele neoliticului ln Romdnia, Bucureşti, 1961, p. 33; J. Ma.k.kay, op. cit.,
p. 5-7; Gh. I,azarovtct, op. cit., p. 14, punct f, fig. 7/1-7.

u Vl.

11

17

11
Grupâ de origine balcano-anatolianâ. Marcheazâ sosirea primelor elemente ale chalcoliticului anatolian.
Sint Ind!. nellimuriri privind evoluţia lui interioarâ. Apare In nivelurile Karanovo II-III. Are legAturi cu niv. Vrlnik
II-IV şl Slarlevo III-IV, cf. Gh. I.azarovici, In ActaMN, VII, 1970, p. 473, notele 4-8.
11
B. Brukner, Neolit u Vojvodini, Beograd - Novi Sad, 1968, pl. II/7, p. 52.
10
VI. Miloj6{:, Chronologie der }Ungeren Stein•eit .. . , Berlin, 1949, p. 72.
•• R. Galovit, In ZborNM, 3, 1960-61, p. 41.
11
J. Todorovit, In AriiPregled, 9, 1967, p ..7-9; 10, 1968, p. 11-13.
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în discuţie pot fi aduse şi alte categorii de obiecte din aceeaşi vreme. Amintim aplicaţiile
plastice zoo- şi antropomorfe 23 • Momentul cronologic şi analogii bune pentru această categorie
de obiecte au fost precizate de N. Vlassau. În plastica antropomorfă se pot sesiza două grupe:
una mai timpurie, cum sint idolii in formă de coloană 26 şi o alta mai tîrzie, prin idoli cu
steatopigielB, idoli ce aparţin variantei A a lui Bâder27 intilniţi in foarte multe aşezări Koros
din Ungaria•s, in nordul Banatului iugoslav 28 sau spre sud, la Vin~a80 şi lingă Sofia11• o,namentele, în special cele in relief, din nordul Banatului32 au analogii in complexe similare din
Ungariaaa sau în nordul Banatului iugoslav34 , unde sint atribuite grupului Koros. Acestea
cred că trebuiesc înţelese in sens cronologic, iar nu evolutiv.

•
Din analiza celor două grupe, schiţate mai sus: una in sudul Banatului de tip Star~evo
IV şi o alta în nordul Banatului in care sint la paritate elemente Koros şi Star~evo-Criş tîrzii,
constatăm:

I. în sudul Banatului: 1. Aşezările cu ceramică pictatA. de tip Star~evo IIb (III), cum
sint cele de la Liubcova36 şi Gomea11, îşi incetează evoluţia la sosirea purtătorilor culturii
Vin~a 37 • 2. Populaţia veche de acum băştinaşă - purtătoare a culturii materiale de tip
Star~evo-Criş va fi influenţat§. puternic de cultura Vin~a in faza A. Nivelurile superioare de
la Ostrovu Golu şi in special cele cu complexe de piatră de aci88 au suferit asemenea schimbări încît vor da naştere unui alt grup cultural Star~evo IV -, grup real, nu ipotetic
cum zicea Makkay, care îşi va continua existenţa, cu caracteristicile nou formate, in aşezări
avînd niveluri propriiau sau stabilindu-se in aşezârile Vin~a A&o, convieţuind in mod paşnicU.
3. Acum se constată prezenţa unor elemente sudice proprii culturii Vin~a sau vehiculate
de aceasta. Aşa sint altarele triunghiulare, plastica de lut ce redă sexul feminin, idoli de
piatră etc. 4. Considerăm necesar a atrage atenţia asupra omamentelor incizate, cu analogii
ActaMN,

1969, p. 25, fig. 12/1, 3, 4; fig. 12/2 nu provine <le la Deşenova cum
Karpe, Handbuch der VorgeschichJe, l i (Tafeln), pl. 184/2 şi V. G. Childe, The Danube in Prehistory, Oxford, 1929, p. 28-29, fig. 12.
" N. Vlassa, In AclaMN, IV, 1967, p. 412, nota 37.
" Gh. Lazarovici, op. cit., p. 18, punct. 5 varianta a, fig. 10/1·2.
•• Ibidem, fig. 10/9.
·
17 T. Dăder, in ActaAI~V, V, 1968, p. 382.
10
1. Kutziân, A Kărăs kultura, in DissPann, 23, 1944, pl. VIII/1-2; IX/2; XLIII/1-6.
10
Ibidem, pl. XIII/7 -8; D. Brukner, op. cit., pl. III/3.
10 J. Kutziân, op. cit., pl. LXII/la.
11 N. Petkov, In Arheologija, III, 3, 1961, p. 72, fig. 8/2.
11 Gh. Lazarovici, op. cit., p. 11.
., La Maroslele Pana, cf. O. Trogmayer, Archlfrt, 91, 1, 1964, gr. 4, niv. sup., fig. 10/1, 2, 4-5, 7-8.
" B. Brukner, op. cit., p. 61-64.
11 Gh.
Lazarovici, op. cit., p. 5, nota 13 cu bibliografia; cf. la ultima lucrare a lui E. Comşa, In A Mora
Ferme .Uoi:eum lfvkonyve, 1969/2, p. 31 şi urm.
00 O aşezare
cu ceramică pictată de lip Starl:evo III (IIb) a fost să.pală In punctul numit Locurile lomgi. Aici
am să. pal trei locuinţe de suprafaţă şi un bord ei, In colaborare cu Muzeul Reşi (a.
" Atit aşezarea de aci, cit şi cea <le la Liubcova işi încetează evoluţia iu acest moment. Fenomenul este mai
larg în Banalul de sud şi Serbia, el. bibliografia la Gh. Lazarovici, in ActaMN, VII, 1970, p. 473, nota 8.
" Diferenţele intre niv. I şi Il sint evidente, dar se accentuează In nivelul cu locuinţe de suprafaţă format
din marile complexe de piatră, unde apare o ceramică identică cu cea din bordeiele 7-8 de la Gornea.
10
La Sarva!, cf. D. Garaăanin, op. cit., p. 157; la Idjo§, cf. VI. Milojoc, op. cit., p. 78; în BSA, XLIV, 1949,
vezi tabelul cronologic; la Slarlevo loc. 5 B, cf. D. GaraAanin, op. cit., p. 165; La Vr§nik IV, cf. l\1. GaraAanin, în
Germa11ia, 39, 1961, p. 144 ;în NCB, 1968, p. 36; la Ba§tine,cf. B. Brukner,ln RadVojvMu1, 9, 1960, p. 104. Elemente
Star~vo IV sint şi la: Gornja Tu1la, cf . .Il. Benac, In Ber RGK, 42, 1961, p. 30; Zsoldos tanya, cf. VI. Milojo~.
Di1 wichtigsten Fragen der K oros·Starlevo-Periode, Heidelherg, 1967, p. 10.
" La Vinla, cf. VI. Milojcic, Chronologie .. . , p. 72; In BSA, XLIV, 1949, tabel cronologic; Reinecke Fest.chrijt, p. 108, la Vinbl la adincimea de 8 m; !a Aradac, D. GaraAanin, op. cit., p. 156.
01
Exemplul de la Gornea mi se pare semnificativ, unde in aceeaşi aşezare sint alături de bordeie Vine& A ~1
bordeie Star~vo IV.
., Gh. Lazarovici, in

VI,

rcieşea din inventarul nou al muzeului din Timişoara, ci de la ~ka, cf. H. 1\liiller -

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

413

ŞI DISCUŢII

in cultura SmilNc ş1 m alte părţi". Indiferent care este originea lor, ele sint dovada unui
orizont cronologic coborit - in special pentru cultura Smilăc -in nivelurile in care apar. De
altfel unele forme bitronconice" de la Zelena Pecina III, ca şi dispunerea motivelor cu ciupituri duble". sînt elemente tirzii in aria culturii Star~evo-Criş. Îmbinarea elementelor pictate
cu cele incizate şi cele imprimate cu cardium din grupa A 1 de la Larisan este de asemenea
un exemplu pentru o datare tirzie a unor elemente cardiale.
II. ln nordul Banatului. 1. Comunităţile Star~evo-Criş işi continuă existenţa in aşezl1rl
de durat1!.. Curentul vin~ian nu este atit de puternic încît să schimbe conţinutul culturii
Star~evo-Criş sau să-i întrerupă existenţa. ln schimb, îi va transmite unele elemente sudice.
2. Acestui orizont cronologic îi aparţin figurinele antropo- şi zoomorfe de pe vase şi vasele
antropomorfe. Acestea sint rezultatul influenţei culturii Vin~a sau a unui grup care le acceptase deja.
3. Ceramica pictată lipseşte deocamdată, fiind poate şi rezultatul unei lacune a cercetll.rilor, deoarece la periferia ariei purtătorilor culturii Vinca comunitiiţile Starcevo-Criş dezvoltă
o frumoasă ceramică pictată de tip spiraloid B, cum este la Vinkovci - Trlniţa oriz. A,
Gomja Tuzla şi Zelenikovo18 •
4. La periferia răsăriteană a culturii Starcevo-Criş - cazul aşezărilor de la Leţ, Perieni
şi Trestiana se păstrează incă o ceramică pietati\. La Perieni şi Leţ apar cupele cu picior
lobat, un fenomen tirziu, deşi omamentele pictate ar pleda tocmai pentru contrariu. Ceea
ce este încă nellimurit sint : evoluţia tipologică-cronologică şi legliturile cu grupul Star~evo
sau Kremikovţî. Nici relaţia Leţ I - Star~evo I a E. Zaharia nu rezistă' 7 •
5. Presiunea exercitati!. de purtătorii culturii Vinca se înteţeşte la sfirşitul fazei A şi începutul fazei B 1 • Acum este momentul cînd comunităţile Vinca propriu-zise, iar nu elemente
Vinca, pătrund în Transilvania. Aceasta nu exclude ca aci să întîlnească comunităţi care au
deja în conţinut elemente Vinca, însă pe fondul tirziu al culturii Criş.
O concluzie generală ce reiese din compararea celor două zone amintite mai sus este lipsa
unor cercetări noi in nordul Banatului - zonă cheie pentru cronologia neoliticului vechi
din Transilvania.

GH. LAZAROVICI

DIE IV. PHASE DER STARCEVO-CRIŞ KULTUR IM BANAT
(Zusammenfassung)
Die Ankunft der Trăger der Vincakultur in der Donaugegend hatte verschiedenartige Folgen
fiir die Entwicklung der Starcevo-Crişkultur. Einige Stămme aus dem Siiden des Banats, von
Gomea-Locurile Lungi und Linbkova, die dem Horizont mit bemalter Keramik vom Typ Starcevo II b (III nach Milojcic) angehoren, entwickeln sich nicht weiter. In diesem Gebiet entf~tet s~ch jetzt eine măchtige Vinca A Siedlung. Die Sach.kultur des Starcevo-Criş verăndert
s1ch; d1es geht aus dem Fundmaterial der Wohnhiitten 7-8 aus dem Bereich der Vinca A Siedlung hervor. Das gleiche Phănomen kann in den oberen Schichten von Ostrovu Golu festgestellt werden. Aus der Untersuchung der Keramik, ihrer Ziermotive und Formen, der Altăre
und Idole (diese stellen weibliche Figuren mit eingeritztem Geschlechtsteil dar) machen sich
fiir diese Zeit starke Einfliisse aus dem Siiden geltend, die entweder von der Vincakultur mitgebracht wurden oder ihr angehoren. Typologische Untersuchungen einiger Arten von Fundgegenstănden fiihren zu Entsprechungen mit den Kulturen Smilcic, Sesklo, Karanovo I-II, Nea
•• Un gen de ciupituri cu unghia şi altele cu spatula apar şi in orizontul cardial.
u A. Benac, op. cil., pl. 15/5-6.
u Ibidem, pl. 15/3-4.
u K. Grundmann, In AlhenMill, 57, 1932, p. 112-113, pl. XX.
•• S. Dimitrievi(: ,Sopolsko-Lengyelsko-Kullura, Zagreb, 1968, p, 55 •
., E. Zaharia, In Dacia, VI, 1962, p. 47.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

414

ŞI DISCUŢII

Nicomedia, Servia II und mit der Keramik vom Typ A 2 in Larissa. Die meisten Analogien
finden sich im gleichzeitigen Horizont. Doch gibt es einige - Smill:ic und Nea Nicomedia die fiir eine spătere Datienmg dieser letzteren sprechen. Die Funde aus Bulgarien fiihren zum
gleichen Ergebnis.
Verfolgt man die Entwicklung einiger Kategorien von Fundgegenstănden aus dem nordlichen
Banat - Fussgefăsse, Becher mit kleeblattformigem Fuss und Siegel (Pintaderen) - zeigt
es sich, dass in dieser Zeit, da im Siiden die Vinl:a A Kultur besteht und sich unter ihrem Einfluss die Phase Star~evo IV entwickelt hatte, die Starl:evo-Crişk:ultur in ihrer Evolution weiterging, wobei sie siidliche Elemente aufnahm : die Reliefs auf Gefăssen, anthropomorphe und
Fussgefăsse, solche mit kleeblattfOrmigem Fuss u.a. Es wird hervorgehoben, dass man eine
Reihe spăter, der letzten Starrevo-Criş Phase eigenen Elemente aus dem Norden des Banats
und dem Siiden Ungarns KOrOs-Gruppe nennt. Doch wird die Benennung KOrOs auch fiir mancbe ăltere Phasen gebraucht, was zu Dislrussionen Anlass gibt. Typologische Beziehungen wurden auch fiir den Ostlichen Bereich der Starl:evo-Crişkultur - hier trăgt sie den Namen
Criş zu den Siedlungen von Leţ und Perieni festgestellt. Fiir diese gibt es zwei Orlentierungen : eine westlicbe zur Gruppe Starl:evo und Koros und eine siidliche zur Gruppe
Karanovo - Kremkovc. Abgesehen davon kann aber fiir die Siedlung von Leţ ein hobes
Alter nicht angenommen werden. Die Beziehung von Leţ 1 - Starl:evo 1 ist fraglich. Da
neuere, auf modernen Grabungen beruhende Forschungen im nordlichen Banat nicht urternommen wurden, ist die Klărung chronologischer Fragen fiir das Friihneolithikum schwierig.
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Fig. 1. -

GORNEA, bordeiele 7-8,

ceramică aparţinînd
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Fig. 2.- 1-3, SMIL~IC; 4, 8, 11, GRABOVAC; 5-6, GRABOVAC; 7, 12, 13, 23, 27,
GURA VĂII- Ostrovu Golu; 9, SLIUNKARA- DUMA~A; 10, IDJOS; 14, GORNEA;
15, CRNOKALA~KA BARA; 16, CHERONEIA; 17, TSANGLI; 18, EUTRESIS; 19.
SARVAS; 20, NEA NICOMEDIA; 21-22, 25, SESKLO; 24, VIN~A; 28. KHIROKITIA; 29, KOYANLUK.
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Fig. 3. - A 1- 10, GORNEA; B, GORNEA, Vinla A ; C 1, 4, VINKOVCI ; C 2, MAROSLELE PANA; C 3, 7, KLOKOtEVIK; C 5, 13, IERNUT; C 6, BASTINE ; C 8 - 9
14, SER VIA ; C 10 - 11, 16, VINtA; C 12, HLINCEA-IAŞI; C 15, OTOK.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 4. - 1, GORNEA; 7, VIN~A; 8, TURDAŞ; 9, TURDAŞ; 10-11, KARANOVO;
12, KARANOVO; 13, GURA BACIULUI; 14-15, VALEA LUPULUI; 16, ZARKOVO;
17-18, TSANGLI ; 19, NEA MAKRI; 20, PORODIN; 21, S:A.RVAS.
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 5. - 1, KARANOVO; 2, JASA TEPE; 3, 7, VESELINOVO; 4, AZMASKA
MOGILA; 5, 10, 13, 21. 24, KOTACPART - V ata tanya; 6, VERBIŢA; 8, 12, ENDROD;
9, 15, KOPANCS-KOVACS TANYA; 11, 18, TISZAUGH-T6PART; 14, 17, 19, 23, BEŞENOVA VECHE; 16, 22, KOPANCS-ZSOLDOS TANYA; 20, SZEGVAR.
https://biblioteca-digitala.ro

0,8 at©
u

Fig. 6. -

1, 3, AZMASKA MOGILA; 2,4, LEŢ; 5, BEŞENOVA; 8, 16, PERIENI;
13, PERIENI ; 9, VALEA LUPULUI; 17, PERLEZ; 18, SOFIA.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 7. - 1, VINCA; 2, GRABOVAC; 3, 6, NEA NICOMEDIA; 4, BEŞENOVA VECHE;
5, TE~I~; 7, PERIENI; 8, KUNSZENTMARTON - NAGYERPART; 9, KOTACPART - VATA TANYA; 10, NESONIS; 11, SOFIA.
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

422

Fig . 8 -

GORNEA.
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SĂP ĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA BOARTA-"CETĂŢUIE"

(JUD. SIBIU)

în stînga şoselei şi a căii ferate Copşa Mică-Sibiu, unde acestea intilnesc comuna Şeica
Mare, pe valea Calbei, in sus, se află satul Boarta. Hotarul Boartei, inspre satul Vesăud,
este dominat de silueta impozantă a dealului ,.Cetăţuie", a cărui formă, oarecum nenaturală,
reţine atenţia din peisajul înconjurător. Spinarea dealului, teşită, aplatizată, înconjurată de
pante terasate, a fost locuită şi, probabil, amenajată de membrii unei comunităţi aparţinînd
culturii Coţofeni, faza cu ceramica ornamentată prin impunsături succesive. Aşezarea este
situată pe platoul central al dealului, care are o formă quasi-triunghiulară. Aşezarea Coţofeni
de la Boarta este cunoscută in literatura de specialitate încă de la inceputul secolului nostru ;
~ăpături sistematice au fost făcute abia mai tirziu de către K. Horedtl; apoi reluate 2 (în ultimii ani) de către Muzeul din Mediaş3 •
în cadrul cercetărilor efectuate intre 1965-1967 s-au trasat mai multe secţiuni (fig. 1)
avînd drept scop cercetarea platoului central al ,.Cetăţuii". Secţiunea A 1 şi apoi B 1 , B ~·
E. E 1 şi F 1 au arătat că purtătorii culturii Coţofeni au locuit aproape întreaga suprafaţă (de
altfel nu prea întinsă) a platoului central şi cu precădere colţul de nord-vest. Au fost descoperite trei locuinţe de suprafaţă şi cîteva locuinţe semi-adîncite, mai multe gropi cu resturi
menajere şi cioburi, o groapă cu fragmente ceramice Petreşti, peste care se afla depus stratul
de cultură Coţofeni (secţiunea A 1, fig. 2). Cioburi Petreşti au mai fost găsite şi in locuinţele
semiadîncite şi gropile din secţiunea B 1 , F 1 şi in capătul de est al secţiunii B 2 •
Forma locuinţelor de suprafaţă este rectangulară (fig. 3), ea neputind fi determinată precis
din cauza adincimii mici, imediat sub stratul vegetal, la care s-au aflat resturile de locuinţe.
in parte deranjate de plug. Forma este conturată de răspindirile de chirpic cu amprente
de lodbe de lemn, pari, nuiele şi pe alocuri de resturi de vatră şi concentrări de ciobnri (fig.
4). Din aceste locuinţe provin majoritatea fragmentelor de ceşti sau cioburile ornamentate
cu împunsături succesive şi tot de aici un fragment de vatră (o margine) ornamentată in partea superioară in acelaşi fel. Între cele două locuinţe dezvelite in secţiunile E 1 şi F 1 şi casetele aferente (fig. 1) spre sud, in secţiunea B 1 , a fost prinsă o groapă din care au rezultat
numeroase vase păstrate intregi sau framentar, topoare de piatră şi os, săpăligi de os, linguri
U.e lut şi alte unelte şi ustensile. Este de fapt majoritatea ceramicii care a putut fi intregită
şi la care ne vom referi mai jos pe larg. Groapa cu resturi ceramice Coţofeni a tăiat stratul
' K. Horedt, S4p4turi privitoare la epoca neo- şi eneo!Uic4, In Apulum, III, 1947-1949, p. 61-66.
' Aducem din nou mulţumiri prof. K. Horedt care ne-a propus continuarea acestor săpături.
' Săp11turile 1 au fost efectuate cu fondurile puse la dispoziţie de Muzeul din Mediaş; in prima campanie ( 1965)
au fost executate de către S. Dumitraşcu şi L. Meseşan; In 1966 de către S. Dumitraşu şi G. Togan, participînd
pentru o perioadă şi G. Hammrich, iar In 1967 de către S. Dumitraşcu şi G. Togan, Alături de aceste săpături, in
anul 1965, in urma informaţiilor primite de la I. Ciocănea din Boarta, a fost identificat un cimitir prefeudal din sec.
VIII, care a fost apoi săpat parţial de către subsemnaţii In 1967 (v, S. Dumitraşcu şi G. Togan, Cimitirul de la
Boarla - .,Ptrtul Z4pozii - Şoiva""• Comunicare la a III-a Sesiu"e ştiiKţific4 a mu•eelor, Bucureşti, decembrie
1966). ln hotarul satului a mal fost descoperiti!. In urma unor perlegheze o aşezare daclcă de epocă romană la locul
numit .,Ochiuri", ce se află la aproximativ 500 m de cel unde a fost descoperit anterior un chlup care se află astăzi
l n e"poziţla de bază a Muzeului dia Mediaş. De la suprafaţa locului au fost culese fragmente ceramlce lucrat., la
roata din IICC. III-IV .,,n. şi lucrate cu mina, printre care amintim UD fragment de ceaşcă cu toarta ornamentată
po mareini cu brlurl aiTcolarc.

https://biblioteca-digitala.ro

Schiţa săpăturilor efectua~e _între
BOARTA- CETATUIE·( co:n Se1c.s Mare, jud 51biu)
·

10

6

10

20

~

40

1965-1967

50m

1

LEGE. NOA

-----------------Fig. 1.
https://biblioteca-digitala.ro

r .:':0 Săpături 1965 MIII Săpături 1967
~ -u-1966 ~ - • - I<Horedl

Profilul pere~elui nord-estic al Sec~iunii A1
1
o
1
2m

LEGENDA
~ Humus actual.
~Pămînt negru,strat de cultură Coţofeni.
~Pămînt gălbui cu resturi de cultură Petre~ti
DJ]] Pămînt galben-cărămiziu, nederanjat.
Profilul peretelui su~ic al Secţiunii E1
BOARTA· CET ATUiE.- :967
1
O
' 1
2m
45

S~rat

LEGENDA

Groapă

h i;iii)
vegetal
@El!
cu rest un menajere
~ StrJ t de cu l t ură Coţofen i, pămi nt negru . 1- 1Pe mint galben (lut)
~ Ch irpiciul locu intei de şup rs fa _t a
[ll] P~mi nt Qalben nrs ipo s v i r~ i n

Fig. 3.
https://biblioteca-digitala.ro

1

••
1

NOTE

426

ŞI DISCUŢII

Secţiunea F1 (Loc.uin~ă de suprafaţă)
BOARTA-CETATUIE - 1967
1

o

'

1

zm

1

LEGENDA
(lliiiP

J

Ch irp ic

@]

Cioburi

~ Pămid

lill!lll

Coţofeni

gălbui
Re!>turi de vatră
nesru

Fig. 4.
(foarte subţire de altfel) de cultură Petreşti, antrenînd, mai ales inspre margini, cioburi Petreşti ,
aflate in lutul galben nisipos. Aceeaşi situaţie , antrenarea de cioburi Petreşti, s-a observat
~i in cadrul unei locuinţe semiadincite (semibordei ?) din secţiunea C 1 , ale cărei dimensiuni ,
prinse in profilul şanţului sint de aproape 4 m lăţime (eventual lungimea), adincindu-se pină
la 1,30-1,40 m de la suprafaţa actuală a solului, in care nu am găsit resturi de chirpic,
ci doar cenuşă şi cărbuni arşi. O situaţie asemănătoare a fost surprinsă şi in secţiunea B 1 ,
unde locuinţa semiadincită avea lăţimea (sau lungimea) de 3,50 m, adincindu-se pină la 1.40 m
de la suprafaţa actuală a solului, lingă ea se aflau mai multe gropi de formă neregulată, late
de 1-1,50 m şi adincindu-se pină la 1,70-2 m de la suprafaţa actuală a solului. în ce }Jriveşte groapa Petreşti din secţiunea A 1 (fig. 2), trebuie să menţionăm că aici stratul de cultură
Coţo feni o acoperă, cioburile Petreşti fiind răspindite spre fundul gropii, in pămintul de umplutură galben nisipos ce se deosebeşte net de pămintul de umplutură al locuinţelor semiadîncite sau al gropilor. Stratul de cultură Coţofeni (pe alocuri impreună cu fragmente ceramice
Petreşti) se află imediat sub stratul vegetal actual, chiar confundindu-se uneori, avind grosimi
ce variază intre 0,15-0,40 m; in general acolo unde nu sint gropi sau foste construcţii antice,
la 0,50- 0,70 m se pătrunde in lutul galben nisipos, nederanjat.
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Ceramica de pe .,Cetăţuie" aparţinînd culturii Petreşti este apoape in exclusivitate de
bicromă, ornamentati\ cu benzi de linii brune (pl. I/3-5) aplicate peste angoba
portocalie sau cărămizie. S-a gll.sit un singur fragment ceramic deosebit, in groapa cu ceramică
Petreşti din secţiunea A 1 , de culoare neagrA. cenuşie, neomamentat, cu umăr carenat (pl.
I/2). Un alt fragment de strachină, din pastă fină era pictat cu romburi brune peste angoba
de culoare cărămiziu-roşcată. în general numlirul fragmentelor gll.site este foarte redus, in
total mai puţin de 20 de bucăţi, vădind astfel o locuire de scurtă durată sau de mică Intindere.
Aşezarea Coţofeni este în schimb mai intinsă şi mai intens populată, fiind descoperite pină
în prezent pe lingă locuinţele de suprafaţă şi gropile cu resturi menajere, patru locuinţe
semiadîncite în pămînt (semibordeie, bordeie). Ca peste tot in aşezările de acest tip. fragmentele
ceramice sînt foarte numeroase, mai ales în stratul de cultură ce se confundă cu humusul
actual unde plugul le-a scormonit ani de-a rindul. Ca număr, statistic, domină ceramica ornamentată cu incizii, benzi de linii incizate, benzi haşurate, incizii dezordonate (Besenstrich),
ciupitmi, buze crestate (pl. II/1-3,5; pl. III/1-2, 5-6). reprezentind din punct de vedere
statistic majoritatea absolută (peste 65%). Destul de numeroase sint şi ceştile sau fragmentele ceramice ornamentate cu împunsături succesive (pl. II/4; pl. III/3-4) sau aplicîndu-se
peste ornamentarea incizată (linii, benzi, crestături) boabe de linte (pl. VII/1-3). Stilistic
avem astfel documentate în aşezare toate cele trei tipuri ale ceramicii Coţofeni: cu incizii (linii
şi crestături), impunsături succesive şi cu boabe de linte, de multe ori aceste motive fiind combinate
între ele.
Tipologie, putem face citeva precizări, mai ales pe baza vaselor intregi sau intregibile gli.site
tn locuinţele de suprafaţA. şi în groapa din secţiunea E 1 ; in rest distrugerea lor de dUre lucrările agricole ale solului este ireparabilă. Cele mai des întîlnite sînt ceştile cu toarta mai
mult sau mai puţin suprainălţată, ornamentate cu împunsături succesive, care adeseori formează pe fundul vasului rozete sau alte figuri geometrice (în sensul cruţării regulate a unei
porţiuni din fundul vasului). Buza acestor ceşti are tăietura oblică şi este adeseori crestată
(pl. IV/1-6). Citeva străchini (pl. IV/8,12) şi oale (pl. IV/7) de dimensiuni mijlocii au gura
modelată în formă de pîlnie, amintind vasele de acelaşi tip aflate in alte părţi ale Europei
(Tricbterbecher). caracteristici asupra cărora vom reveni. Sînt apoi amfore cu două torţi (pl.
IV/10, 11, 13, 14) ornamentate pe pîntec şi vase în formă de bol (?) cu gura neregulată (pl.
IV/9,16). Nu lipsesc din acest context nici vasele miniaturi, în special ceşti; sau vase mari
de provizii ai căror pereţi sint modelaţi neglijent. Pasta este cea cunoscută, uneori impură,
folosind ca degresanţi nisip sau chiar pietriş mărunt, arsă destul de neglijent, însll. rezistentll., de culoare negricioasll., uneori cll.rămizie din cauza arderilor secundare sau a diferitelor
o:ridări din sol.
Din lut, care a fost apoi ars, s-au mai confecţionat prîsnele de diferite mll.rimi (pl. V/1-8),
linguri (pl. V /42,43) şi greutăţi mari avînd lăsate şănţuiri pentru a fi legate cu sfoară (pl.
V/37, 38, 41) şi lustruitoare pentru ceramică (pl. V/39).
Uneltele, armele şi ustensilele de piatră sînt mai puţin numeroase: ciocane-tîrnăcop~~
dimensiuni mari (pl. V/25, 26), topoare de luptă uneori frumos şlefuite (pl. V/27-29), rişniţe,
percutoare, mici lame. Cele de- os sint mult mai numeroase : topoare tîrnăcop de dimensiuni
mari, foarte numeroase, o adevărată .,industrie" (asemănătoare cu cele din aşezările aparţilrlnd epocii bronzului), cu gaura pentru coadă tăiată pe aceeaşi linie cu tăişul (pl. V /9 -13).
ceea ce ne face să credem că erau improprii pentru a fi folosite ca săpăligi, dar fără să
excludem aceastll. posibilitate; săpăligi din os mai zvelte, mai uşoare şi adecvate cultivării
primitive a plante1or (pl. V/14-19); sule (pl. V/21, 22) şi piepteni pentru ornamentarea
ceramicii, care mai pll.streazll. urme de prelucrare (pl. V/31-33), încă neterminaţi sau eventuale
rebuturi, ce completează gama acestor unelte din os. Materia primă era oferită de coarnele
de cerb, multe dintre ele gli.sindu-se intacte sau cu urme de prelucrare (pl. V/34-36, 30).
Deosebite de aceste obiecte de uzanţă cotidiană sint mai multe piese, poate de cult,· m ;
late din lut şi apoi arse, printre care amintim o roată de la un car de cult miniatura}, păstrată
fragmentar (pl. VII/5), ce se deosebeşte radical de prlsnelele plate confecţionate prin Uierea
lor din pereţi de vase (pl. VI/3 şi pl. VII/6) sau cele confecţionate din lut, de formă tronconică
sau bitronconică (pl. VII/4), care sint mult mai mici şi au un aspect cu totul diferit. Un fragment
de la o vatră ( ?) este ornamentat în partea sa superioară cu împunsături succesive (pl. VI/4)
şi 3J:Oi incrustate cu alb (nu exclus de la un perete?) ; o placă ornamentată în aceeaşi manieră,
foarte probabil o figurină ( ?) sau amuletă (pl. Vlf2a, 2b) sînt printre piesele destul de rare,

factură fină,
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Pl. II. -

Boarta-"Cetăţuie": ceramică Coţofeni
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Pl. III. -

Boarta-,.,Cetăţuie": ceramică Coţofeni

https://biblioteca-digitala.ro

ŞI DISCUŢII

.,

·:

Pl. IV. -

Boarta-"Cetăţuie"

:

ceramică Coţofeni
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Boarta-.,Cetăţuie"

: unelte, arme, ustensile din os, lut
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şi piatră

Pl. VI. rină ( ?)
fecţionat

Boarta-"Cetăţuie": la lb, figurină din lut ars; 2a - 2b, figudin lut ars ornamentată cu impunsături succesive; 3, prîsnel condin pereţi de vas; 4, fragment de vatră ( ?) ornamentat cu împunsăturl succesive
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de acest gen, găsite in aşezAri Coţofeni. Ele au fost găsite in preajma sau intre chirpiciul
de suprafaţă aflată intre secţiunile E 1 şi F 1 sau din groapa ce se afla intre cele două
locuinţe. Acestora li se mai adaugă un torso de figurină cu retezlitura capului oblidi şi cu
miinile schiţind ridicarea lor in sus {pl. Vlfla, lb).
Din punct de vedere stratigrafic situaţia este cea constatată şi anterior, atit in aşezarea•
de la Boarta-"Cetăţuie". cit şi in alte aşezări din Transilvania 6 , şi desigur şi consecinţele cronologice, cel puţin in ceea ce priveşte această aşezare, cu privire la cele trei tipuri stilistice : incizii, împunsături succesive şi linte, cu atît mai mult cu cit ele apar combinate organic,
adeseori pe acelaşi vas (pl. VII/1-3).
în ce priveşte analogiile materialelor descoperite la Boarta-"Cetăţuie" trebuie să spunem
că ele se găsesc in aşezările Coţofeni faza şi cu impunsături succesive, din Transilvania.
Nu ne vom ocupa in acest sens cu uneltele, armele, ustensilele găsite in aşezare, ele sînt elemente
de circulaţie generală în epocă, apartenenţa lor la cultura Coţofeni este peremptorie şi Ru
implică observaţii deosebite.
Ceramica, în schimb, prin analogiile pe care le oferă poate servi mai bine la discutarea
originii şi periodizării interne, la stabilirea cronologiei acestei culturi. Ceştile (pl. IV /2- 6) cu
toarta supraînălţată şi ornamentate cu Furchenstich se găsesc în majoritatea aşezărilor Coţofeni
din Transilvania8 , apoi în Slovacia 7 (în grupul Furchenstichkerami.k de acolo) şi Austria 8 (tipul
Retz). Nu chiar atit de numeroase, dar prezente în aşezările Coţofeni - faza cu împunsături
succesive din Transih·ania, sint străchinile sau oalele cu gura în formă de pîlnie, existenţa
lor in aceste aşezări fiind pusă în legătură cu contactele avute cu grupul Schneckenberg (B)
din sud-estul Transilvaniei 8 , dar acest tip de vas îl găsim în tipul Retz, din Austria10 (al
locuinţei

• K. Horedt, of>. cit., p. 65.
'D. Derciu, 1. Berciu, Cercetdri şi sdţ>dluri In judeţele Turda şi Alba, in Aţ>ulum, II, 1943-45, 1946, p. 63;
III, 1947-1949, p. 31-36; nota lui Vlad Zirra, In RIR, XVI, IV, 1946, p. 303 asupra lucrării din Apulum, li,
p. 1-77, unde se spWle :., se constată din nou, că nu se poate vorbi de produsele Linsen şi Furchenstich,
c aracteristice civjjjzaţiei Coţofeni, ca variante ceramice independente"; apoi se disting din nou, relativ trei faze:
Berciu, Contribuţii la problemele neoWicvlui In Romdnia In lumina noilor cercetdri, Bucureşti, 1961, p. 132-133
astfel: Coţofeni I (cera.m.icil cu benzi incizate), Coţofeni Il (cu linte) şi .,In Banat şi parte in Transilvania, adică
In acele regiWli unde lipseşte cultura Glina III- Schneckenberg sau ceva corespWlzător acesteia, rare că a existat
şi o fază Coţofeni III"; Zorile istoriei In Carţ>aJi şi la Dundre, Bucureşti, 1966, p. 134 unde este analizată cultura
Coţofcnl, ImpreunA
cu a~r<clul zif a cnrmicii c'«ncte cu !m:run~Aturi succtsh"e (Furchenstich) şi Vt:~dol etc;
Dacia, N .S., VI, 1962, p. 387-396 Wlde distinge o fază mai recent4 a culturii Coţofeni, la Govora gă~indu-se impreună
indzii şi crestături şi lmpWlSăturl succesive ca ornamente stilistice pe ceramică; lmpărţirea In Linsenkeramik şi
Furchenstich.kera.m.ik operată de Reinerth şi Schroller (v. H. Schroller, Die Stein· und K ..pfuuit Siebenbiirgens, Berlin,
1933, p. 30-36 şi 74-78) este pomenită lncă Inainte de 1. Nestor, care lnsă vorbeşte de .,Die Coţofeni Kultur" (v.
in 22 BuRGK, Frankfurt am Main, 1932, p. 61-66), care sub o altă formă se menţine şi astăzi (v. /stRom, 1,
1960, p. 79-82 şi 99-100) şi fiind acreditatA recent ln altă manieră (v. Gh. Bichir, Beitrag zur Kenntnis du friihen
Bronureit in siidostlichen Transsuvanien und in du Moldau, In Dacia, N.S., VI, 1962, p. 108); M. Roska vorbea de
trei valuri ale culturii Corpadea (cum a Incercat să reboteze această cultură după săpăturile efectuate la Corpadea,
lncă lnalnte de primul rAzboi mondial de 1. Kovăcs) venite ln Transilvania pe diferite căi (v. M. Roska, Az aeneoWhihum lloloukorpddi /. jellegfl emllkei ErtUlyben, ln Koll, I, 1941, p. 85-86) şi recenzia lul D. Popescu in RIR, XVI,
IV, 1946, p. 305 unde se vorbeşte de Coţofeni, Llnsen-, Furchenstich.keramik. În ce ne priveşte credem că trebuie
distinse mal multe orizonturi In timp, dt şi mai multe variante ln spaţiu. AsUel, atragem atenţia asupra WlUi prim
orizont care ni se pare cel legat, genetic, de culturile Sălcuţa (v. D. Berciu, Zorile istoriei ln CarpaJi şi la Dun4re, Bucu·
reşti, 1966, p. 134 . .,Elemente ale culturii Coţofeni &păruseră lncă Inainte, ln Interiorul ultimei perioade a culturii
Sălcuţa şl Petreşti, ambele sUnd la baza noii sinteze ... ") şi Petreşti (v. N. Vlassa, Chronology of the Neolilhic in,
Transylvania, in the Light of the T4rt4ria Seltlement's StriUigraţ>hy, In Dacia, N.S., VII, 1963, p. 488.
1
M. Roska, oţ>. cii., passim; Fr. Roth, ln DFS, 2, 1942, Sibiu, pl. VIII/15, 16; D. Berciu, Zorile istoriei ... , pl. XI/6
ceaşcă găsită la Oradea, aparţinlnd culturii Coţofeni, ornamentată cu lmpWlSături succesive şi avind buza oblică.
' A. Took, Die F ..rchenstichkuamik in der SiidUJestsloUJakei, ln PA, LII, 1961, 2, Praga, p. 324, fig. 3, p. 325, fig. 4.
• R. Pittioni, Urgeschichte des Osterreichischen Raumes, Wien, 1954,p. 181, fig. 119/1, 2, 3; p. 186, fig. 123.
1
Cf. K. Horedt, op. cii., p. 64, fig. 14/6; pentru Cilnic: Fr. Roth, op. cit., fig. 18; pentru alte aşezări din Tranlllvania : Roska, of>. tit., p. 93, fig. 44 etc.
10 R. Pittioni,
op. cii., p. 179, fig. 117 ; pentru Slovacia la A. Tol!ik, op. cii., fig. 11/3; In general despre
Trichterbecherkultur, la C. ]. Becker, AktueUe Probleme der Trichterbecherkultur, ln Bericht ... (lucrările celui de
al V-lea Congres Internaţional de pre- şi protolstorie de la Hamburg, 1958), Berlin, 1961, p. 68 sqq.
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Pl. VII. - Boarta-,.Cetăţuie" : 1-3, ceramică
de linte; 4, 6, prlsnele de lut; 5, fragment de
din lut ars

ornamentată cu incizii şi boabe
roată de la un car de cult ( ?)
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culturii Baden). Dacă este posibilă pătrunderea sa din grupul Schneckenberg. prezenţa in
tipul Retz ne face să ne întrebăm dacă este exclusă pătrunderea lui aici, odată cu celelalte
elemente ale culturii Coţofeni cu impunsături succesive, venite dinspre vest.
în ce priveşte vasele in formă de amforă (pl. IV/10,14) ele au analogii, pe lingă cele din
Transilvaniau, mai ales in aria culturii Baden-Pecel - kanelierter Keramik, din Ungaria11,
Cehoslovaciau şi Iugoslaviaa, ca tipologie desigur, şi mai puţine, dar nu excluse in grupul
amforelor sferice din Moldova11 •
Materialele aduse in discuţie, pe baza săpăturilor de la Boarta-,.Cetăţuie". definesc astfel
şi mai pregnant aşezările Coţofeni de acest tip, in sensul unei faze a culturii Coţofeni cu
ceramică ornamentată cu incizii, linte şi cu impunsături succesive (căci nu lipsesc nici celelalte
specii ceramice - incizii, linte etc.), ca de altfel nici la Cilnic sau Măgura Căpudului. Pe de
altă parte, intregul material găsit in aşezare pledează in sensul existenţei unor legături intre
Transilvania şi tipul Retz din Austria. La venirea lor pe ,.Cetăţuie'" purtătorii culturii Coţofeni
aduceau o cultură pe deplin formată, cu toate atributele sale, ea apărînd după cite se pare pe teritoriul Transilvaniei la un orizont mai tirziu in timp decit faza culturii Coţofeni fără impunsături succesive, prin sinteza elementelor Coţofeni din Transilvania cu cele vestice, badeniene Retz şi, desigur, cu celelalte elemente estice sau sud-estice grefate anterior sau după venirea
acestor elemente vestice. Căci prezenţa lor (ceramică cu incizii, linte şi impunsături succesive)
nu se poate explica in cazul in care ar fi venit din altă parte a Transilvaniei, inainte de contactul
cu acest curent vestic, căci nu ar fi avut omamentarea Furchenstich, iar venirea lor directă dinspre
vest, fără luare de contact cu cei din Transilvania este imposibilă, căci in culturile Baden-Retz
şi Baden-Pecel (inclusiv variantele din Slovacia şi Iugoslavia) nu există incizii (Besenstrich),
ci caneluri, aceste incizii fiind elemente locale şi estice. Tot aceste elemente (Besenstrich, incizii)
deosebesc cultura Coţofeni - faza şi cu impunsături succesive - de culturile Baden-Pecel
din vest, Kostolac sau Vu~edol din sud-vest (chiar şi de grupul Furchenstich din Slovacia
şi de grupul Vu~edol din Slovacia şi nord-estul Transilvaniei).
Aceste consideraţii pot contribui, pe baza materialului faptle prezentat, la o individualizare
şi cunoaştere mai adecvată a culturii Coţofeni faza şi cu fmpunsături succesive.

S.

ARCHĂOLOGISCHE

AUSGRABUNGEN
(Bez. Sibiu)

IN

DUMITRAŞCU

-

G. TOGAN

BOARTA-,.CETĂŢUIE"

(Zusammenfassung)
Die Verfasser bringen die Ergebnisse ihrer Ausgrabungen in der Coţofeni-Siedlung von
Boarta - .,Cetăţuie", die sie wăhrend der Jahre 1965-1967 durchfiihrten. Bei drei Ausgrabungskampagnen stiessen sie auf drei Oberflăchenbauten auf mehrere halbvertiefte Wohngruben und auf zahlreiche Abfallgruben. Es wurde festgestellt, dass die Coţofeni-Siedlung
ein Petreştiniveau iiberlagerte; in diesem fand man ein- und zweifarbig bemalte Keramik,
sowie das Bruchstiick einer unomamentierten Schiissel mit Kielw~lbung.
Die mit Einschnitten, Linsen und Furchenstichen verzierte Coţofeni-Keramik, die in dieser
Siedlung gefunden wurde, zeugt davon, dass die Trăger der Coţofeni-Kultur bei ihrer Ansiedlung auf der .,Cetăţuie" eine vollkommen ausgebildete Kultur mit sich brachten. Durch diese
11
11

11

M. Roska, op, cit., p. 92, fig. 41/1.
J. Banner, Die Peceler Kultur, In ArchHung, XXXV, Budapesta, 1956, pl. 1/7.
E. F. Neustupn'y, Zur Entstehung der Kultur mit kannelierter Keramik, in SlovArch, VII, 2, 1959, p. 276,

fig. Il.
u A. Benac, SludUfl •ur Ste1n- una Kupfefleil im nordwestlichen Balkan, In 42. BerRGK, 1961, Berlin, 1962,
pl. 29/5; pl. 28/4.
10
D. Marin, Contribuţii la problema culturii amforelor sfericepeteritoriul Moldovei, In ArhMold, 1, 1961, p. 43aqq.
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Keramik kllnnen wir die Coţofeni-Kultur genauer kennenlernen, und zwar auch ihre Frtrcl!l'nstichphase (folglich auch mit Einschnitten und Linsen).
Die Schalen mit Furchenstichverzierungen haben Ahnlichkeit mit der Furchenstichkeramik
aus der Slowakei und dem Retz-Typ aus Osterreich. Einige Gefiisse mit trichterformiger Offnung
weisen Einfliisse der Trichterbecherkultur auf.
Die Verfasser sind der Ansicht. dass man vorlăufig nicht von einer Furchenstichkeramik,
Cilnic-Kultur u.a. im reinen Sinne sprechen kann. sondern nur von einer spăteren Phase der
Coţofeni-Kultur mit Einschnitten, Linsen und Furchenstich und nicht Yon einer Phase, in
der die Keramik ausschliesslich mit Furchenstich verziert wurde, wenigstens was die Siedlung
Boarta - .. Cetăţuie" anbelangt.
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DATE PRIVITOARE LA CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DE LA
GRĂDIŞTEA MUNCELULUI ÎN ANII 1803-1804

II*.
6.
1803 august 26, Hunedoara
Raportul lui Paul Tiiriik, procurator dumeninl, despre sistemul de fortUieaţle din jurol Grădiştei
Muscelulul, asupra anchetei In leuătură cu tezaurul gAsit şi a mAsurii' r necesare In 'e''eren
cercetArii• r In e1 ntlnuare.
Original, Arh. Cam. Thes., Acta gen., 4887/1803. Copie autografă din 1806, Biblioteca Centrală
Universitară, Cluj, Mss., nr. 753 (p. 1b- 8).
Excelse in Cameralibus Thesaurariatus Regie 1
In momento inventi in alpibus ad VHunyadiense Montano-Camerale Dominium spectantibus thesauri altefatus Thesaurariatus Regius mihi qua ad eiusdem thesauri ulteriorem exquisitionem denominato commissario camerali, inter alia, sequentem in modum gratiosissime committere dignabatur, et quidem :
a) Medio gratiosi sui die 3-a labentis mensis sub nro 3900 exarati d€creti, ut super ordinatae
investigationis progressu et operationis effectu informationem submittam, dehinc praefixos
pro. informatione quindenales terminos accurate observaturus.
b) Gratioso decreto 11-a pariter praesentis mensis sub nro 4269 edita mediante, ut per butmanos susceptae fossionis de tentamine informationem praestem, quemadmodum
c) lam antea die 14-a Julii a.c. sub nro 3673 mihi intimato gratioso praecedente decreto,ut
fossionis actui intersim et de resultato adaequatam suo tempore rel~tionem substernam.
Ad quae taliter praerecensita praelaudatorum decretorum obiecta humillime referre sustineo,
signanter autem quoad primo 1oco attactum, quod juxta dr super praevigentem gratiosum jussu.m ad investigationem exmissis dominis fiscalibus cancellistis necessariam inviationem
suppeditare omnem conatum adhibeam, verum dcmandatas quindenales informationes
praestare me impediant ordinarii servi tii continuae occupationes, per quas mihi investigationi
adesse non licet, sed nec videatur informatia a me quoque submittenda inomissibiliter necessaria,
cum pro tenore gratiosi decreti ad inclytum Directoratum Fisca1em editi domini exmissi
fiscales cancellistae de 8-vo in 8-vum suis relationibus inclytae regiae hujati Administrationi
exhiberl solitis eam suppleant.
Quod subsequa alia bina praelibata decreta ~c harum memorata contenta attinet: non
absimiliter et eorum intuitu reverenter declarando, quod ego quidem die 18-a praeexpositi
mensis Julli alpestrem 1ocum fossoribus praeposito domino Sebeshelyiensi contrarotulario Bodoki
praesens assignaverim, quod item praesentis quoque mensis diebus 18-a, 19-a et 20-a eundem
locu.m adeundo fossionis operationem visitaverim, interim velut ob subversantes meas multifarias alias occupationes crebrius me ill11c conferre non possum; ita impossibile mihi sit de
eiusdem fossionis progressu demandatas informationes suscipere et continuare eo a fortiori,
quia decreto exce1si in Monetariis et Montanisticis Thesaurariatus Regii de data 7-a Julii
exarato nroque 2387 signato mihi haec occupatio baud imponitur, sed mentionata domino
Bodoki et ibidem operanti hutmano committitur, qui talem ipsis demandatam obligationem
praestant ac consequenter particulares informationes meas hoc etiam respectu minus necessarlas reddunt.
• Partea I vezi in ActaMN, V, 1968, p. 437 - 447.
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Utriusque itaque momenti intuitu gratiose intimatarum informationum a submissione me
deinceps gratiosissime absolvi praeviis ex rationibus humillime oro, antequam autem de totius
operationis resultato suo tempore ac instituta per me fossionis moderna visitatione de praesenti adaequatam adomarem informationem, praevie sequentia breviter perstringcre ac premittere reverenter praesumo.
Haecce cx inveterata oblivione hominum cognitioni restituta antiqua colonia per fiscales
dominales alpes Muntsel et Csâta, nec non per amplum silvestrem sed successive impopulari
caeptum locum Lunkâny, ex hoc dominio antea cxcisum atque illustrissimae Laronum Bomemisza de Kâszony familiae concessum, longe latcque ad duo circitcr quadrata milliaria sua
vestlgia reliquit, taliaque vestigia ab hocce oppido VHunyad atque ab alio oppido Deva, ut
et a ruderibus veteris Sarmizaegethusa facile aequaliter quinque milliaribus, ab oppido saxonicali Szâszvâros vero tribus circiter milliaribus distantia et singulorum horum locorum respectn ortum inter et meridicm reperibilia, praeter repertos notos aureos, terra sepultis in
mnris lapideis, in politis lapidibus, antiquis lateribus et imbricibus horumque fragmentis atque
aliis ferreis diversisque similibus minutiis se exhibent, ordine recensita autem et a remotissimo
loco, alpibus scilicet Mnntsel ordiendo bune in modum visuntur:
1-o. 1\lemoratis in alpibus Muntsel alpestris pars Gregyistya nuncupata in longitudine
spatium trium circiter horarum, in latitudine vero superius, ubi maximam habet extensionem,
unius horae spatium in se complexa, inferius in angulum desinit, latus eius utrumque a meridie
et septemtrione per profundissima praecipitia in rivos descendit, quorum rivorum meridionalis
Riu Alb, septemtrionalis item \'alya Albe nominantur Valachico idiomate, illud significante,
quod h i rivi albi sint, et revera in montis cacumine habitis ex suis scatnriginibus per tot saxa
tantaque praecipitia devol vuntur, ut eorundem aquae illos intuenti alb ac lactique simillimae
plurimis in locis appareant.
Ulterius locus isthic Gregyistya superiori quidem fine altissimas contiguas alpes aemulatur,
sed rudera gestans, reliqua in parte vicinis alpibus multo humilior est, adeo ut memoratae
vicinae alpes, quae sunt in meridiem Rugyele, Styava et Gogyânu, ad septemtrionem alia alpium
Muntsel pars FetzC:lc Albe dicta bune locum Gregyistya longe supcrent ac quasi coronent contraque ventorum saeviticm defcndant ac muniant. id quod eidem opinioni suppeditat argumentum,
quod antiqua colonia ca quoque de causa suae habitationis potiorem locum hic fixerit, ut pacatiori fruatur aura.
Interna huius loci Gregyislye constitutia ac situatio illud prodit, quod subversantis coloniae
fundatores et propagatores ipsam arcem aedificaverint in eadem loci parte, quae quasi collem
repraesentat, circa circum politorum lapidum muris atque interne ad tres circiter orgias se
extendentibus, sed jam vix apparentibus fossis circumdantes.
Quia porro alpestris haec pars Gregyistya diversas habet situationes et se per latera etiam
in plures montis pedes diffundit, isti pedes ex radicibus ubique cum vix superandis praecipitiis exsurgunt, in superiori parte autem ubi situatia laborem passa est, improba industria
in planitiem sunt redacti, quod ipsum per totius Gregyistya longitudinem observabile occurrit,
ea quidem cum rari tate, ut similis planities repetita quasi alicuius pensilis horti figuram exhibeat.
Huiusmodi in planitie crcberrima effodiuntur laterum et imbricum fragmenta eo certissimo indicio, quod ibi extra arcem situatae civitatis aedificia fuerint habita, qua autem in planitie talium aedificiorum signa deficiunt. ibidem hortos extitisse haud vane coniici potest.
Lapides de deciduis arcis moenibus partim in· arcis fossas, partim au tem per collis declivitatem prostrati plurimumque musco obducti jacent; signanter autem posteriores ad centum
etiam orgias per praecipitium devoluti suntque diversarum figurarum, qui enim arcis portarum
columnae fuisse creduntur, cylindrum repraesentant et sunt omnes aequales in longitudine
trium circiter pedum, in diametro vix non duorum pedum, per dimidiam longitudinem ad
contrarias directiones quattuor foramina habentes. per quae id illud suggerentes, quod plures
sibi invicem impositi per foramina ferreis perticis conjuncti exstiterint.
Reliqui inveniuntur a potiori rectangulares, longi duorum pedum et vix non tantae latitudinis quoque, in altero fine circa mediam marginem quattuor aut quinque digitorum aequalem
figuram prae se ferentes, rariores deteguntur quattuor, quinque aut etiam octo pedes longi,
solidi item trium aut quattuor digitorum. Duo reperiuntur etiam molarem figuram repraesentantes, e quibus maioris diameter facile unius orgiae longitudinem habebit. Fuit unus etiam
instar cadi excavatus 5 cubulorum capacis, sed hic per rusticos destructus est.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

441

ŞI DISCUŢII

In terra quaerendo inveniuntur etiam exstantium politorum lapidum murorum partes. hic
intactae, ibi vero exagitatae. quasi sive occasione interitus coloniae, seu postea successive banc
murorum exagitationem aliquis terrae motus causasset.
Hi lapides plerumque fossiles existunt. sed unde procurati. ignorantur. quia in alpestri hac
regione talium lapidum species non reperitur. Inter similes lapides prodeunt lateres imbricesque saltem per fragmenta. sed praesertim lateres sunt integri quoque unius pedis quadrati
vei in longitudine 16 digitos quoque. in latitudine 10 digitos. in soliditate item tres digitos
habentes.
Viarum et platearum etiam indubitata conspiciuntur vestigia. sursum ad arcem per amfractus
ducentia; porro conspiciuntur et aquae ductuum exstantes fossae, quae haec omnia hodie atrae
tegunt in pinacei vicinitate faginae silvae.
2-do. Earundem harum alpium Muntsel superius memorata vicina pars a Gregyistya versus
septemtrionem sita et solum per rivum Vallya Albe distincta Fetzele Albe vocitata. quae
altiori situatione superbit, infra mediam loci Gregyistya longitudinem alterius minoris praehabiti fortalitii rudera per similes minores lapides laterumque fragmenta ostentat; ad quod fortalitium qua fuerit accessus habitus, propter praecipitium haud cognoscitur ; hoc tamen certissimum est. quod circa montis culmen. loci Gregyistya e regione. triplex pensilis saltem per
decem orgias a se invicem distans planities se videndam proponat, deciduis lapidibus onusta
atque quae superior est, etiam muri reliquias hucdum retinens.
3-o. Iterum in alpibus Muntsel deorsum adeoque occasum versus abhinc ad unius horae
spatium, in Vallya Anyinyesuluj, ad amaenum rivum inter silvas sita et amplo faenili gaudente in valle repetita laterum imbricumque fragmenta per dictum faenile de terra erui
possunt.
4-o. Rivum modo attactum versus occidentem excipiunt alpes aliae Csâta vocatae. et plane
juxta huius decursum praetenditur mons Kulmja Ariesului dictus, cuius in latere occidentali
Kisoklosiensis incola Arimije Popa proximo autumno Lysimachi aureos numos se iuvenisse
affirmat. Hic praeter ingens praecipitium nihil aliud memorandum occurrit; verum ulterius
per hic decurrentem rivulum in occasum transeundo. atque similis praecipitii montem Mutya
et Seszu Plopilor ascendendo, perque locum Virtopy procedendo, hincque per aliud montis
meridiem spectans et La Kununy dictum latus ad Kulmya Ariesuluj revertendo nonnullis in
locis atque eximiis in silvis hine inde dispersi rariores politi lapides, laterum fragmtnta se
videnda proponunt.
5-o. A loco Gregyistya usque modo memorati alterius loci Kununy radices per vallem et
confluentes rivos Vallya Albe et Riu Alb ultra semialteram horam fit deorsum versus iter.
quod per hos confluentes continuari potest in occasum usque ad silvis vicinos pagos et oppidum Szâszvâros, qui confluentes rivi jam hic inter montes Varosvize, adeoque civitatis fluvius.
appellantur indubitatum in documentum, quod his in alpibus modo desolata civitas aliquando
floruerit, quam arguit porro id quoque dum penes hos confluentes in rippa pluribus in locis
antiquae in planum redactae viae superstes pars observatur.
6-o. E regione loci Kununy memorata via derivatur etiam versus meridiem, ascenditque
ad illustrium liberorum baronum Bornemisza superius recensitum terrenum Lunkany, hoc
quoque terrenum per loca effossum lateres imbricesque et antiqua ferramenta, in quantum
rubigine salva manere potuerunt, exponit, sed singulariter in illo annotari debet, eius in loco
La Piatra Rosije nomenclato et in circuitu alibi ingens praecipitium silvarum, versus meridiem autem pariter praecipitem et rubescentem saxorum seriem habente, vicinisque montibus
ipso longe latissimis circumdato, exstare tertiae arcis seu fortalitii sub ingentium faginarum
silvarum radicibus et umbris !atentia rudera, ad quod tale fortalitium unicus solum per jugum
montis ab ortu protractus aditus ostendit veterem eius viam et aquae ductus aliquantum apparentes fossas.
Apparet in hac fortalitio, ubi ascendens via ingreditur, pars muri libera ex ordinariis lapidibus caemento coagulata, sed adhuc adeo solida, ut caementum adhibita maxima etiam Yi
lapidum ab invicem evulsionem vix patiatur; apparet ulterius ab ortu et septemtrione quinquies repetita, industria pensiliter facta planities, quarum infima in longitudine viginti, in latitudine saltem decem, suprema autem pariter in longitudine circiter 60, in latitudine autem
plus minus 30 orgias habere judicatur, extremitatibus his intercepta qualibet media planitie
suis vicinitatibus commensurata proportione efformata et in altum per 5, 6 aut 7 orgias
elevata existente. Hic quoque ornnis planities similibus politis lapidibus, quales in Muntseliensi
Gregyistya enumerati sunt, similibus lateribus et similibus imbricibus, soloque immersorum
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murorum ruderibus documenta dat, isthoc fortalitium Gregyistyaiensi arci coaevu.m. fuisse,
ubi muri sepulta rudera effodire caeperunt thesauro inhiantes rustici, postquam audivissent
simillbus in alpium cameralium locis aureas monetas inventas haberi.
7-o. Hoc ipso Lunkănyiensi terreno ac isthuic fortalitio et fluvio Szăszvârosvize interiacente
in monte quattuor jugera cirdter complectens faenilis locus exstat, qui trapaezei figuram repraesentans aggeribus e terra efformatis circumdatur vocaturque iterum Gregyistya et de quo
est inter vicinos rusticos traditio, quod ibidem antiquitus ante immemoriale tempus nundinae
fut>rint celebratae.
8-o. Ipse oculatum testem non egi, verum communiter a vicinis rusticis relatum mihi exstitit,
quod inferius quoque in pagorum silvestri vicinitate pluribus in locis possint antiqui lateres
intt>gri et etiam frustatim inveniri; hoc autem ego vidi, quod in aliis huius cameralis dominii
Pnru vocatis alpibus, a Muntseliensi Gregyistya quattuor ad minimum m.illiaribus distantibus,
atque edito et Zsiliensi territorio Transalpinisque alpibus proximo in loco situatis vastum terrenum reperiatur terrenis aggeribus ab antiquo munitum. pariter eam ab immemoriali tempore
descendentem penes traditionem, juxta quam olim illuc ex advicinantibus cunctis provinciis
homines instituendarum nundinarum causa confluxissent.
9-o. Probabillter ad antiquitatis tacticam scientiam et exercitium pertinuisse sequentem
meam observationem declarare debeo. quae in eo consistit. quod memorata fortalitia designataquo loca ita instituta fuisse videantur, ut ex fortalitio in Fetzele .Albe situato tam arx
<~regyistyaiensis, quam primus ad locum Gregyistya in montis pede aditus et viae de Gregyistya
Yersus remotiores pagos penes fluvium Vărosvize ducentis magna pars facile observati potuerit
d etiam in Lunkănyiense terrenum prospectus dirigi valuerit. ut item in fortalitii La Piatra
Rosie constituti certa positione per vallem, rivu.m Bosorodiensem demittentem. ipsa Devensis
arx oculis obiiclatur, pariter et Sargetii laevam rippam adiacentia plurima loca conspidantur,
quemadmodum etiam Lunkaniensis praedeclaratus locus Gregyistya, ut tandem ex quodam
edito et huic Lunkaniensi Gregyistya vicino loco in districtum Hăt:r.eg prospiciatur, ipsiusque
Sarmizaegethusae ambitus contemplationi subiid queat, ut adeo perpendi possit haec loca ita
assumpta e:rtitisse, ut unus alteri contra hostiles incursiones observationis punctum haberi
possit.
10-o. Per recensitas bas alpes et montes diversis in locis apparent scoriae et praesertim
fcrri lapides minerales : signum scilicet. quod aliquando haec colonia si non et aliorum nobiliorum metallorum. saltem ferri manipulationem exercuerit.
11-o. Sarmizaegethusae sive Ulpiae Traianae in hocce inclyto comitatu, districtuque Hâtzeg
d(·solata vestigia a Valachis communiter Gregyistya audiunt, velut et alia loca, ubi olim
ali(JUOd municipium constitutum fuit, postmodum vero interire debuit ; itaque non absimile
;1rgumentum potest formari hic quoque a duplicis loci Gregyistya nomenclatione. quod scilicet
et his in alpestribus locis municipia quaedam memorabilla aliquando exstiterint, successivorum
tt'mporum saevientibus fatis desolata.
12-o. In demissa mea dle 4-a proxime praeterlapsi mensis ]ulii facta repraesentatione annotata et lateritio frusto latinis inversis litteris inserta hac ex inscriptione PER SCORILO.
ut ct ex inventis antiquis Graecis aureis monetis cum attacta inscriptione combinatis ea exsurgere videtur spontanea conclusio, quod Romanus populus, Graiorum quoque thesauro potitus
hanc nostram coloniam fundaverit et ab eo una cum auro postea derelinqui debuerit. Valachi
viciniores hujates incolae quidem incerta eius intuitu utuntur traditione asserentes Muntseliensem locum Gregyistya et ejatem arcem ad Album Regem (Krâju .Alb), quasi ad regem Albania~.' pertinuisse.
~cd valeant hae reflexiones, quantum per se valere possunt, ego eo intentus, ut hnius
coloniae originem ac nomen. eiusdem deos, templa et cultus, eandem constituentes status
orciinesque, publicos magistratus. mores atque consuetudines, observatosque ab eadem quoslihd ritos experiri valeam, omnia respectu mei possibilia media tentavi, nec tamen ad id perH:nire potui, ut sive in aliquo lapide seu in latere, aut quocunque alio in objecto praerecensitis plures eo facientes observationes detegere quivissem.
Hoc equidem in designato loco Fetzele Albe reperibiles demoliti fortalitii inter lapides advertere mibi licuit, quod in altera unius lapidis facie duplici in loco non magnae binae hoc modo
( ) contrarie invicem concurrentes latinae litterae C lapidi subtiliter incisae reperiantur;
non secus reperiantur alio in polito lapide binis in locis caprini pedis insculpta vestigia ac
praeterea sculptura in simili lapide repraesentans incisum nodulum, cuius diataeter saltem ad
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pollicem erlenderetur; ast hae etiam sculpturae et incisiones utrum aliquas et quales significationes habeant, affirmare nequeo.
13-o. Cuncta haec antiquae coloniae indicia in vastissimis alpestribus silvis hucusque solum
rusticl Valachi ibidem rem pecuariam exercentes habuerunt nota, cum a habitatis locis multum recedant, praeter illos alii magis curiosi homines hucdum minime observarunt. Ego quoque
dum de invento thesauro accepti nuncii realitatem cognoscere studerem ac ideo banc plagam
lustrarem, ex improviso praerecensita experiri potui.
14-o. Detecti in huius coloniae ambitu thesauri traditio sequens inter alpibus vicinos Valachos
narrarl caepit, quod scilicet e pagi Kitid incolis, alpes Muntsel in arenda a dominio tenere
solitis certo Valacho, ante viginti circiter annos iisdem in alpibus de die quietem capienti
in somnio homo in senis forma se praesentem steterit, dormientem aloquendo et inviando,
ut surgat, atque ad locum Gregyistya se conferrat, ibidemque ab arbore aceris, quae arbor
communiter nota erat, versus rivum Riu Alb tendendo, inde quasi per gradus lapideos ascendat ad saxum, cuius in cavitate quod videbit minime exhorrescat, ipse inde quantum voluerit
in suos usus convertat, sed nemini alteri arcanum isthoc revelet, quia secus illico morletur.
Hic vero Valachus expergefactus et inviationem in somnio acceptam secutus saxum exquisiverit, ubi interne imaginum homines animaliaque repraesentantium tanto splendore fuerit perculsus, ut ilie ne intrare quidem in saxi cavitatem ausus sit, sed varias inter animi anxietates vacuus redire debuerit, nec postea unquam illum locum visitare praesumens et revelationem
etiam mortis metu differens per aliquot annos, donec nimirum et senectute et morbo oppressus
localem suum parochum, nunc quoque in vivis agentem Kitidiensem Valachlcum senem popam
adivisset et huic confitentl similis somnium ac propriam experientiam manifestasset, postmodum eodem adhuc die e vivis ereptus.
Hucusque inter rusticos vigens traditio aut fictio locum obtinet; verum, quae sequuntur,
viventium testium assertis fulciuntur. Dicunt enim ante 14 annos Kitid.Jensem memoratum
Valachicum popam pariter in Kitid tune superstiti nobili Balika, ac modemo domino Ladislao
Nalătzi revelationem defuncti Valachi apperuisse, atque eodem adhuc anno hos tres, cunt
Jovaltseliensi provido Janes Andreony, qui inter thesauri currenti anno ex Muntsel ablati
inventores primus exstitit, ac altero demortuo Valacho, adeoque quinque personas ipso popa.
ex manifestata revelatione inviante, iter ad indigitatum saxum suscepisse. Cum autem saxum
ascendendum fuerit, mentionato Joanni Andreony commissum esse, ut saxum ascendat; bune
vero in ascensu prius inter gratiarum actiones dixisse, quod sine fructu fatigia non posuerint, postea vero ad reliquorum sciscitationes : quid ibidem videat ? reposuisse, se deliquio
obrui, nec posse ulterius in saxi praecipitio perseverare, ideoque etiam descendisse, atque sic
re infecta domum rediisse absque eo, quin aut ex ipsis alter etiam saxum ascendisset, vel
Joannes Andreony alicui significasset, quid ipsi in saxo videre licuerit ?, seu postea iidem illum
lacum hucusque repetiissent.
Hoc quoque recognoscitur, quod quinque ab hine annis in antelatis alpibus Muntsel, locoque
Gregyistya certa Valacha puella, nunc in Kitid nuptui tradita, suas vaccas insequens de ea
nureorum specie, quae hoc anno in eodem loco Gregyistya per Jovaltselienses inventa est, seu
qui aurei Graecam inscriptionem Kozon circumferunt, ipsa preacedentium vaccarum in vestigiis duos aureos repererlt, ab ipsa abinde ablatos ; imo spargitur et illud, quod ante annum
Zalathnae Lysimachi, ante duos aut plures annos autem Abrudbanyae ex specie Kozon habeantur aurei permutati.
15-o. Quod vero meas in detegendo hoc thesauro factas observationes attinet, illae ita se
habent: Anno praesenti mense Februario KisoklosieLsis alpium vicegornico, Avram Csimporeszk,
ad me qua alterum alpium domenialium inspectorem veniens, bene potus confusam aliquam
caepit facere mentionem de suo coincola Arimije Popa, quod hic in alpibus Csăta aliqt1am
pecuniam invenerit. Cum autem ego tune nihil certi ex poto vicegomicone intelligere quiverlm, ipsi commisi, ut in taiem novum rumorem ulterius investiget, ac ubi certi aliquid animadverteret, mihi referat; banc ilie re1ationem distulit et neque ex alio quidquam intellegere
potui, donec alter vicegomico, Adam TAI, pariter incertam renovasset de hac re mentionem.
Quo taliter in mandatis dedi, ut ipsum suspectum Arimije Popa coram me sistant ; hlc
comparens unum aureum Lysimachi numum mihi ostendit, apud me eam penes declarationem
relictum, quod ille plures similes in alpibus Csata, signanter in loco Kulmya Ariesuluj sub
frond.Jbus silvarum partim supra terram, partim aliquantulum terra obrutos, omnes sparsos
ac dissipatos superiori proximo autumno invenerit, sed illos inclyto regio ACarolinensi Monetario Officio administraverit (haec tamen administratia per ipsum in aliqua tantum parte
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et non prius facta est, quam mihi ex poto vicegomicone Avram Csimporeszk rem aliquantum
observare licuit, et probabiliter bie vicegomico eidem Arimije Popa meam cognitionem notam
reddidit), de eo aureo numo, qui mihi transpositus est, Arimije Popa id affirmans quod illum
post factam ACarolinae administrationem succesive praesentis anni vere repererit pariter in
dicto loco, ubi etiam alii ipsius coincolae eiusmodi aureos quaesiverunt et invenerunt.
Ab hoc porro interrogavi, quot numero tales aureos administraverit et quid inde perceperit?
Qui reposuit, 280 administravisse et solum recepisse super il1is in scripto accepisse cum ea
assecuratione, quod adveniente altissima applacidatione competens rata ipsi extradetur. Unde
jussi ipsum illud praelaudati Monetarii Officii tune domi relictum recepisse pro legitimatione
assertorum adferre, qui 28-a mensis Maii desideratum recepisse mihi praesentavit, ex quo cum
intellexissem Ludesdiensi Valachico popa certum aureorum numerum inscriptum haberi, eiusque
rationem scire voluissem, tune Popa Arimije eam assignavit, quod quaestionatus popa solurn
eatenus recepisse ingressus sit, quatenus eundem ACarolinam qua fidum amicum sibi socium
adsciverit; sed secus nullam habeat de thesauro partem.
Ad instituendam uberiorem investigationem praemissarum circumstantiarum, et eius etiam
momenti, qui adhuc aureos invenerint, 30-a memorati mensis Maii me contuli ad ipsam possessionem Kisoklos, ubi experiri debui, plures aureos per particulares successivos inventores rusticos
uni alterive privatae personae permutatos existere, quos octo aureos penes bune aut illum
incolam invcni. id exigentibus inventoribus, ex proprio singillatim a 7 Rfnis exsolvi ea intentione, ut similiter rustici alliciantur persvadeanturque, quod si plures aureos habuerint, horsumque administraverint, eidem illis bonificabuntur, ut hac modalitate ad latentis ne fors maioris
thesauri detectionem perveniatur.
Quia vero hacce occasione intentione adhuc imperfecta ad urgentia alia officiosa redeundum
mihi fuit, denuo 15-o, 16-o et 17-o subsequentis mensis Junii huic operationi manus admovi,
ad ipsas alpes et locum Kulmya Ariesuluj cum primo inventare Arimije Popa et compluribus
aliis Kisoklosiensibus penetravi, imo me nihi1 adhuc certi eruere valente, locali vicejudici
nobilium, domino Joanni Makra, quoque rem notam reddidi, quo et ipse necessarias suas obserYationes in substrato facere queat.
16-o. Interim dum in Lysimachi aureis per Kisoklosienses incolas tractatis exquirendis
taliter procederem, inhibitionesque praemisissem ne amplius thesaurum quaerendi causa dominiales alpes adire audeant, novus ad me allatus est nuntius de eo, quod Jovaltseliensis Valachicus popa et supra repetitus Joanes Andreony, cum quattuor adhuc suis coincolis, alias vieinas alpes Muntsel, harumque locum Gregyistya invaserint, atque novum hine quoque thesaurum
adeoque sub Graeca inscriptione Kozon visos aureos asportaverint. Hos catervatim praevio
fine pluribus insequentibus, ideo alpestribus vicegorniconibus demandavi, quatenus tales alpium
invasores quacumque modalitate inde arceant et Jovaltseliensibus inventoribus simul intiment,
ut qualemcunque inventum thesaurum horsum adferant, una fidelia autem mecum adsumptis
tune in dominio praesente altero fiscali cancellista domino Stephano Vajda, nobilibusque Ladislao
Nalatzi, Samuele Kenderesi, Josepho Pap, cum vicejudice nobilium Joanne Makra ac Georgio Berivoi, ego quoque eam alpestrem peripheriam ascendi et diebus 29-a et 30-a Junii,
nec non 1-a et 2-a Julii quae potui hoc in momeuto perlustravi, numerosos thesauri quaesitores judiciali quoque inhibitione mediante inde exturbavi, novasque feei dispositiones, juxta quas
tales abinde impediantur et etiam Jovaltselienses inventores cum invento thesauro quaesivi,
hi tamen interea cum aureis monetis in 400 frustis ad ACarolinense praelibatum Regium
?>Ionetarium Officium moverunt et ibidem etiam administrarunt, multos per suos coinventores
alibi quoque distrahentes et permut:mtes. Qua quidem occasione de similibus aureis monetis
nos etiam praerecensiti parato aere octo frusta ab inventoribus percepimus; scilicet a Pujjensibus incolis duo, a Matsoiensibus et Bretyeiensibus tria, ab uno Kitidiensi Valacho unum,
alterum a certo Bosorodiensi ablicentiato milite, insuper Kitidiensis alpium vicegornico quoque
transposuit alterum certo Lunkanyiensi inventori ademptum, e quibus mihi unum et totidem
reliquis quoque obtigerunt, solum Georgio Berivoi duo manserunt et dominus Josephus Pap
praeterea expropriavit sibi et fragmentum fibulae argenteae• in demissa mea relatione die 4-a Julii
praestita mentionatum, quos tales aureorum inventores cum Kisoklosiensibus, qui 31-o Maii
Lysimachi octo aureos mihi transposuerunt ac alio Kisoklosiensi incola, successive unum
huiusmodi aureum adhuc mihi permutante, atque etiam monticolam Juon Bogya in alpibus
domenialibus Csata habitantem, postremo 13 iterum Lysimachi aureos numos ad me administrantem, compluresque alios aureorum ex utraque specie inventores, aliisque privatis per-
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mutatores, quos detegere potui, exm1ss1s investigatioribus dominis fiscalilms cancellistis fine
adaequate ducendae investigationis nominetenus assignavi.
Praeviis his momentis humillime taliter recensitis de facta moderna mea currentis in
alpibus Muntsel fossionis visitatione subsequam substernere mearum partium esse dwd demissam informationem.
17-o. Posteaquam itaque ego die 18-a l.m. ad locum fossionis perveni, illud observavi,
quod Szekerembiensis hutmanus, cum sibi adjunctis pariter Szekerembiensibus duobus fodinatoribus et uno Sebeshelyiensi adolescente fossionis operationem continuent et pluribus in
locis eodem tamen in latere penes dirutae arcis muros cum insigni progressu fossiones faciant, it a
ut desolatorum et terra sepultorum murorum fundamenta eisdem incumbente terra libereut,
ulterius in hac plaga etiam extra muros arcis fossas instituerint, ubique solidorum murorum
seriem detegentes, verum adhuc nihil aliud memorabile invenientes; ostenderunt quidem
praeter imbrices, lateresque unum lateritium tubum integrum duos circiter pedes longum.
de specie incognitorum, mineralium lapidum exinde eruta frusta et etiam scorias, ferreos
clavos et alia ex ferro fragmenta, rubigine jam jam consumata, frustum vitri subviridis,
aliud frustum oriocalci, aliud cupri, plura item argilaceorum vasorum frustilla, unum item
vas lapideum de basi angustiori cylindrice ad medium circiter pedem exurgens et in diametro
etiam medium pedem habens, sed in parte destructum. Ex his ego unum ferreum instrumentum, ex una parte securim repraesentans, parte autem ab alia in directa linea perforatum
et manubrii lacum exhibens, vitri, oriocalci et cupri frustum, scoriarum tria et tria etiam
mineralium lapidum frusta inclytae regiae hujati Administrationi deportavi, caeterorum inventorum intuitu autem hutmano, eiusque sociis commisi, ut eam illorum curam habeant, ac si
quid in posterum etiam detegerent, ita procurent, ut suo tempore juxta altiores dispositiones
administrare possint. Interim hi quoque se declararunt, quod ad praesens opus plura individua
sint applacidata, sed diurna 17 cruciatorum mercede nemo ibidem laborem in se suscipere
vcllit, ipsi autem tune in opere constituti ducendae maiori operationi minus sufficiant in
eodem alpestri loco, ubi prins exstirpandarum procerarum arborum et vastarum silvarum negotium esset capessendum, ac postea etiam durus existit fossionis labor; imo nec ad victum
necessaria in tam remoto a hominum consortio loco vel parata etiam solutione sibi procurare
valeant, praevidentes, quod mox subsequentis frigidioris aeris saevities quoque illos inde impeditura sit.
18-o. Hine praedeclaratis ex rationibus cum ejates operarios et insufficientes vires et modus
viveildi et ingruentis frigoris saevities inefficaces reddat ad operationem suam hoc anno scopo
commensurati ducendam ab una, parte vero ab altera non vane sperandum sit, quod in
desolatis illis ruderibus, ubi de bite labor procuraretur, saltem ad certas antiqnitatis raritates
perveniri posset, pro nunc eiusmodi media essent adhibenda, juxta quae per hyemem ille locus
contra occultos invasores securus maneat, cum prima vere autem taliter operatia ibidem
renovetur, ut conceptae spes ad certum finem dirigi queant; quia etsi ab origine repetita latentis
thesauri traditia fictioni innitatur, sed hoc quoque novum thesauri inventorum adinventum est,
quod Popa Arimije in alpibus Csâta ad thesaurum exquirendum taliter permotus sit, quia ipsius
oves pascens filius in terrae facie aureum observasset quod item javaltselienses data opera et
ipso Janes Andreony eos invitante in alpibus Muntsel thesaurum saxo illocatum quaerentes
pariter supra terram aliquot aureorum frusta ex improviso reperissent et sic tam hi, quam
ilie in facie terrae, vei in illam parum immersos, omnes autem sparsos et dissipatos aureos
detexerint in locis quibus nulla indicia inhaerent, quare aliquando thesaurus reconditus habeatur, et ubi multi alii quoque aberrasse se narrant, nec tamen exstantes aureos viderunt; quae
omnia et innumera alia motiva eo collimant, quod praenotati inventores thesauri realem lacum
manifestare nequeant et illud sibi quibuscunque ex rationibus occultum reservare velint.
Sed quod moderna fossionis operatione ad aliquod memorabilius monimentum necdum""';it
perventum, desperandum non est. dum moderni fossores hucusque salum arcis murorum ductum
et hunc etiam in parte sunt sccuti, nam arcis aedificia intra hos muros et moenia contenta esse
debuerunt, adeoque fossationes plures per mediam arcem et quidem varie transversae instituendae forent, quibus ipsorum quoque aedificiorum rudera eruantur.
His conformiter tenui mea opinione desolata haec arx et eius rationes promereretur :
a) Ut quod excelsus in Monetarjis et Montanisticis Thesaurariatus Regius die 7-a mensis
]ulii sub nro 2381 disponere dignatus exstiterat effectui ruancipetur et in alpibus Muntsel Gregyistyaiensis hic locus in universa sua extensione delineatione mediante in chartam transferatur.
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b) Ut juxta banc delineationem et in ipsa loci facie per ordinandam debito suo respectu
pollentem comm.issionem hoc adhuc anno oculatio suscipiatur, quae pro comperto dijudicet
qualiter circa ulteriorem hic instituendam operationem disponendum sit, proxim.ius autem
c) Ut si huiusmodi commissioni etiam videtur, de silvarum ex hoc loco exstirpatione, sine
qua in fossationis continuatione profectus fieri difficulter potest, ita provideatur, quod eadem
exstirpatio cum summi Aerarii emolumento adhuc imminente proxima hyeme perficiatur,
ac tandem
d) Ut usque futurum ver ita illi plagae invigiletur, ne extranei illuc penetrent; nam modo
quidem post meas inhibitiones et dum fossores ibidem operantur, thesauro inhiantes cessarunt
illum locum frequentare, sed facile eveniet, ut recedentibus abinde fossoribus, de hyeme dum
omnia ibidem alte silent, habita sua praecedanea vestigia denuo sequenda suscipiant .
.Mllitia, praesertim hyemali tempore, propter habitationis defectum aeque ac victus in tam
longinquo et aditui difficillimo loco dispendiosam procurationem applicari huc nequit; ast
Lunkanyiensis ac in alpibus Rugyele et Csata habitantes alpestres vicegornicones, nec non
:Feliqui ejates monticolae erga aliquam, hi paenalitatis comm.inationem, illi autem mercedis
appromissionem essent eo disponendi, ut subversans locus intactus servetur, et quidem ita
ut recensiti alpestres vicegomicones septimanatim illius curam habeant ac de septimana in
septimanam unus alteri succedat, si quid hi observarent, prae primis de hyeme in continuis
ibidem nivibus, quibus impressa vestigia ambulantes statim produnt pro rerum circumstantiis
inventos intercipiant, vei secus etiam de compertis horsum illico referant.
Quae omnia in maius summi Aerarii emolumentum procuranda esse censerem et respective
saltem ea intentione, quod per operationis continuationem quoquomodo tante antiquitatis
veritas applicative quoad originem erueretur, sicque provincia isthaec, quae multis nationibus
successive patriam praebuit, de hac quoque ad lucem perducenda colonia non dubie celebraretur, quae talis colonia cum in antecessum etiam Romana fuisse haud immerito existimetur.
Augustissimi Principis, qua Romani Imperatoris splendenti diademati ad seros posteros perlucentem splendorem adiiceret per hoc, quod Sua Sacratissima Maiestas sibi divinutus subiectae
ditionis per tot saecula sepultum decus quibuscunque expensis ipsi ditioni ac erudito orbi restituere clementissime dignata sit.
Jam post cuncta haec summa cum demissione proposita mihi unice dominorum fiscalium
cancellistarum investigationem procurantium necessaria inviatio reliqua esse videtur, et <.lum
fossionis operatum porro quoque certa aliqua modalitate continuaretur, de eiusdem finali
resultato, si Excelsis Instantiis ita videretur, adaequata suo tempore substemenda re.staret informatio. Ceterum velut superius nunc etiam humillime oro, ut per multifarias meas
ordinarias occupationes ab aliis hoc in momento informationibus, quae secus quoque ad altefatum Thesaurariaturn Regium alia \ia pervenire consueverunt, gratiosissime absolutus rcddar.
Quas aureas monetas ad me permutare putui. ego illas penes distinctam relationem medio
hujatis inclytae Administrationis regiae excelso Thesaurariatui Regio indilate substemam illa
firmissima spe fultus, quod quemadmodum ego detegendo et curando huic objecto consacratam meam fidelitatem comprobare omnibus viribus sum conatus, non secus Excelsae Instantiae quoque in disponenda factarum ac remonstrandarum mearum expensarum resarcitione
et fidelium servitiorum recompensatione, cum m:;gnis conjunctam magnanimitatem ac virtutem sequi soli tam remuneratiom m testatam reddere gratiosissime dignabuntur erga me,
qui profundissimo venerationis cultu emorior.
Excelsi Thesaurariatus Regii hvmillimus

~ervus

Paulus T~r~k de Pc.nor m.p.
regius fiscalis et hoc in negotio denominatus ccmmissarius
VHunyadini, die 26-a Augusti 1803.
Tezaurariatul a transmis la Viena raportul de mai sus al lui Paul Tor~k. la 21 septembrie
(Arh. Cam. Thes., Acta gen., 4887/1803), după ce a luat hotărîri cu privire la propunerile
cuprinse in acest raport (Arh. Mont. Thes., 3675/1803). Cît timp darea de seamă a lui T~r~k
a fost convingătoare in privinţa importanţei ştiinţifice a cercetărilor, în acelaşi timp raportul
din 10 septembrie al lui Bodoki (Arh. Mont. Thes., 3330/1803) din care a rezultat că locul tezaurului găsit de ţărani trebuie să fie intr-adevăr la Grădişte, a liniştit cercurile vieneze care con-
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siderau că cercetările sint prea costisitoare. Rescriptul Camerei aulice din 20 octombrie exprimă
interesul crescînd al cercurilor aulice faţă de cercetările de la Grădişte : .,sind alldort einige
Goldstiicke mit dem von der Inscbrift der bisber eingescbickten alten Goldmiinzen verschiedenen griecbiscben Monogram J( onig in Lisimachien gefunden worden. Da diese Goldstiickc
fiir das kaiserlicbe k6niglicbe Miinz-Kabinet braucbbar seyn diirlten: so bat das konigliche
Thesaurariat solcbe ebebaldest anher einzusenden, und da nacb weiterem Inbalt des obangezogenen Bodokiscben Berichts unter den Ruinen einige prăcbtig gearbeitet seyn sollende
Steinstiicke und Triimmer von alten Gefăssen vorgefunden worden sind, wovon der k6niglicbe Herr Tbesaurarius besser conservirte kleinere Stiicke an das k6nigliche Tbesaurariat zur
Einsicbt und Beurtheilung, ob solche dem allerb6chsten Hofe unterlegt zu werden verdienen,
einzuscbicken, bei der Vajda-Hunyader Herrscbafts-Administration veranlasset hat, so ist
vielmehr die Einleitung dahin zu treffen, dass von allen bey Untersucbung der Ruinen bisher
gefundenen und nocb weiters entdecket werdenden dergleichen riicksicbtwiirdigen Alter·
tbiimer eine Sammlung gemacht und an den năcbst gelegenen sicheren Ort geb6rig aufbewahret
werde, woriiber eine genaue umstăndliche Beschreibung zu verfassen und anber einzusenden
ist, um sodann nacb Anhandlassung derselben die gesammelten Alterthiimer allenfalls durch
ein abzuordnendes, sachkundiges Individuum an Ort und Stelle in Augenschein nehmen und
die Instructionen zur Aufbewahrung geeignet befundenen Stiicke hieraufbringen lassen zu
konnen"( Arh. Cam. Thes., Acta gen., 6012/1803).
Tezaurariatul a dispus intreruperea cercetărilor din anul 1803 şi punerea in siguranţrt
a vestigiilor la data de 30 septembrie: "Die weitere Untersuchung wegen den herannabenden
Winter ist einzustellen, inzwischen aher aufmerken zu lassen, dass nicht etwa andere· priwate
Personen daselbst fortgraben, das nicht zugestatten ist, die gefundenen und zu Sebeshely
abgegebenen Merkwiirdigkeiten auf das baldigste anhero zusenden" (Arh. Mont. Thes.,
3523/1803).
Între timp in:.ă, preşedintele Camerei aulice, contele Carol Zichy, 1-a informat in 15 septembrie pe insuşi impăratul Francisc I despre descoperirile de la Grădişte şi, spre a aplana ncinţelegerile cu autorităţile transilvănene, a obţinut din partea monarhului următoarea decizie
personalll. in problema reţinerii la Viena a tuturor monetelor vechi ce s-au descoperit şi se vor
descoperi: .,Nacbdem der Direktor des Miinzkabinets die Nothwendigkeit der Beibebaltung
zweier Drittbeile der zu erst gefundenen Miinzen Mir angezeigt bat, so wird die Kammer
tracbten wegen deren Beibebaltung eine Abfindung mit dem Grundherrn, oder dem Finder
zu treffen; falls diese aher nicht gelingen, oder deren Forderungen hierwegen zu bocb gespnnnt
werden sollten, ist Mir die Anzeige hievon zu erstatten. - In Hinkunft wird die Hofkammer,
wenn derlei Schătze und Alterthiimer vorgefunden werden, jederzeit anzeigen, ob sie auf einen
fiskal oder priwat Grunde vorgefunden werden, und sicb sogleicb mit meinem Direktor des
Miinzkabinets von Fali zu Fali ins Einvemebmen setzen, um zu wissen, was er von dem gefundenen eigentlicb bediirle und um hiemacb wegen dessen Beibehaltung die nMige Behandlung ebenfalls treffen zu k6nnen. - Die Vergiitung derlei von der Hofkammer an das Miinzkabinet abgeben werdenden Schătze und Altertbtimer ist zur Erbaltung der Ord.nung von dem
Kabinete zu leisten, welches von der Hofkammer mit den erforderlichen Summen zur Bestreitung seiner Bediirlnisse von Zeit zu Zeit unterstiitzen werden muss". (HKA. Acta Camcralia
Transsilvanica, fasc. 15, Subdiv. 2, Nr. 13. II. 1804).
Întrucît directorul colecţillor imperiale de antichit11.ţi, abatele Neumann a considerat că
descoperirile prezintă interes şi s-a declarat in favoarea continull.rii săpăturilor, mareşalul
cabinetului imperial, contele Colloredo, in scrisoarea din 28 noiembrie adresată lui Zichy
a dat glas de asemenea interesului pe care il manifestau cercurile aulice vieneze, satisfacţiei
lor pentru mersul cercetărilor: ..... die bisber entdeckten Monumente und so zahlreichen Goldmiinzen geben beinabe die Gewissbeit,dass femere Nachgrabungen zu wichtigen Resultaten
fiibren wiirden. Eurer Exzellenz bober Einsicbt unterlege icb sonacb die von dem k.k. Rath
und Direktor Herr Abbe Neumann mir gemachte Mutmassung und ob nicbt wieder bei eintretender besserer Jahreszeit und tbătig betrieben werden k6nnte? Bis dahin ware nacb dem unmassgeblicben Ratbe des k. Fiskals Herrn T6r6k de Ponor wohl sehr zu wtinscben, dass indessen die n6thige Vorsicbt getroffen wiirde, dass nicht, wie bisber geschehen, die Walachen
und · andere Priwate dahin schleicben, berumgraben und die gefundenen Kostbarkeiterl beimlicherweise mit sicb fortschleppen. Aucb wăre zu wiinscben, dass diese Gegend aufgenommeti
und eine ricbtige Karte davon gezeichnet wurde. Wegen der weitem Massregeln glaube ich
nach bloss auf die beiliegenden Berichte des erwăhnten einsicbtsvollen k. Fiskal, als des
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Nagyager Oberhuttmanns Aigler, der ein ebenso thătiger, als geschickter Mann zu seyn scheinet.
zu konnen." (HKA Acta Cameralia Transsilvanica, Fasc. 15, Subdiv. 2. 12
XII. 1803).
Ca urmare a tuturor acestor antecedente, s-a ajuns la rescriptul din 7 decembrie al preşedintelui Camerei aulice care a prevăzut continuarea cercetărilor in anul viitor : .. Es hat daher
das k. Thesaurariat ilie Nachgrabung an diesem Orte mit dem eingehenden Friihjahre gehorig
fortst·tzen, auch die dortige Gegend aufnehmen ... indessen aber sorgfăltig darob wachen zu
lasser1, dass Privatpartheyen von der femeren Herumgrabung in dortiger Gegend und Fort5chleppung der vorgefundenen Ko5tbarkeiten sind angehalten werden" (Arh. Cam. Thes .•
Acta gen., 2/1804).
einschrănken

7.
1804 aprilie 28, Hunedoara
Rapcrtul inspecll rulul de n etalur1;ie, Ant• n Bogozy, t:esrre in prejuriirile lescopc rlrJI
unuJ nou tezaur nu net ar In Grii/işten lluncelduJ.
Original autograf, Arh. Mou. Thts. l1597f1804. Copie oficială contemporană, Arh. Cam.
Thes., Acta gen., 2360{1801.
Lobliche kunigliche Berg- und Herr5cbafts-Administration !
Bey Gelegenbeit der zu Eeh~hely in denen năchst abgt.wichenen Tăgen ge5chehenen WerksWi5itation und 2-te quartalligen Innntar haben die Gebriider und mitunter einem koniglichen
Sebe5helyer Kohlbnnner: Nyikula. Janos und Sztan Rcmo~an nach einigen \'orau~gegangenen,
durch dieselben Yermutlich Ycrfichts wegt:n an mich Impecktor ge5tellten Vor5ch-Fragen und
beedeHeit5 gefiihrh:n ·wortwedlflungen lJDd gegen einen eben durch mich unterfertigten unter
denen Yorgesclnithncn cHufiillipn Maafzrcgeln amgefolgten Rewers-Schein, zusammen 966
50 betittelten Kozoniscben Goldstiicke; dann die eben aus koniglichen Sebe5helyer Vlerksgenossen weiter unterbalb indiwiduel sţccificirten 7 Maon 5tarken Kammeradschaft bestandenen Schatzgrii"ter 21 Stiick, folglich in allen die allbier sub sigillo mitfolgenden 987 Stiick dergleichen durcbgchends Kozonischtn Golc:'miinze, welche dieselben gegen Ende des năchst abgewichenen Monats Mărz laufendtn Jabns und zwar die ersteren an einen ungefăhr 4 Quadrat
Klafter messenden Raume, die letzteren hingegen an zwun yon einander mehreren .klafter
entfernten Orte durch eimn kurHn T<g v:r:d HffHti\·e wăbnnd 6 bis lăngst€ns 8 Stunden,
docb nicht auf eimm Hzllffcn, ~cr.dun nrs1Icut. 8 bis 12 Zelle tief l1Dtu du D~n:mnde ad
dem 5chcn l:;ckanntm Gebiirge Gndistye J;t~l:cht l':t:d gdvrdtn bahn wllen, mir kcniglichen
Inqector gegcn fclche EcdiiiJ(::t:iif!e iiluteicl:tt, daos ich gcdachte Goldstiicke auf Crt unl
Stelle algdtn l.r:d n.tir:cm [\·s I'icntcifcr gefchwnmn VnochţruhfD gen:e~sen die dentn
(;bbennantfn Findon l1idiir gtliihnnde Yugiiturg hl.benn Crt5 dts tbtsttn5 el\\iirken l•t:d
a Canto deHtn al~cgleicb einbu:dnt Gvlcen ley dtr t'eltd:d)tr Wuh-C<foa gegtn Verrechnung zahlbar anweiEtD n:tchte.
E5 ist leicbt einzufd::en. dHs diue eingegangene, dl!r<h mich UI'guăl:mt in gthllrige Vtrwahrul1g gebrachte htrăchtlicl.e, n:ebr als zfbntauHnd Guldtn im \\ erthe letragende urd
teinal:e 20 voile M~rke oclwoe Qu:;ntităt an clgedacht<D alten Golc"n:iinztn mir Jnsţectcr
nicht5 weniger, als gleidgiiltig oe) n kcnnte und w eilltn o~n:tlicbe diue Golcin: iinzen in einu
w kurnn Zeit, mit unltetllltrdtr :Mtl:e l::t:d nicht 2uf eintm H2uffen, fcndnn :zustreut
und cbne allem \\ afcLweotn lediglich durch d2s AuHeihtn der leimigt ftyn wller:dtn DEn n:ude
in einer fO unbedeutendtn l3trecke bat gefunden wndfn kennen. se wie iil::nbauţt~. \\tillen t5
auch du guten Ordnung gtmeosfn ware, hchen Stellen eines w wichtigen vnd eintrăglichtn
Gegen5tandes wegen einem um~tăndlichen Bericht unge~ăumt erstatten und nocb tey Zeittn
die denen dtimalligen 'Cm~tănden gen:eHtnen weiteren boben Befehle und Weisungtn erflehen
und andurch de:r:en beimlich tiickiscben L"nter~chleifen und denen sozusagen gewaltig gHchehen
sollenden Echa12grabungen, folglicb auch denen anmit verbundenen Scbatze5-Pr2evaricaticmn
einen so viel mt:glicben Einhalt nrschaffen zu konnen, so i5t untern 25-ten Aţril diutn Jdues
und zwar: am nămlichen Tage, al5 obgedachte alte Goldmiinzen scbon eingegavgcn rrd in
Verwabrung gebracht waren, mit sămtlicben obbenannten Schatzfindern 1md Hq cdi' e
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koniglichen Sebeshelyer Kohlbrennern und Werks-Manipulanten, dann Kohl-Wectoranten, unter
'.ienen der erfrischenden Vorsicht wegen hOheren Orts vorgeschriebenen diesfălligen :Maaszregeln, das in nachgescriebenen Vorstellungen eingekeilte Benignum durch mich koniglichen
Eisenwesens Inspector Bogozi in Beyseyn des koniglichen Flossofen Verwalters Lengyel, des
kl:>niglichen Hammerverwalters Kristl, des koniglichen Controllors Bodoky, des koniglichen
Praktikantens Kleeblat geftihret und vor allem andem proponiret worden.
1-mo. Welche sind diejenigen, so 966 Stiick an alter Goldmiinzen gefunden und hieher eingeliefert ha ben; wie heissen sie; wie alt seyn sie; wo arbeiten, und wo wohnen sie?
Wir drey Briider sind es, welche die in Frage stehenden 966 Goldstiicke gefunden und gegen
Bedingniisse und gegen einen Revers iiberreichet haben und heissen
Nyikulae Romosăn, gebiirtig aus Romosell, bin ein diesortiger kOniglicher Kohlbrenner,
werde ungefăhr 44 Jahre alt seyn und wohne itzo allhier in Sebeshely;
Jâ.nos Romosăn, gebiirtig eber. auch voh Romosell, dermallen allhier kl:>niglicher Kohlbrenner und mitunter einen auch Kohlportator, alt beilăufig 34 Jahre und wohne auch zu
Sebeshely;
Sztăn Romosân, gebiirtig eben auch aus Romosell, war vorherrig eine Zeit lang auf denen
Gebiirgen als Margineuer, dermallen aber bin ich ein diesortiger Kohlbrenner, alt werde ich
36 Jahre seyn und wohne allhier in Sebeshely.
2-do. Wo habt ihr diese betrăchtliche Quantităt an Goldmtinzen gefunden und zu was
ftir einer Zeit ?
In dem Gebiirge Gredisztye ungefăhr eine starke 1/4 Stunde von jenem Orte, wo im abgewichenen Jabre der koniglicbe Huttmann Aigler bat graben lassen, entfernt auf dem oberen
Tbeile des erwăhnten Gebiirgs-Gebănges gegen Sonnen-Aufgang oder vielmehr auf der SonnenSeite, allwo beinahe nichts an Scbnee mehr ware, haben wir einiges Erdreich von beilăufig
30 bis 40 Schritte im Umfange aufgebauet und von diesem einzigen Orte alle diese Goldmiinzen
aus dem Letten ausgeklaubet. Ubrigens sind wir drey Brtider an einem Samstage, niimlich
untern 24-ten Mărz dies Jabrs, an welchem Tage wir Walachen ohnehin einen Festtag feierten,
von hieraus tacite weggereiset und ha ben mit anderen mehreren, eben wegen Scbatzgraben sich
dahin eingefundenen Bauern von Sztreller 'Ihale am Fusse des Gebtirges, weillen es uns oberhalb auf der Gredistye zu kalt gewesen wăre, tibernacbtet und am anderten gleich bierauf
folgenden Tage, nachdem die Sonne scbon ziemlich hoch ware, sind wir 3 Brtider in das Gebtirge
hinauf und haben hier und da Versuche gemacht und an einem Platze, wo es uns besser gieng,
bis ungefăhr 3 Uhr nach Mittag gegraben und nachdem wir das eingelieferte Gold schon hatten
und auch eine gute Zeit lang nichts mebr finden konnten, sind wir mir der Beute nach Hause zurtickkebret, folglich mit dem Schatzgraben, dann mit dem hin und herreisen zusammeu 2 Tăge
verwendet.
3-tio. Von welchem Dorfe waren diejenigen, welche mit euch im Gebtirge iibernachtet habeu,
wieviel ihrer waren sie; wie ha ben sie gebeissen und was ha ben sie gefunden?
Wir haben niemanden von denen selben, welche an der Zahl 6 Mann waren, gekannt und
wissen auch nicht weder von wo dieselben her waren, noch wie şolrhe heissen. Das einzige bemerţten wir, dass alle solche von dem Sztreller Thale her seyn miissen. Ubrigens sind dieselben
um etwas friihzeitiger in das Gebtirge binauf, als wir und werden zweifclsohne ehen auch einige
Goldmiinzen gefunden haben, doch bey weitem nicht ~o viei, als wir 3 Briider, welrhes wir
andurch erkennet haben, weillen dieselben ihre Grabplătze mehrmallen yerlaosen einen frischen
suche11 mussten.
4-to. Pflegen mehrmallen dergleichen Schatzgrăber sich in der Gredistye einzufinden ?
Das wissen wir eben nicht allerdings gut zu beantworten weillen wir dies Jalu nur ein einzigesmallen im bemeldten Gebiirge waren, soviel aber haben wir von anderen Leuthen gehort, dass
es auch dem Winter hindurch oftmallen Schatzgrăber alldort gegeben bat und dass es manchmallen oben, nămlich auf der Gredistye, so aussehet wenn es Jahrmarkt wăre.
5-to. Sagt ibr mir aufrichtig, wie und auf was fiir eine Art babt ihr an einem so eintrăg
lichen Gebtirgs Orte kommen konnen ; und ob die Goldstiicke, welcbe ibr gefunden habt, wirklich zerstreut oder aber auf einen Hauffen gelegen, oder auch in einem Gefăsse verstecket
waren?
Wir wissen wiirklich selber nicht, wie nămlich wir so geschwind haben einen so guten Platz
aufstossen konnen, und wir glauben immer, das dies besondere Gliick von Gott uns vorb€11alten
ware, weill€n wir im abgewichenen Jahre, wo unser zwey eben in dem nămlichen Cebiirge
waren, nicht ein einziges Stiick finden konnten, unerachtet wir dazumallen nicht nur 111ehr
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Zeit, sondem auch eine grossere Mfihe angewandt haben; iibringes konnen wir versichem, dass
die Goldstiicke, welcbe durch uns eingeliefert worden sind, weder auf einen Hauffen gelegen,
noch in einem Gefăsse verstecket, sondem zerstreuet mitunter der Dammerde ein bis andertha1b Spann tief waren.
6-to. Antwortet ihr mir nocheinmallen, aber aufrichtig: was ist eigentllch die Ursache, dass
ihr so zeitllch in das Gebiirge, wo sehr viel Schnee und kalt ware, gereiset seyd; und habt
ihr eine sichere Hoffnung gehabt, dass ihr diesen schon eingelieferten Schatz werde ausfindig
machen k~nnen?
Wir baben wiirldich nichts gewusst, ob wir bey dieser unserer Gebiirgs-Reise einen Schatz
entdecken werden, oder nicht. Wir macbten uns aber Hoffnung etwas zu finden, weillen es
gebeissen bat, dass ein jeder, der nur im Gebiirge Gredistye grabet, findet etwas. Es ist wahr,
cla.~s zu jener Zeit auf denen Gebiirgen, durch welche wir passieren mussten, noch sehr viei
Schnee ware und wir, um auf Gredistye zu gelangen, viei zu thun und eine recht beschwerlicbe
Reise batten ; aliein was man geme und unverdrossen thut, kann einem nie beschwerlicb
fallen und itzo reuet es uns scbon gar nicht. Dass aber so zeitlich in das Gebiirge eilten,
kann keine andere angeblicbe Ursache seyn, sondem weillen es gebeissen bat, dass baldigst
wieder der k~nigllche Huttmann mit einer Menge Arbeitem und mit einer starken Mllitair
- Mannschaft werden dahin geiangen und kein fremder alsnach werde aldort graben diirfen.
7-o. Getrauet ist euch mit mir auf das schon mehrmallen erwii.hnte Gebiirge zu gehen, mir
den P1atz, wo ihr dies Geid erst unlăngst gefunden haben sollt, zu zeigen und mich von alien
dem, so mir erzii.hlet worden, mit Richtigkeit zu iiberzeugen?
J a, wir sind bereit dahin zu geben und alles baarklein zu zeigen und zu erzăhlen und wir
zweifeln nicht, dass auf dem nămlichen Piatze, wo wir gegraben und den Schatz gefunden haben,
nocb ein.ige Goidstiicke anzutreffen seyn werden, woraus deutlich erhellen wird, dass sich alles
eben so verbăit, als es wir scbon erzăhlet baben.
8-o. Was giaubet ihr, wer doch so viei Gold in dem Erdreiche des Gebiirges bat verstecken
konnen und warum dieses so zerstreut und nicht auf einem Hauffen erscheinet?
Hievon wird unter uns Bauem sehr viei erzii.hlet, wir aber glauben nichts anders, als dass
alles dieses nur einzig und allein durch die Macht der Geister bat gescbehen konnen, widrlgens
wiirde ja in dem Erdreicbe durcb eine so betrăchtllcbe Zeit alles verfaulen baben miissen.
9-o. Habt ihr alles Goid eingebracht, was gefunden worden ist. oder seyn nocb einige in
eurer Bebausung oder anderwărtig wo zuriickverblieben.
Wir baben von dem ganzen Funde nur ein einziges Stiick dem Gyorgye a Popi Danille vom
Dorle Kaszto, weicher untem 10-ten April dieses Jahres allhier in Sebeshely einige SchienenEisen gekauft bat, darummen iibergeben, dass derselbe anmit nacb Karlsburg reisen nnd
sicli erkundigen solle, ob nămlicb allda soiche Miinzen angenommen und wie tbeuer solche bezahiet werden. Dieses nămlicbe Stiick aher sollen die Herren beym Miinzamte weggenommen
und dafiir nichts gegeben baben, weicbes uns also von dem ganzen Quanto, so wie gefnnden
und aucb schon eingeliefert baben, mangelt. Mehrere haben wir weder zu Hause, noch anderwărtig.

10-o. In was fiir einem Preise pflegt man dergieichen Goidstiicke zu Szâszvâros denen
Handelsieutben oder auch denen Walacbauer Bojern und Juden zu verkaufen?
Das wissen wir nicbt, weillen wir bis anhero keine dergleicben Goldstiicke gebabt haben,
mithin auch keine verkaufen konnten.
11-a. Wenn allenfalis ein jedes Stiick an dergieichen Goldmiinzen aus der Sebeshelyer Werks
(2assa per 6 Frt. bezahlet werden solle, was giaubt ihr, wird man etwas an dergieicben Mti.nzen
in die Einlosung erbalten, oder konnen soiche anderwărtig noch theurer angebracht werden?
Wenn ein jedes dergieichen Goidstiick alsogieich, wie es geliefert wird per 6 Frt. werd~
zablet und die weitere Grabung in dem Gebiirge Gredistye aus Sebeshe1yer koniglichen Werksgenossen bewilliget werden, so versichem wir, dass in einer kurzen Zeit eine ungebăuere Menge
an dergieicben Goidstiicken werden ein1aufen miissen, massen in gedachten Gebiirge an soichen nicht mangeln kann und man wiirde bey dieser vorausgesetzten Hoffnung zum Gewinn
dass ganze Gebiirg aufzuwallen und die untermengten Goidstiicke aus der Dammerde aufzuklauben geme nicht ermangei11.
12 -o. Da von der Zeit an, wo ibr das Goid gefunden babt, nămlich von 25-ten Mărz, bis
heute gerade ein Monath vorbeigestricheu ist, so entstebet nocb eine Frage : warum nămlich
ihr so etwas wicbtiges nicht aisogieicb euren diesortigen Beamten, welcbe docb alltăgHch vor
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euren Augen waren, gemeldet und das gefundene Gold durch eine so betrachtliche Zeit bey
euch gehalten habt ?
Wir wissen selber nicht, wie es uns um das Herz ware, als wir das Gold schon hatten. Alltiiglich ware uns ăngstlich entdecket oder ausgeraubet zu werden und doch wollten wir so etwas unseren Herrn Beamten unentgeldlich und gerade umsonst auch nicht hergeben, massen
bisanhero fiir kein Stiick, so an die kOnigliche Sebeshelyer Verwaltung eingeliefert worden,
etwas bezahlet worden ist. Nachdeme aber wir die Ankunft des Inspectors vemom.men hatten,
haben wir einstimmig festgestellet, das ganze Gold, was wir nur bey uns hatten, an iim
zu iiberbringen und um die alsogleich geschehen sollende Bezahlung unserer Gebiihr zu bitten.
Da die Fassionen der anderten Kameradschaft, welche die 21 Goldstiicke mir Inspector
eingeliefert haben, nur in dem unterschieden wam, dass solche das Schatzgraben nicht im
Monath Miirz, sondem mit Anfang dieses laufenden Monats unternom.men, und nebstbey ihre
Goldstiicke nicht auf der oberen, wie es bey denen ersteren geschehen ist, sondem auf dem
unteren Theile des Gredistyaer Gebiirgs-Gehănges gesucht und auch gefunden haben, so erachtet
man diesfalls nichts anders melden zu miissen, als dass :
der Petru Matyănka, Werks-Fleischhaker und Kohl-Wectorant, dann 26 Jahre alt;
der Adam Kriznâr, Kohlbrenner, gegen 50 Jahre alt;
der Petrutz und Zaharie Pâszk, Werks-Manipulanten, ersterer 28, und lezterer 24 Jahre alt;
der Adam a Popi, Ham.mergehilf, alt 15 J ahre ;
der Apostolu Lâzâr, Kohl-Wectorant, 30 Jahre alt;
der Mihâj Pakurar, detto Kohl-Wectorant, 30 Jahre alt gewesen zu seyn angegeben worden.
Aus diesem allen angefiihrten werden hohen Stellen einzusehen geruhen, dass:
a) Im Gebiirge Gredistye annoch eine ungehăuere Menge an dergleichen alten Goldmiinzen
mitunter der Dammerde vermengt verborgen seyn miisse, welche meines gehorsamsten Erachtcns nur einzig und allein durch eine kraftvolle Rewolution der Natur, oder vielmehr durch
einen sobenannten Erdbeben haben dahingebracht und so zerstreut werden konnen. Ich will mich
diesfalls noch deutlicher erklaren. Es kann seiner Zeit geschehţn seyn, dass nămlich durch
das Zusamsti.irzen oder vie1mehr durch das Umwerfen deren bey dem auf der Anhuhe des
schon mehrmallen gedachten Gebiirges Gredistye erbauet gewesenen, annoch gut kennbahren
alten Schlosse, oder Citadelle mit dergleichen alten Goldmiinzen geschopft gewesenen Schab.thiirme oder hohen Bastey-Gebăude auch die darin aufbewahret gewesenen Goldstiicke ebcn
nicht anders, als dieselben Bausteine, wovon an allen Seiten Spuren zu sehen sind, iiber das
sehr steile, von 50 bis 70 Grade verflăchende Gebiirgs-Gehănge auf eine betrăchtliche Strecke
und in alle Theile dieser Gebi.irgs-Gehănges Oberflache hingeschleidert und zerstreuet wurden.
welche alsnach durch die Lănge der Zeit und zwar: schon von das 286. Jahre vor Christi Geburt.
noch unter dem grossen Alexandro Feldherrnsdienste geleisteten Lisimachi Zeit her, folglich
durch volle 2089 Jahre allda gelegen sind, und von der oberhalbigen mit nach und nach herabgeschwemten Dammerde mehr oder weniger hoch iiberdecket wurde. Ubrigens scheinet es,
dass bey dieser gedachten, seiner Zeit vor sich gegangenen Rewolution der Natur und ErdErschiitterung alles, was nur lebendiges in dieser Gegend wam und von diesem verborgenen
Schatze Kenntniiss hatte, auf einmal und zu gleicher Zeit hat aufgerieben werden miissen.
Widrlgens wiirde ja diese itzo in Vorschein kommenden, dazumallen noch auf der Oberflache
der Erde gelegenen Goldstiicke durch die damalige Menschheit sicher aufgesammelt und zu
ihren Besten verwendet wurden seyn. Eben aus dieser wahrscheinlichen Vermuthung durfte
auch gefolgert werden, dass, da die Oberflăche des schon mehrmallen erwăhnten Gebiirgs-Gehănges bisanhero nur an einigen wenigen Orten bat untersucht werden konnen und die gedachten
Goldstiicke an dem einem Orte eben so leicht, als auf einem anderen in Verbindung stehenden
ha ben hingeschleidert oder auch fiir sich selbst hinrollen konnen, so erachtet gehorsamst Unterzeichneter, dass dieses gedachte Gebiirgs-Gehănge eine genaue und im gantzen zu geschehende
Untersuchung verdienen und zweifelsohne die darauf verwendeten Unkosten, ohne die bisanhero eingegangenen Goldstiicke als einen Fundum anzusehen, lediglich aus der hiekiinftigen
Entdeckung reichlich bezahlen durfte.
b) Weiters erhellet auch, dass unerachtet des scharfesten Verbothes nicht nur kOnigliche
Werksgenossen, sondem auch Margineurs und andere priwatherrschaftliche Bauem vom Hatzeger
und Sztreller Thale, deren ihr unverdrossener Fleiss weder Tag, noch Nacht feiert, und denen
man nicht auf bestăndiger Huth seyn kann, sich auf diesem vom VHunyad eine starke Tagreise
und vom Sebeshely 10 bis 12 Stunde entfemten Gredistyaer Gebtirge einfinden und durch
Entwendung des auf Fiscal-Terrain gefundenen Schatzes, nicht nur das allerhochste Einkommen
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bekiirzen und merklich zuri.icksetzen, sondem sogar das diesfăllige Gold, wie es allgemein erzăhlet wird, in die Walachey und andem benachbarten fremden Lănder hinaushandeln, folglich andurch die Bilanze des Landes gegen andere Lănder un verdienet einschrănken, Dahero
wiire meine gehorsamste Meinung, dass zur so viei moglichen Beyseitigung dieses wtirklich
empfindlichen Ubels des ehestens eine gemessene, wenigstens aus einem Corporallen und 12
Gemeinen bestehende Militair - Mannschaft im so lange, bis die angeorderte Untersuchung
dauem wird, auf Ort und Stelle disponiret, und damit alles gefundene Gold um so sicherer
eingehen solle, fiir eiu jedes Sti.ick 6 Frt. i.iberhaupts oder auch die Halbscheid vom inneren
\\"erthe denen Findem binausbezahlet und mitunter einem zu derselben Einlosung VHunyad
und Sebesbely buldreicbst bestimmet werden mOcbten; massen man denen gebeimen SchatzGrabungen und Goldes-Praevaricationen in dem von denen Dorfschaften 4 bis 5 Stunde entlegenen wilden Gredistyaer Gebi.irge nur hiedurch wiirde einen vielleicbt vollen Einfall verschaffen
konnen.
Endlicb hat gehorsamst Unterzeichneter bis zur Herablangung der allhier angesuchten bohen
Weisungen den Sebeshelyer Controllor Bodoky und einem mit sicb gebabten Amts-Hajduken
mit 4 Mann Sebesbelyer Arbeitem sogleich von Sebesbely aus in das Gebi.irg Gredistye disponiret und des Controllors baldigste Befreyung und respective Ablosung in Anbetracbt seiner
aufhabenden, scbmerzbaften beeden Fi.issen sub sperati zugesichert.
Ein Sackel mit 987 Sti.ick Kozoniscben alten Goldmi.inzen.
VHunyad, den 28-ten April 1804.
A(nton) Bogozy m.p., koniglicber Inspector
Tezaurarul Iosif Bethlen a primit în 30 aprilie raportul de mai sus al lui B6gozy, luînd încă
a doua zi măsurile necesare (Arb. Cam. Tbes.,Acta gen., 2360/1804). La şedinţa de consiliu ţinută
in ziua de 3 mai Tezaurariatul montanistic - pe lingă alte măsuri - a dispus următoarele:
"lst der k. Administration aufzutragen, dass zur Bewacbung des Ortes Gredistye dispobierende Milităr bei ibren Anmelden an den bestimmten Ort anzuweisen und deren UnterRringung zu besorgen. Zur weiteren Fortgrabung an dem Orte, wo die von den Gebri.ider
nomosan Nicula, Jănos et Sztăn die in 966 Sti.icken bestebenden alten Goldmi.inzen gefunden
worden, sind 12 Mann, so viei moglicb ledige und vertraute Bergarbeiter von Boitza zu disponieren und an die Administration zur weitern Verwendung anzuweisen, denen tăglicb, da sie
in unbewohnbabren Gegenden gebraucbt worden, wohin sie ihre Lebens-Mittel von Feme werden
beibringen mi.issen, 36 Kreutzer abzureichen sind. Zur Leitung und Aufsicht der 12 Mann
Bergarbeiter ist der zu Abrudbănya wohnhafte pensionirte Bergschaffer Molitor durch die
Abrudbănyer Rewiers- Verwaltung anzuweisen gleicb nach Empfang der gegenwărtigen Verordnung sicb nacb V.Hunyad zu begeben ... und bei der Administration sich zu melden,
die demselben zu seiner Bestimmung nacb Gredistye anzuweisen bat, da der Kontrolor Bodoki
wegen seinen beschădigten Fi.issen der fatiganten Exmission nicbt geeignet befunden wird und
selbsten aucb um Abl6sung der einstweilen nacb Gredistye disponieret worden ist, angesucbet,
und da das k. Thesaurariat in Cameralibus zwey Beamte dabin zu senden gebeten bat, so
ist der Praktikant Jobaun Kleeblatb dem pensionierten Bergscbaffer Molitor ... beizugeben ... Beide Individua sind zur pflicbtmăssigen Aufmerksamkeit anzuweisen, damit kein
Unterscbleif mit gefundenen alten Mi.inzen, Entfremdungen und Prăwarikazionen getrieben,
oder jemanden Privaten zu graben gegen ihre Verantwortung gestattet werde ... Damit von
dem Fortgang der Grabung das k. Kameral Tbesaurariat die nothige Wissenscbaft erbalten
kann, so sind Molitor und Kleeblatb anzuweisen, alle 14 Tage Bericbt zu erstatten, welcben
die Administration anbero zu senden bat." (Arb. Cam. Tbes., Acta gen., 2468/1804).
La 15 mai, Tezaurariatul camera! a aprobat măsurile luate de Tezaurariatul montanistic
cu excepţia persoanei comisarului delegat, pentru care in locul lui Kleeblatb a fost propus Paul
T6rok. Propunerea nefiind bine primită, în locul lui Kleeblatb fu numit în cele din urmă,
pe lîngă Molitor, scribul oficiului tricesimal de la Deva, Ludovic Barta. Descoperirea încă
a unui mare tezaur monetar şi scoaterea lui Paul Torok din munca de conducere a săpăturilor,
au dus treptat la situaţia că, pe mina celor doi conducători diletanţi în materie, interesul
ştiinţific-istoric a fost subordonat căutării de comori şi sondajelor miniere, care promiteau
avantaje materiale.
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8.
(1804. mai 12,

Grădiştea

Munce1ului)

Extras tlin raportul lui lusH 11 oli tor despre organizarea şantierului la
Copie oficială contemporană, Arh. Mont. Thes., 2798f1804.

Grădlştea

l\funcelulu i.

Auszug des k. Gredistyaer Scbatz- und Altertbiimer-Grabungs-Geschafts-Protocoll vom
5-ten bis inel. 14-ten May 1804.
Verm5g bober Tbesaurariats-Verordnung de dato 5-ten April. Zab1 1088 1aufenden Jahres.
mitte1s k. VHunyader Herrschafts-Administration-Intimat de dato 27-ten April laufenden
Jahres, wird der k. jubilirte Bergscbaffer Molitor zur Gredistyaer Scbatz und AltertbiimersGrabungs-Geschafts-Aufsicbt angestellt und zugleich aufgetragen, alle 14 Tage einen GescbaftsBericbt zu erstatten.
Es wurde durch den untersch.rlebenen jubilirten Bergschaffer Molitor, samt dem von
der 15blichen VHunyader Administration mitgegebenen Amts-Hajduken Zaub das Mauerwerk
und die Festung Gredistye in Muntselischen Gebiirgen untem 5-ten, 6-ten und 7-ten May
laufenden Jahres bestiegen und fand die Ruinen von einer mit bester Art gebaueten Stadt und
Festung. Betrachtete diese mit unendlichen Walde bewachsene Stadt sowohl in- als auswendig,
von welcher die Vorstadt sich gegen Morgen und Siiden weit ausstreckt. Machte in vielen Ortern
kleine Versuche und befand es fiir gut an etlicben Ortem Schram.me durchreissen zu 1assen.
Folglich unterlegte er seinen Plan und begehrte 20 Bergleute, 6 Keil-hauer, 20 Kratzen,
1 Rengstange. 2 Holzbacken, und zum Herumpatrolieren einen Amts-Hajduken, oder dessen
Abwesenheit einen Gebiirgs-Gornyiken mit einem ausgeworfenen diumio fiir bestandig
beizubebalten.
Verm5g bober Thesaurariats-Verordnung von 3-ten May, Zahl 1518, mittels k. Administrations-Intimat de dato 10-ten May laufenden Jabres, wird der Bergwesen-Praktikant Joban
Kleeblatb dem scbon angestellten Grabungs-Gescbiifts-Aufseber Molitor als Mit-Com.missair
beibeordnet und zugleicb 14 Bergleute von Boitza, mit zum Graben und Hacken nMWgen
\Verkzeugen versehen, mit nacb Gredistye expedirt und von Sebesbely 3 Zimmerleute
angewiesen.

9.
1804 mai 13, Hunedoara
Ioan Iacob Zornlaib, administratorul domenJal de la Hunedoara, raporteazA tezauramlui Iosif
Bethlen desc"perirea unui magazin de griu la GrAdlştea Muncelului şi miisurllc luate In interesul organizArii srapAturilor.
Original, Arh. Cam. Thes., Presidialia, 395/1804. Prezenta ediţie nu conţine formulele de
curtoazie de la începutul şi sfîrşitul raportului.
·~ ... Dass die alten Bewobner des Gebiirges Gredistie fiir ihren Unterbalt damals aucb gesorget und Fruchten-Magazine wirklicb unterbalten baben, hievon liefere icb den Beweisz mittels in ein Scbacbterl mitfolgenden Frucbten-K5rnern, die in einen Tbeil des eingestiirzten Magazins daselbst vorgefunden worden sind, da diese Entdeckung eine besondere Seltenheit von
so vielen Jabren her zur Bewunderung er5ffnet bat, so ermangle icb nicht, Euer Excellenz,
mit einen Tbeil hievon gehorsamst zuverseben.
Zur weiteren Entdeckung auf erwabnten Gebiirg Gredistie sind bereits 14 Bergbeuere
unter der Aufsicht des jubilirten Bergschaffer Molitor und Praktikanten Kleeblat den
12-tetl dieses (Monats) abgeschicket worden, unter einem wurden aucb 4 Zimmerleute
zu dem Ende dahin befehliget, damit sie die Wohnhiitten fiir das dahin beordernte
Militaer errichten sollen.
U nter beutigen bat das Spleniscbe Comando in Szaszvaros aucb bieber die Anzeige gemacht,
dass man von Seite dieser k. Administration ftir das Unterkommen der nacbber Gredistie abzugehen habenden Mannchaft, die Unterhaltung mit Fleiscb etc., dann Zulieferung an Brot von
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Szăszvăros besorget seyn wolle, und demselben anzeigen mochte : wenn diese AD.stalten getroffen
und in Stand gebracht seyen wiirden, wonach sie zur Bewachnung des Gebiirges aufbrechen
wiirden.
In Betreff des Unterkommens ist bereits die Vorsorge getroffen worden, fiir Zulieferung
der Viktualien aber hat man bei dem Devaer Officiolat das AD.suchen gemacht, womit zur Beibringung oberwăhnter Erfordemiissen wochentlich 8 Tragpferde von den năchst gelegenen Dorfschaften angewiesen und bestimmet werden mochte, was man allenfalls tăglich fiir 1 Tragpferd
und dem Begleiter zubezahlen ha ben wiirde ... "

Tezaurarul Bethlen a primit cu un deosebit interes comunicările de mai sus şi, in răspunsul
sâu din 18 mai, a cerut informaţii mai precise şi mai detaliate din partea lui Umlaib despre
imprejurârile descoperirii, deoarece - după părerea sa - "ist wirklich eine solche Seltenheit
des Alterthums, welche mit aller Aufmerksamkeit behandelt zu werden verdient". Totodată.
a atras atenţia funcţionarilor tezaurariali diletanţi puşi in fruntea lucrârilor, asupra interesului
ştiinţifico-istoric pe care il prezintă săpăturile. În scopul urmâririi mai cu atenţie a săpăturilor,
a dispus să i se inainteze şi mai frecvent rapoarte şi "dass bei denen zur Aufsicht des zu
Gredistye eingleiteten Grabungsgeschăften angestellten Individuen ein Protocoll gefiihrt werde,
worein nicht nur die tăgliche Verrichtungen und Arbeiten genau eingetragen, sondem auch alles,
auch das mindeste, was dabei gefunden und entdeckt wird, piinktlicht verzeichnet und ii berhaupt die genaueste Aufmerksamkeit und Achtsamkeit angewendet, wird, damit nicht das
mindeste davon verderbet, vemachlăssiget, oder gar verschleppet werde, indem oft auch in
den unbedeutend und geringfiigig scheunenden Dinge ein besonderer Werth verborgen liegt,
oder sonst wegen des hohen Alters eine vorziigliche Schătzbarkeit dabei obwalten konne. Und
von diesem dergestalt zu fiihrenden Protocolle ist wochentlich ein Auszug zu verfertigen und
mittelst der k. Administration an das k. Thesaurariat zu senden. Die vorgefunden werdenden
Sachen aber sind in Gemăssheit der bereits erlassenen Thesaurariatsverordnungen zu behandeln". (Arh. Cam. Thes .. Presid., 395/1804).
Deşi răspunsul din 22 mai al lui Umlaib (Arh. Cam. Thes., Presid., 432/1804) nu dădea
noi amănunte, Bethlen a trimis boabele găsite cu primul poştalion, in 25 mai, preşedintelui
Camerei aulice, Carol Zichy, rugindu-1 să-I inainteze, însoţit cu raportul său, monarhului
(HKA., Acta Cam. Transilv., Fasc. 23. rote Nr. 363, Zahl 2.VIII.1804). Împăratul Francisc I
a aflat din adresa înaintată de Zichy in 14 iunie de noile descoperiri interesante de la Grădişte,
arltindu-i-se străvechile boabe de griu aduse in colecţia imperială de antichităţi (Ibidem).
Raportul separat din 24 mai al lui Molitor şi Kleeblath, inaintat lui Umlaib, relatează
în felul următor împrejurările descoperiril :
.. Auf den beschehenen Auftrag, welchen untem 22-ten dieses Monats erhalten, sollen wir
einen umstăndlichen Berlcht von den befundenden alten Frucht-Quantum erstatten. Beynebst
bey selber Grabung was fiir vorgekommene Bemerkungen beobachtet worden, einen schleinigen
Bericht mittels Expressen erstatten.
Gefiihrt hiemit die gehorsamste AD.zeuge, dass wir die Lănge dessen auf 11. die Breite aber
nur auf 1 Klafter fanden und die Tiefe bei einen halben Klafter, in welcher alte Kohlen klein
vermischt und zeitweis kleine eiseme, verrostete Năgeln und zwey Stiick von Băndem gefunden
wurde, mit welchen die allda sich vorgefundenen Fruchtkasten natiirlich versehen war. An
Mauerwerk bemerkten kaum etwas in dem untem Theil und nur muthmassen konnen, dass
dieser Fruchtkasten Mauerfiisse gehabt haben mag, welcher in Brand gesteckt, vermisst worden ;
und zu beliebsamst zu entnehmen, dass die Dammerde wie oben angefiihrt, ein halb Klafter
und 2 bls 3 Zoll dariiber in so langen Jahren angewachsen ist" (Arh. Mont. Thes., 1878/1804).

S. ]AKO

Corespondentele oficiale sau ueuale ale denumirilor care figureaeă în textele publica te
(Vezi şi schiţa topograficii. publicată in ActaMN, III, 1966, p. 117).
AbrudbBnya = Abrud (jud. Alba).
Alba-Carolina (ACarolina) = Alba Iulia
Bosorod = Boşorod (jud. Hunedoara)

Bretye = Bretea (jud. Hunedoara)
Ceata
Deva = Deva

Csătă
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Fetz~le Albe = Feţele Albe
Gogyanu = Godianu
Gregyistya (Gregistya) = Grlldişte
Hătzeg = Haţeg (jud. Hunedoara)
Hunyad = Hunedoara
J ovaltsel = Vllcelele Bune (jud. Hunedoara)
Kăszony = Casinu (jud. Harghita)
Kisoklos = Ocolişu-Mic (jud. Hunedoara)
Kitid = Chitid (jud. Hunedoara)
Kulmya Ariesuluj = Culmea Arieşului
La Kununy = Sub Cununi
Lunkâny (Lunkani) = Luncani-Tirsa (jud.
Hunedoara)
:Matso = Măceu (jud. Hunedoara)
Muntsel = Muncel
Mutya = Muchea
Piatra Rosije = Piatra Roşie
Pnjj = Pui (jud. Hunedoara)
l'nru = Purea
Rornosell = Romoşel (jud. Hunedoara)

Rugyele = Rudele
Riu Alb = Riu Alb, azi Valea Godianului
Sargetium = Strei
Sarmizaegethusa = Sarmizegetusa (jud.
Hunedoara)
Sebeshely = Sibişel (jud. Hunedoara)
Seszu Plopllor = Şesul plopllor
Styava = Steaua
Szăszvâros = OrAştie (jud. Hunedoara)
Szaszvarosvize
Apa Oraşului
Szekeremb = Săcărimb (jud. Hunedoara)
Sztreller Thal = Valea Strei
Ulpia Traiana = Sarmizegetusa
Valya Alba = Valea Albă
Vallya Anyinyesuluj = Valea Anineşului
Vârosvize = Apa Oraşului
VHunyad = Hunedoara
Virtopy = Virtoape
Zalathna = Zlatna (jud. Alba)
Zsil = Jiu
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UN DEPOZIT DE UNELTE DACICE
PENTRU EXPLOATAREA SĂRII

Intre Cluj şi Cîmpia Turzii, la staţia Valea Florilor, calea ferat! trece peste un masiv de
Masivul depăşeşte numai cu puţin, in sus şi in jos sau pe laturi, teritoriul staţiei.
Dublarea căii ferate Teiuş-Apahida, efectuată in anul 1938, a impus lărgirea peronului
staţiei Valea Florilor. Cu această ocazie, prin săpăturile pe linia creştetului masivului, săpă
turi ce au pătruns nu numai pînă la stinca de sare, ci au tăiat şi o parte din grosimea ei,
!>-a dat de urmele mai multor puţuri.
în fundul unui puţ ce se oprea in sare, cam la 8-10 m adincime de la suprafaţă, s-au
descoperit prinse intr-un material argilos sărat, o serie de unelte. După relatările celor care
au lucrat aici, puţul era reprezentat printr-o adîncitură ce conţinea material amestecat şi
frămîntat, deosebindu-se evident de roca mai uniformă din jur. Pe anumite porţiuni pereţii
lui circulari fuseseră căptuşiţi iniţial cu o împletitură de nuiele, din care s-au păstrat citeva
frînturi. Porţiunea superioară a puţului, adică aceea mai dinspre suprafaţă, nu era clar distinctă.
Cu excepţia unei rişniţe de piatră, uneltele descoperite erau de lemn. Nu s-a găsist nici un
instrument de metal, de bronz sau de fier 1 • Toate uneltele au fost găsite îngrămădite în molozul
de material sărat şi in contact direct cu sarea solidă. Toate erau în stare bună. Cea mai mare
parte din ele erau făcute din lemn de carpen. Cioplirea, mai ales a sculelor manuale, era îngrijită,
ele erau bine fasonate, netezite.

~;are.

Unelte de Ieum.
1. Cazma (hirleţ). Partea activă e aproape dreptunghiulară, cu virful uşor rotunjit şi
cu una din laturi uşor convexă. Coada cioplită în continuarea laturii drepte era aproximativ
oval li in secţiune. Lăţimea părţii active era de 25-30 cm, iar lungimea ei de 50-55 cm. Întreaga piesă era bine lucrată, virful său era uşor tocit, ceea ce denota o uzură. Cazmaua nu
prezenta fisuri mari (fig. 1/1. 2/1).
2. Lopată. Partea activă avea virful rotunjit şi uşor curbat. Deşi cioplită împreună cu
minerul, ea forma totuşi cu acesta un mic unghi ce îi dădea o poziţie apropiată de aceea a lopeţilor
actuale. Coada, mai rotunjită in secţiune decît aceea a cazmalei, avea lungimea de 1,20-1,30 111.
Piesa era cioplită cu multă grijă şi atenţie. Uzura ei nu era prea pronunţată (fig. 1/2. 2/2).
3. Lopată mare de tip vîslă. Spre deosebire de precedenta, are partea activă exact în planul
prelungirii cozii. Partea activă e de formă aproape dreptunghiulară, cu o subţiere aproape
imperceptibilă spre virf. Uşoara rotunjire a virfului şi slaba lui denticulare sint semnele unei
întrebuinţări mai frecvente; totuşi, piesa s-a păstrat bine, fără crăpături. Lungimea
părţii active era de 60-65 cm, iar lăţimea ei de 32-35 cm. Lungimea cozii depăşea un
metru. Întreaga piesă era cu grijii cioplită şi feţele bine netezite (fig. 1f3, 2/3).
,-Unde se află azi instrumentele acestea nu putem-şti. In~ timpul cind le-am examinat şi fotografiat (septembrie
• 938), erau pe 'peronul staţiei Valea Florilor. I,a cererea noastră ca ele să fie depuse la Muzeul Arheologl7fd~,
conducerea şantierului de atunci (ing. Klatsch şi ing. S. Ştefănescu) ne-a comunicat că se va ~face un Muzeu al ~
Fer,.te, unde vor fi păstrate alături de alte obiecte istorice, găsite pe şantierele Căilor Ferate. Tot in acest timp,
ceva mai la nord de halta Cfnepi~ti. cam In zona că tunului Ploscoş, prin lucrările de terasare s-au descoperit o sabie
şi un mormint uman, In care scheletul era In poziţie ghemuită &i oriPntRt ~nrr ...t. fn aceeaşi zonă a lucrărilor, tot
atunci, s-au găsit şi resturile unei defense de mamut.
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Un elte pentru exploatarea
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din Valea Florilor (fotografiate la
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locului in

4. Lopată m i că de tip vîs lă. C:. imila r ă preced ntei, dar cu arcuirea virfului mai pronunţată.
Lungimea cozii: circa 50 cm; lungimea părţii active: circa 25 cm; lăţimea ei: circa 14 cm.
Piesa nu prezenta crăpături şi era bine fasonată (fig. 1/4, 2/4).
" 5. Cociorbă (săpăligă). Partea activă avea aspectul unui ciocănel cu virful ascuţit. în
orificiul transversal era bine şi strins fixată coada : un simplu băţ necioplit, de singer sau corn,
care din loc in loc avea şi petece de scoarţă pe suprafaţă . Corpul cociorbei măsura circa
25 cm lungime; coada avea o lungime de circa 1,50 m şi diametru! de 2-3 cm. Scula aceasta
slabă era puternic uzată (fig. 1/5, 2/5) .
6. Ţiu, ghionoi (de sare) . Dăm numirea aceasta unui instrument aparte, căruia nu i-am
găsist corespondenţa exactă intre instrumentele actuale sau mai vechi. El se compunea din
două piese : miner şi un braţ-ciocan. Minerul, oval in secţi une, avea un cap foarte gros, de
secţiune piramidală trunchiată. Braţul- ciocan are o formă piramidală, cu o parte mai
groasă ce se fixa in orificiul minerului şi cu partea opusă mai ascuţită. Braţul-ciocan are o
uşoară inclinare spre miner. Virful ciocanului era puternic uzat. Atit minerul cit şi braţul
ciocan erau corect şi atent lucrate, din acelaşi lemn de carpen ca şi cazmaua şi lopeţile ; ele nu
prezentau rupturi sau fisuri, deşi semnele unei folosiri continue erau vizibile.
Credem că instrumentul acesta se folosea la tăiatul sării, că era deci un ciocan de sa1'e.
Şi dacă am admite, ceea ce nu este deloc exclus, că el avea şi un virf metalic (bronz, fier), demontabil, atunci se apropie şi mai mult de tipul ţiului actul folosit la tăiatul minereului. Dimensiuni: lungimea minerului 55-60 cm; lungimea braţului-ciocan: circa 20 cm; lăţimea minerului : 10-12 cm (fig. 1/6, 2/6).
7. Pîrghie-cÎ1'lig. Piesa aceasta este o sculă simplă, cioplită mai puţin ingrijit, folosită,
nrobabil, la trasul blocurilor de sare, eventual şi la alte lucrări, unde putea fi utilizată şi ca
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Unelte pentru exploatarea

simplă pîrghie. Diametru! piesei: circa 15 cm;
tratA, fără rupturi sau crăpături (fig. 1/7, 2/7).

sării

din Valea Florilor.

lungimea: circa 1,50 m. Pirghia era bine

păs

8. Ptrghie simplă. Este o bucată de lemn rezistent, ovală în secţiune, uşor ascuţită la un
Aie o lungime de circa 1 m şi diametrul de 6-7 cm. Nu avea crăpături, dar prezenta în lungul corpului o serie de scrijelituri (fig. 1/8, 2/8).
9. Mai mare. Partea grea, capul maiului a fost numai puţin cioplit, păstrînd înfăţişarea
unei tulpini de carpen mature şi sănătoase ; capătul ei avea forma tăieturii copacului, cu
loviri oblice din ambele părţi. Coada maiului e cioplită şi netezită. Lungimea totală atingea
aproape 1,80 m, diametru! capului maiului era de circa 30 cm, iar diametrul cozii de circa
15 cm (fig. 1/9, 2/9).
10. Mai mic. Aie înfăţişarea celui mare, dar capul prezintă un aspect de butoiaş. Piesa
era relativ uzată. Lungimea totală; circa 70 cm; grosimea maximă a capului: circa 15 cm
(fig. 1/10, 2/10).
11. Troacă. În grămada instrumentelor de pe peronul gării Valea Florilor era numai o singură piesă de acest fel ; lucrătorii spuneau insă că s-au găsit mai multe bucăţi in puţurile dezgropate. Nu am putut afla ce s-a intimplat cu celelalte piese.
Troaca era scobită intr-un trunchi de copac nedescojit•, de circa 40 cm in diametru.
Întregul buştean avea peste 2 m lungime. Interiorul era lucrat ca şi troacele ţărăneşti actuale
de adăpat vitele. Laturile şi fundul troacei erau bine cioplite şi netezite; unul din capete era

capăt.

1

Judednd

după scoarţă,

troaca pare

să.

fi fost de tei (comunicarea tov. E. Topa).
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crăpat.

Adîncimea şi lărgimea troacei era de circa 20 cm. Fundul prezenta, pe linia sa
cam din 15 în 15 cm distanţă, o serie de orificii de circa 3 cm în diamet:::u În
orificii erau introduse tuburi de soc. în general, piesa er a bine conservată ; numai in
zona mijlocie marginile de sus erau împinse una spre alta (fig. 3 şi 4).
mediană,

Unelte de

piatră.

12. Rîşniţă. Era constituită din două piese: a) partea fixă, de jos, meta, cu un profil
conic. Virful conului prezenta o perforaţie nu prea adîncă, rotundă, în care se fixa, desigur,
un ax de lemn sau de fier. Faţa superioară a piesei era mai îngrijit lucrată decit baza
(fig. l / 11 , 5/1) ; b) partea mobilă, superioară, catillus, era de formă conică; avea faţa inferioară
concavă şi dimensionată în aşa fel incit să acopere conul piesei inferioare pe care se invirtea .
Interiorul său era de asemenea bine cioplit. Piesa era perforată cu o deschidere de aspect
trilobat, prin care trecea axul ce era fixat in meta (fig. 1/12, 5/2). Diametru! părţii fixe era
de 45-50 cm ; piesa superioară era ceva mai mare. Ambele piese erau bine conservate.
Instrumentele prezentate mai sus au fost ingropate într-o veche exploatare de sare ; în
acest mediu antiseptic, asupra lor nu au putut acţiona nici bacterille de putrefacţie, nici cele
ale turbefierii.
Dacă materia organică, în special lemnul, are în sare un bun conservator, nu acelaşi
lucru se întimplă cu metalele. Sarea este un agent care ajută şi chiar provoacă alterarea
profundă a metalelor, determinînd distrugerea lor în timp foarte scurt. Aşa se explică dece
din seria uneltelor de extras sarea lipsesc total instrumentele metalice, deşi cu greu ne vine
a crede că ele nu au fost cunoscute şi chiar utilizate de mînuitorii unor scule de lemn aşa
de bine şi frum os lucrate.

Fig. 3. -

Troacă

din depozitul de unelte din Valea Florilor
la faţa locului în anul 1938).

https://biblioteca-digitala.ro

(fotografiată

NOTE

461

ŞI DISCUŢII

Fig. 4.- Troacă~din Valea Florilor: a) desen

Datarea

şi

atribuirea

etnică

după

fotografie; b)

secţiune longitudinală

prin

troac ă.

a uneltelor

O mare parte a instrumentelor scoase din groapa de sare de la Valea Florilor sint unelte d e
tip comun, obişnuite şi în gospodăriile ţărăneşti de astăzi, ca de exemplu: lopeţile, maiurile,
pîrghiile, doar că unele mai au şi azi părţi metalice, pe cind primele sint exclusiv de lemn.
O parte din ele sînt însă unelte aparte . Acestora nu le mai găsim analogii satisfăcătoare
nici în inventarul ţărănesc actual pentru lucrat pămîntul şi nici în acela al exploatărilor miniere ,
al ocnelor de sare, nici in trecutul apropiat şi nici în timpurile medievale3 • Aşa sînt: piesa
pe care am numit-o ţiu, troaca găurită cu tuburi de soc şi rîşniţa. Ţiului nu-i cunoaştem
corespondenţa în trecut.
Troaca găurită (cu tuburi de soc) e semnalată în exploatările vechi din Maramureş, susţinîn 
du-se, fapt puţin probabil, că ar data încă din epoca bronzului'. ln lipsa unor desene şi date
despre împrejurările de descoperire e greu să fixăm ceva mai precis timpul utilizării ei ;
r e zultă însă din această descoperire că troaca a fost întrebuinţată în extragerea sării şi în
alte locuri în regiunile noastre .
Rîşniţe se amintesc în exploatările de sare din epoca hallstattiană 5 , iar de la noi se cunoaşte
un fragment găsit la Ocna Mureşului alături de unele obiecte de bronz 8 •
Prin forma şi amănuntele ei tipologice rîşniţa de la Valea Florilor se identifică cu acelea
cunoscute din timpul dacilor 7 • Formatul de con larg al piesei fixe de jos, meta, a rîşniţei de
la Valea Florilor, cît şi perforaţia trilobată a piesei de sus, mobile, catillus, sint elemente
fcarte apropiate, dacă nu identice cu ale rîşniţelor utilizate atît de frecvent în gospodăriile
d acice. în această privinţă există un material bogat comparativ din multe aşezări dacice 8 •
Vezi J. v. Fichtel, Geschichte des Steinsalzes und der Steinsalzgruhen im GrossfiJrste~tht<m Siebenbiirgen, Ntirnberg,
A. Mosel, Erdely făldraj:i sotelepeinek făldismei es sdbdnyas:ata muvelese vis:onyainak răvid vaztata, Budaoest ,
1865; J. Csengeri, Va ztata a parajdi sok t!plet viszonyainak t!s as ottan divo sobdnya muvelt modoranak, In Magy.Orv .
es Term t!szetvizsg. Pozsonyban tari. XI. Nagy gyiili st!nek mtmkdlatai, Bratislava, 1866 ; G. W enzel, Magyarors:tibcinyaszatanak kYitikai tăr tinete, Budapesta, 1880; M. Stamatiu, Istoricul metodelor de exploatare a :ăcămintelo/'de
sare din Rom ânia, în Analele Acad. Rom. S ec ţ . Ştiinţifică, Ser . III, Tom . XVIII, Mem . 16, Bucureşti , 1943
' J . v . Buschman , Das Sal: , dessen V orkommen und Verwertung in siimtlichen Staaten der Erde, I, Leipzig,
1906-1909, p . 350.
1' Fr. v . Morton, Vorgeschichtliche Salzbergletde , în Kosmos, 7, 1928, Stuttgart, p . 223-224.
• Fr. Posepny, Alter der karpatischen Salinen, in Verllandlungen geolog. Reichsanstalt, Wien, 1867, nr. 1-18,
p . 183 - 184.
' Mulţunlim şi pe această cale prof. K. Horedt (Cluj) pentru ajutorul dat la Incadrarea arheo1ogică a materialelor noastre.
1
Vezi pentru rîşniţele din perioada Latene tirzie dacică, V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 499-500 şi
p . 50, fig . 345.
1

rno;
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1
Fig. 5. -

Rişn i ţ ă g ăsită

in Valea F lorilor .

F ăr li a avea pretenţi a de a fi complet, cităm din T ransilvania exemplarele din cetăţile dacice
din Munţii Or ăştiei e, de pe dealul W iet enberg de lingă Sighlşoara 1 o, precum şi din alte locurin.
Din zona ex tracarpaticll se pot aminti printre altele piesele de la Poianau şi Popeştiu.
!n epoca romanli rlşniţele d evin mai plate şi indeosebi partea lor superioarli are un aspect
mai mult cilindric, lliţit, cum arată exemplarele de la Cristeştil' şi Lechln ţ a de Mureş 16 • Aceste
tr ăs ături specifice, forma lor cilindrică şi aplatizarea lor continuă, pare-se, şi in secolele urmă
toare ale mileniului P 1 • !n lumina acestor date, analogiile cele mai apropiate in ţara noastră
pentru rişniţa din Valea Florilor dateazli din perioada Latene tirzie.
Depozitul de la Valea Florilor constituie, chlar independent de datarea lui, o contribuţie
preţioasli la cunoaşterea uneltelor dintr-o ramură de producţie practicată in toate timpurile
istorice. Condiţiile de conservare şi imprejurările d escoperirii acestor piese într-un puţ abandonat asigur ă caracterul inchegat şi unitar al depozitului, iar in lipsa altor criterii singurul
obiect care poate să dea anumite indicii pentru datarea lui, este rişniţa. Aceasta a fost
folosită la noi din antichltate pină in epoca modernă, fără ca să sufere în structura ei tipologică
transformări
esenţiale. De
aceea depozitul ar putea fi datat şi intr-o epocă mai tirzie,
e ventual in cea feudală; cum insă rlşniţele din epoca fe ud al ă nu sint prea bine cunoscute şi nu
ofer ă un termen sigur de comparare17 , credem că pute m să datăm d epozitul din Valea Florilor in perioada Latene tirzie şi s ă-1 atribuim din punct de ved ere etnic dacilor .
In sprijinul datărli s-ar putea invoca şi prezenţa troacei găurite de lemn, cu tuburi de
s oc, folosită pentru detaşarea blocurilor de sare prin dizolvare în explo at ăril e subterane. Pentru

~

• C. Daicoviciu, Cetatea daci.c4 de la P iatra Roşie, Bucureşti , 1954, p . 70, pl. 13/ 12 - 13. Alte piese In Muz~i
de Istorie din Cluj .
11 în Muzeul din Sighişoara.
11 J. KadAr, S solnok·Doboka varmegye mo~~Dgrafiaja, Dej, 1901, I, p . 107.
11 R. Vulpe, In Dacia, N .S ., 1, 1957, p . 147 fig. 4, p . 149.
11 Idem, In SCIV, IV, 1955, p. 248.
" D . Popescu, ln Materiale, II, 1956, p. 157, fig. 94 .
11 I. H . Crlşan,
ln S CIV, XI, 1960, p. 288-289, fig, 3; un exemplar identic a fost descoperit la Lechinţa
de Mureş şi In cursul săpăturilor din anul 1960 (comunicare praf. K. H oredt).
11 Cf.
rfşnlţa
de la Dinogetia (sec. V), ln lstRom, 1, p. 585, fig. 140 şi ~ de la Moreştl (sec. VI),
ln SCIV, V, 1954, p. 203, fig, 2/10. Alte exempla re In muzeul de istorie din Cluj.
" O dşniţă feudală a fost publicată de P. Albu, In ProblMus, 1960, p. 20, fig. 6, dar şi ca are o formă apla·
tizatll, deosebltll de piesa din Valea Florilor.
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aceastli metodă bine cunoscută în exploatările primitive18 nu avem dovezi eli ar fi fost folositA.
în epoca feudală.
Deşi datele istorice nu ne dau denumiri de locuri, totuşi e sigur că dacii au avut în Transilvania numeroase exploatări saline. Că sarea a avut la daci o largă întrebuinţare şi circulaţie
o dovedesc şi locurile cu exploatări de sare cunoscute de romani18, care într-un timp aşa de
scurt nu ar fi putut exploata şi cunoaşte atitea locuri de sare, dacă ele nu ar fi fost preluate
de la daci.

1 ION

AL. MAXIM

r

EIN VERWARRFUND DAKISCRER WERKZEUGE ZUR SALZGEWINNUNG
(Zusammenfassung)
Der Babnbof Valea Florilor auf der Strecke Cîmpia Turzii - Cluj liegt auf einem Salzstock.
Bei Arbeiten zur Verbreiterung des Babnsteiges wurde 1938 ein Schacht aufgedeckt, dessen
Wănde mit Weidenruten geftittert waren. Am Boden des Scbacbtes fand mao mebrere, meist
bolzeme Werkzeuge, die infolge des Sa1zgebaltes sebr gut erbalten waren. Es wurden geborgen:
eine Spitzbacke, eine Scbaufel, eine grosse und eine kleine ruderfl>rmige Schaufel, ein Karst,
eine Gesteinsbacke, ein bakenformiger Rebel, ein gewt>bnlicber Rebel, ein grosser und ein
kleiner Scblegel und ein Trog ; weiters eine aus meta und catillus bestebende Randmtib1e von
Stein (Abb. 1-5). Mit Ausnabme der Steinmtible waren die Gerăte alle aus Ro1z: der Trog
aus Linden-, die tibrigen aus Weissbucbenbolz.
Aufgrund der Typo1ogie der Randmtible und des durcblocbten Troges, der in mittelalterlicben
Bergwerken nicbt begegnet, wurden die Werkzeuge ins Spătlatene angesetzt. Demnacb wurden
sie von Dakem benutzt und Valea Florilor war ein dakisches Sa1zbergwerk.

M. Stamatiu, op. cil .• p. 6.
" V. Christescu, Viaţa economic4 a Daciei

11

~amane, Piteşti,

1929, p.

j(J.
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN EPOCA DACICĂ LA PESCARI
(jud. Caraş-Severin)

în cursul lunii mai 1970, un colectiv de cercetători de la Muzeul de istorie din Cluj,
Institutul de istorie şi arheologie din Cluj şi Muzeul judeţean din Reşiţa au început cercetări arheologice în comuna Pescari (Coronini, Koronini, Lăszl6vâra), jud. Caraş-Severin, la
punctul numit de localnici "Culă", unde se află o cetate feudală 1 • În cursul săpăturilor
efectuate pentru cercetarea acesteia, a apărut şi material de factură dacică dintr-o
aşezare distrusă cu ocazia construirii valului cetăţii feudale. E locul să menţionăm că acest
material a fost găsit în cantitate mult mai mare decît ceea ce publicăm, în articolul de faţă limitîndu-ne, din motive lesne de înţeles, la fragmentele ceramice tipice. Adăugăm că tot materialul
este fragmentar.
Ruinele cetăţii feudale se găsesc pe capătul unui promontoriu orientat N- S, despărţit de
dealul de care aparţinuse printr-un şanţ, foarte probabil, artificial, a cărui săpare ar fi putut
avea loc in epoca dacică.
Punctul de care este vorba se află aşezat într-un loc de o deosebită importanţă militar-strate~;,ică, dominînd intrarea in "Cazanele" propriu-zise şi avind o bună perspectivă asupra regiunii
înconjurătoare. Partea de promontoriu pe care e aşezată cetatea feudală are două terase : una
mai înaltă, stîncoasă, dinspre Dunăre, iar cealaltă, mai joasă. Pentru cercetarea cetăţii feudale au fost trasate: o secţiune pe toată lungimea promontoriului (SI) şi două secţiuni (S II
şi S III), aproximativ perpendiculare pe SI, pentru verificarea traseului incintei 2 • În toate
secţiunile (excepţie face porţiunea din S I care se găseşte pe terasa înaltă), în partea de jos a
stratului de locuire feudală a apărut material dacic deranjat de construirea valului feudal, în
nici o porţiune nemaigăsindu-se stratul antic neatins. Pînă acum, materialul dacic apare exclusiv
pe terasa de nord.
În cele ce urmează vom prezenta materialul ceramic dacic împreună cu un succint comentariu.
După factură, ceramica dacică e lucrată fie cu mina, fie la roată. Cea mai mare parte
este lucrată cu mîna. Această categorie e de culoare brun-roşcată, cărămiziu-gălbuie sau
brun-cenuşie, destul de grosolană, cu nisip şi pietricele (în proporţii diferite) ca degresant.
Există şi ceramică din pastă fină lucrată cu mina. Caracteristicele ei ne perimit să o datăm
în epoca dinaintea cuceririi romane.
Formele. În cadrul ceramicii lucrate cu mîna de la Pescari, cea mai răspîndită formă este
oala, reprezentată prin fragmente de buze (pl. I şi V) sau fragmente de pereţi (pl. II, III,
IV şi VII) 3 • Acest tip de vas poate fi ornamentat (briuri alveolare, butoni etc.) sau neornamentat.
Strachina de diferite profile4 (pl. VI, 5, 6, 9, 10, 12, 16-18 şi pl. VIII, 6-8, 10, 11
14, 17) este şi ea prezentă în inventarul ceramic de care ne ocupăm.
Ceaşca dacică poate fi exemplificată 1'igur în trei cazuri (pl. II, 19; pl. III, 17; pl. VL
15)~.
1
Ştefan Matei, Ilie Uzum, Cetatea Jeudal4. de la Pescari, sub tipar, unde este dat
pozitia materialului dacic.
1
rbid. Jumătatea de nord a S 1 precum şi S II şi S III, sînt pe terasa inferioară.
3
1. H. Crişan, Ceramica daco-getic4, Bucureşti, 1969, pl. !,XII, !,XXII, sqq.
• Ibid.
1
Idem, op. cit., pl. XI,VI, Xl,VII.
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Cupa este reprezentată de un singur fragment, un p1cror cenuşiu-inchis cu lustru negru,
lucrat cu mina (pl. VII, 15). De asemenea avem şi fragmente de fructiere (pl. VI, 2, 8, 11,
13, 14; pl. VIII, 2-4, 9) 8 •
Torţile sint in numlr mic (pl. VII, 1- 3).
Elementele de decor. Cel mai des intilnit este brîul a/veolar in relieF (pl. Il, 1, 3-5, 8,
12, 14, 16, 18, 20-25; pl. 1, 26). ExistA cazuri (pl. II, 13), cind alveolele unui asemenea
briu in relief au in interior o crestăturl!. 8 • De asemenea, există ornamente din alveole practicate
direct in peretele vasului (pl. I, 19-21, 25-35; pl. II, 7, 17) sau chiar pe buză (pl. 1,18) 8 •
ButonuP 0 (pl. III, 1, 5, 6, 10-12; pl. VII, 5) se găseşte şi simplu, şi ornamentat cu
caneluri verticale (pl. III, 14) 11, alveolat12 (pl. III, 3, 7, 16, pl. VII, 13) sau in asociere cu
briurile alveolareu (pl. III, 13, 15, 18, 19; pl. VII, 13) ; nu trebuie uitate nici proeminenţele
- apucători (pl. III, 4, 8, 9; pl. VII, 10)1•.
Intilnim de asemenea ceramică ornamentată prin incizare. În cadrul acestei categorii intră
inciziile cu "pieptenele" (pl. IV, 1-7, 26), inciziile dispuse neregulat (pl. IV, 8, 16) 15,
canelurile pe toartă (pl. III, 2)1 8 , sau pe buton (pl. III, 14) 17, impunsăturile sau crestăturile
(pl. IV, 9-10, 21) 18 şi inciziile simple (pl. V, 6; pl VII, 18)1 8 •
Aşa cum am amintit mai sus, există şi ceramică din pastă fină lucrată cu mina. Culoarea
ei este, de obicei, cenuşie. Din această categorie menţionăm o toartă canelată (pl. III, 2) sau
torţile lustruite (pl. VII, 1-3). Pare a fi lustruită şi suprafaţa fragmentelor 9,13, 14, 17, 20
din pl. V.
Vasele lucrate cu roata sint, proporţional, mult mai puţine, pasta lor fiind, in general, de
bună calitate. în majoritate sint fragmente de buze sau pereţi care par a proveni de la oale
sau străchini 10 • Menţionăm dintre fragmentele lucrate la roată, de culoare cenuşie: buze (pl.
IV, 15. 17, 19, 25, 27), perete (pl. IV, 14), funduri (pl. IV, 18, 22-23). Notăm şi un
capac 21 (pl. IV, 13) lucrat la roată, de culoare roşcat-gălbuie, precum şi un fragment cără
miziu (pl. VI, 7), probabil buza unui bol de mici dimensiuni.
Ceramica - stratul de cultură total răvăşit nu ne poate ajuta la precizări - se datează
cu precădere in secolul 1 i.e.n. ; ea aparţine unei aşezări dacice care şi-a incheiat existenţa
cel mai tirziu la cucerirea romană.
Descoperiri arheologice mai vechi11 sau mai noi 23 de monete ne permit şi ele să presupunem
că la Pescari a existat o mare aşezare dacică, fiind una dintre cele care punctează malul sting
al Dunării în Banat.
F. MEDELEŢ- T. SOROCEANU - N. GUDEA
• Idem, op. cit., pl. I.III, 4 (peutru piciorul de cupă); pentru rest, pl. L, LI, LII şi VIII, 2 -4,9.
' Idem, op. cit., pl. CLV, CLVI.
• Nu am găsit analogii.
1. H. Crişan, op. cit., p. 209.
0 Idem, op. cit., pl. LXXII-LXXX, dar şi pl. XLIII.
11 Nu am găsit analogll foarte apropiatt'.
11 1. H. Crişan, op. cit., pl. CV.
11 Ibid.
" Ibid.; butoni! din faza a III·a (clasică); pl. XLII (butonll din sec. III-II).
11 Idem. op. cit., pl. CVIII-CX.
u Idem, op. cit., p. 211.
" Idem, op. cit., pl. CXI, 10.
" Idem, op. cit .. pl. CVIII-CX.
" 1 bid.
10 Idem, op. cit., p. 180, 181 şi fig. 96.
11 Idem, op. cit., pl. LXXXII, 2.
11 La sfirşitul
secolului trecut a fost descoperit la Pescari (Coronini) un vas de bronz cu circa 176 de monete
din Dyrrhacbium. Vasul se află in posesia Muzeului Banatului din Timişoara, nr. inv. 1231 (nr. inv. vechi 425).
Pentru descoperire şi consideraţii istorice asupra ei vezi: Tort. Reg. Eri., XI, 1895, 131; B. Milleker, Dilm., 1, 27;
I. Berkeszi In Tort. Reg. Eri, XXIII (1907), 12-13; B. Mitrea, In EDR, X, 1945, p. 44, 88. Vasul de bronz ar
putea să dateze, după părerea colegului I. Glodariu - căruia li mulţumim pentru ajutorul dat - in secolul 1 l.e.u.,
dar precizarea datării o fac monetele.
11 ln timpul
cercetArilor din 1970 de la Pescari, Muzeul din Reşiţa a achiziţionat circa 7 monete de tipul
Dyrrbacbiun1 cu indica\fa că au fost descoperite pe ,.Culă" şi in apropierea ei, pe locul unde pare să fi fost descO"peri t şi tezaurul menţionat In nota precedentă.
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DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES D'EPOQUE DACE

A. PESCARI

(DEP. CARAŞ-8EVERIN)
(Resume)
Au mois de mai 1970 le Musee de Reşiţa et l'Institut d' Archeologie de Cluj ont commence
des fouilles archeologiques a la forteresse feodale situee sur un promontoire a deu.x plateaux,
nomme "Culă". Sous le couche feodal seulement sur le plateau en bas - de nord - ont
ete trouvees -le niveau antique etant derange par la construction du vallum et de murs feodau.x
- beaucoup de fragments ceramiques daces. Les analogies trouvees chez 1. H. Crişan.
Ceramica daco-getic4, Bucureşti, 1969 qui contient aussi un catalogue des formes et des types
de la ceramique dace, nous permettent de dater les decouvertes de Pescari au 1-er siecle
av.J.C. Il parait que la vie de cette habitation cesse a la veille de la conquHe romaine.
Les decouvertes numismatiques (monnaies de type Dyrrhachium) et un vaisseau de brouze
- trouvees au voisinage de ,.Culă" - sont en concordance avec la date proposee par nous pour
l'habitation.
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Planşa

1. -

Fragmente de buze de oale dacice.
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Planşa

II. -

Fragmente din

pereţi

de oale dacice.
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Pl an şa

III. -

F r agmente din

pereţi

de oale dacice.
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IV . -

Elemente de decor ale cerarm·cu dacice.
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

4'12

Planşa

V. -

Fragmente de oale dacice.
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Planşa

VI. -

Fragmente de alte vase dacice.
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VII.

F ragmente de alte vase dacice.
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Planşa

VIII. -. Fragmente de alte vase dacice.
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UBER DIE STANZEN VON PECICA UND VON

LUDEŞTI

Die Stanze von Pecical ist aus zwei verschiedenen, iibereinandergelegten Metallen gefertigt (Abb. 1 a, 1 b). Das eine ist Bronze sehr guter Qualităt, das andere Kupfer. Das 1etztere bekleidet und ergănzt einen Teil des K<:irpers der Stanze, um ihr die friiheren Ausmasse
wiederzugeben, eine bessere Befestigung in der Stăndermuffe zu ermOglichen und wahrscheinlich um sie widerstandsfăhiger zu machen, da sie durch 1angen Gebrauch stellenweise diinner geworden war. Schliesslich wurde die Stanze ausser Gebrauch gesetzt und ihr Geprăge
durch Hămmern zerst<:irt.
Die metallographische Ana1yse der beiden Metalle ergibt einige Angaben iiber Zusammensetzung und Struktur, die~ im Fo1genden verzeichnet sind.
Die Bronze ist von sehr guter Qualităt mit viel Zinn (um 12%), was man an der gelbgoldenen Farbe der metallisch-k<:irnigen Grundmasse erkennt, in der ein zweiter Bestandteil mit viel Zinn, von grauweisser Farbe bemerkt werden kann, mit ungleichmăssiger netzartiger Struktur, der intergranular zwischen den gelbgoldenen, k<:imigen Aggregaten des
Hauptbestandteils verstreut ist. Die metallische Hiille der Stanze besteht aus Kupferblech
von spezifisch roter Farbe mit gleichmăssiger k<:imiger Struktur, die stellenweise und besonders an der Oberfăche graue Inseln von Kupferoxyden (Cu O und Cu 2 O) aufweist.
Sowohl die Zusammensetzung als auch die Struktur-Textur der Bronze und des Kupfers
wurden durch Ătzung mit einer ammoniakalischen Kupfersulfatl<:isung festgestellt.
Die metallographische Untersuchung
der Stanze Yon Pecica enthiillt zwei bis
jetzt unbekannte Methoden, die in den
a
Mi.inzwerkstătten der Antike angewendet wnrden : die Reparatur der Stanzen
b
und clie absichtliche Zerstorung des
Gepriiges. Die Reparatur zeigt an, dass
die Stanze einen grossen 'Vert hatte.
wiihrend die absichtliche Zerst<:irung des
Geprăges, durch die
man die Stanze
unbrauchbar machte, ihre Entwendung
aus der \Verkstatt und ihre Verwendung
zu betri.igerischer Mi.inzprăgung verhindern
sollte 2 .
Daraus lăsst sich
lJetaku -a
schliessen, dass bei den Geto-Dakern die
Mi.inzen von einem Stammeshăuptling
r:l
2:f
geprăgt wur<'len,
der eine Fălschung
seiner Prăgungen nicht duldete.
Abb. 1. - Die Stanze von Pecica.

r

a

1
Sie wurde in deu Ausgrabungen dcr Jahre 1960-1961 gefundeu, wo die Spuren einer grosseu Goldschmie<lcwcrkstatt aufgedeckt wurdcn. I. H. Crişan, Contribuţii la problema prelucrdrii pod;,abelor dacice, in A etaM N, VI,
1969, S. 96, Nr. 5 beschreibt sie folgendermassen: .,aus Bronze, ziemlich sch1echt erhalten. Die Scheibe ist 1eicht
gewolbl. Von dem auf die Scheibe gravierten Miinznegativ sind nur noch einige erhabene Linicn zu erkenneu" (Taf.
III, 1-2; VI, 12).
' .SC.'jCiu.", VI, 1-2, 1955, S.29; Nt41nismaticky Sbornik, V, 1958, S.9.
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Da die Stanze innerhalb einer befestlgten dakischen Siedlung gefunden wurde', kann gefolgert werden, dass die an diesem Ort geschlagenen Miinzen Pragungen des Stammes darstellten, der hier sein politisch-religiOses Zentrum batte.
Der Zeitraum, in dem diese Stanze wervendet wurde, wird durch ihre Masse (28 x 33 mm)
und die leicht gewolbte Form der Scheibe bestimmt (Abb. 1). Eine gewolbte Stanze konnte
nur zur Prăgung skyphater Miinzen verwendet werden und diese sind durch die in Siebenbiirgen entdeckten Horte bestătigt. Der Dm der Scheibe stimmt mit dem Dm der in Pedca•, Chereluş 6 und an anderen Orten8 entdeckten Miinzen iiberein, die zwischen ± 150 v.u.Z.
- ± 80 v.u.Z. angesetzt wurden. Wenn der Miinztyp der Stanze von Pecica auch nicht
bestimmt werden kann, muss die Annahme, dass sie zur Prăgung von Nachahmungen der
rOmischen Denare 7 verwendet wurde, ausgeschlossen werden, da die gewolbte Scheibe sie
zur Prăgung von Denaren ungeeignet machte, deren flache Oberflăche eine ebenfalls flachf'
Stanze erforderte, wie die von Tilişca 8 und Ludeşti•. "Obrigens bat bei zwolf von den vierzehn Stanzen aus Tilişca die Prăgescheibe einen Dm zwischen 17.9 und 24 mm, wăhrend
der Dm der Stanze von Ludeşti 21 mm betrăgt, was mit den Ausmassen des Denars im
Einklang steht. Selbst die Stanzen von Tilişca mit dem grossten Dm (24,2 x 26,8 mm) _und
23,5 x 25,7 mm)1° bleiben merklich binter der von Pecica zuriick. Dass die l Stanze .von
Pecica in ihrer ăusseren Form sich von der Stanze von Szalacska11 unterscheidet, ist ganz
zufăllig, ebenso wie ihre Ăhnlichkeit mit den Stanzen von Tilişca zufăllig ist, denn wenn
man den ii.usserlichen Verschiedenheiten oder Gleichartigkeiten den Wert eines Argumentes
beimessen wollte, diirfte man die augenscheinliche Ăbnlichkeit · mit einer in Galliau entdeckten Stanze nicht ausseracht lassen.
·
Neben den hier hervorgehobenen Merkmalen bat die Stanze von·,Pecica ibre Bedeutung
dadurch, dass sie die erste Stanze zur Prăgung dakischer Miinzen ist, die bis jetzt nordlich
der Karpaten entdeckt wurde. 13

•

Die Stanze von Ludeşti (s. Anm. 9) zeigt folgende metallographische und die Strukt~
Te:xtur betreffende Eigentiimlichkeiten : fiir die Prăgescheibe wurde Bronze verwendet, fur
den Griff ein Karbon-Stahl.
Die Bronze besteht aus zwei verschiedengefii.rbten Metallen: gelbgo1den und weissgrauro~a,
als Folge des nrschiedtn hohln Zinngthaltes in der Zusammtnsetzung der Stanze. Als Unremheiten im Metall sind kleine, ungleichmăssig am Rand der Stanze verteilte' Mengen von Kupferoxyd (Cu 1 0) zu erwăhnen.
. Die Struktur der Bronze ist kornig. eutektisch, mit Neigung zu paralleler Anordnung auch
1m Nt1z, ~nand die To..tur ri~sig lff(heint. Entlang du Risse blmerkt man eine deutlichere Zer~etzung mit Bildung 'cn K upfer- l'l~d Zix:nc:xydln, die in Fo1m. von Ăderchen
1
1. H. Crişan, Ziridata, in Apullmr, V, 1965, S. 130-133; ders, in ActoMS, llJ, 1966, S. 98.
' O. Ilicscu, in ECJ\', li, 1957, S. 459-461; SCN, lV, 1968, S. 82.
1 SCN, IV, 1968, S. 70-79.
1
M. D<~fcwffy Barbar pe11ui, Budepcst, 1910-1913, Nr. 407-409, 809.
' 1. H. Crişan, in ActaMN, VI, 1969, S. 100.
1 N.
~nrn,
Lr·, Miit1re ;" dcr: ioţiuhttl E14rg tctl 1ili(tO, in Fcrsc/.141'ţtfl "" J'olks· 14rrd Lonotskfllldt, VII
1964,5.9-14.
• Dic Stenze "urde dcm His!ori~ch~n ?rlu~tum in Clnj (lnv. Nr. 4970) ge~chenkt. Die Fnndunstande sind
ni_cht llekennt, d<;>ch wnrde im Inventar nnd in dcr Litera!ur ~udeşti els Fundort engeg~b<n. H. Finllly, E",rtisreti
kodemtnyek, II, m Erdtl''' Muul4mtg)•let Etkcn)tâ, 111, 1H6, S. 9i Hhnibt, dess der Fnndort z"er 14trt<kannt ist,
doch sicher im Be• irk H14trtdoara licgt. Die S!anze wnrde znr Arhăolcgi~<hen Au.:tellung nech Wien g<schickt ( Wiener
Ausstelltmgscalalog, S. 44, bei C. Gooss in AVSL, XIII, 1876, S. 90); seitbcr wird sie băufig in der Literatnr n wăhnt;
die vollstăndigste Beschreibung bei C. l'op, in Civiltd romana irr Romania, Rcnoa, [1970) , S. 120-121, A 45.
10 N. Lnpu, a.a.O., S. 9, Nr. 1; S. 12, Nr. 9.
11 1. H. Crişan, a.a.O., s. 100.
11 R. Foner, Ktltische
Numismatik der Rhtin- und Donaulande, Bd. 2, Bibliographische Nochl•age und Ergiinzl4ngen, Graz,. 1969, Tef. 20/1.
11 Men
kennt,
im ellg<mdr:tn, Hhr "'nige Stell2fn: O. Gchl, A szolocs~ai ktlto ţtnu:ttli ts lnnzotrl6 n.ithel)',
in 1\·.,".K, VI, 1907, S. 47-64; A. Blencbet, Traiti des morrrraies gauklises, I, Paris, 1905, S. 51- f3; E. llebelon,
Traiti des monnaies grecques el romaines, 1, 1, 905-914; R. Forrer, RLV, VI, S. 308-309· SCŞClt~j VI
1-2, 1955, S. 29, Anm. 7; Nurnismaticky Sbornik, V, 1958, S. 9, Anm. 33; siebe den Artike1 vo~ Anm. R '......,'
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Abb. 2.

Die Stanze von

Ludeşti .

verlaufen und also die Richtungen geringerer Widerstandsfăhigkeit der Stanze anzeigen. Durch
langen Gebrauch entstanden erkennbare Umschichtungen der beiden metallischen Bestandtelle
der Bronze.
Die Prăgescheibe der Stanze ist unmittelber an dem konischen Stahlgriff angebracht, was
h5chstwahrscheinlich durch Anhămmem unteţ Hitzeeinwirkung erzielt wurde. Der Stahlgriff
war vor der Restauriernng stark oxydiert. Das Eisenoxyd formte eine dicke Schichte tmd
entsprach in Struktur und Zusammensetzung einem Magnetit (Fe 8 0 4).
Das Anhămmem des Randes der Bronzescheibe rnnd um den Stahlgriff (Abb. 2/1) ist
ein Verfahren, das bis jetzt bei keiner uns aus der Antike iiberkommenen Stanze belegt istl'.
Die Umschrift C. MARI. C. erlaubt die Feststellung, das die Stanze von Ludeşti nach einem
von C. Marius C. f. Capito16 geprăgten Denartyp graviert wurde, der die Legende C. MARI.C.F.
zeigt und darunter die Buchstaben S.C. Wenn das Fehlen des F vom Rande der Scheibe auf
die Verwendung eines abgegriffenen Exemplars zuriickgefiihrt werden k5nnte, gilt dies nicht
auch fiir die Buchstaben S.C., denn diese sind der Abniitzung viel weniger unterworfen und
erhalten sichgut. Das gewollte Auslassen der Buchstaben S.C. istein Beweis, dass die Prăgescheibe
der Stanze von Ludeşti nicht einfach genau nachgeahmt wurde - wie dies bei den Stanzen von
Tilişca10 der Fall ist sondern von einem geschickten Meister frei graviert wurde, der neben
dem Auslassen der Buchstaben lS.C. noch andere Anderungen vomahm : der Kolone im Profil
ist viel krăftiger als auf den Denaren des C. Marius C. f. Capito17 • Der Graveur behandelt
ihn mit weniger !Sorgfalt und die H5mer der Ochsen sind etwas vom Kopf entfernt(Abb. 2/2).
Der Umstand, dass die 1Stanze von Ludeşti sich von ihrem Vorbild unterscheidet, b estătigt
die These, dass die Nachahmungen r5mischer Denare in Dazien von Falschmiinzern 18 geprăgt
wurden und widerlegt demnach die Meinung, der zufolge die Nachahmung des Denars im 1. Jh.
v.u.Z. auf gesetzlichem Wege erfolgt wăre, um das notige Bargeld in Umlauf zu bringen19 •

EUGEN STOICOVICI und IUDITA WINKLER
" Vgl. Anm. 13.
hisloriqu~ a chronologiqu~ des monnai~s M la Republique Romain!, II, P aris, 1886,
S . 203, Nr. 9. Was den Zeitpunkt der Tatigkeit des C. Marius C. f. Capito b~trifft, so gehen die Mel nungen - wenn
a uch versehieden - doch iiber das erste Viertel des 1. Jhs. (87 -75 v .u.Z.) nicht hinaus, siehe T. Robert - S.
Broughton, The Magistrat~s of the Roman Republic, II, 1952, S. 454.
" N. Lupu, a.a.O., 16-17.
" O. Floca, Contribuţii la cu11oaşter~a te:aurelor M argint dacice, Tezaurul de la S4r4cs4u şi Şeica Mic4, Bucureşti •
1956, Taf. XV/207-9.
11
C. Daicoviciu, IstRom, I, S. 276; 1. Winkler, in ]ahrbuch far Numismatill und Geldgeschichte, 11, 1967, s,
130-131; H . Daicovidu, Dacia de la Burebista la cucerirea roman4, Zusammenfassung der Doktorarbelt, Cluj, 1970,
s. 13.
11
N. Lupu, a.a.O. S, 16-17; ders. In ]ahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte, 11, 1967, S. 118-120;
B. Mitrea, in Unitate şi ~ontina.itate In istoria popomlui rom~n, Bucureşti, 1968, S. 59-61 ; ders, in AU B, XVIII,
1969, s. 16.

" E. Babelon, Description
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CERAMICA DACO-GETICĂ. CU SPECIALĂ PRIVIRE
LA TRANSILVANIA*

Apărută sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, in colecţia Biblioteca
Muzeelor, însoţită de o prefaţă care poartă prestigioasa semnătură a acad. C. Daicoviciu,
sinteza elaborată de cercetătorul clujean 1. H. Crişan ne pune la îndemînă o primă prezentare
sistematică şi completă a ceramicii daco-getice din vasta arie intracarpatică.
Primele patru capitole ale cărţii corespund tot atîtor faze ale ceramicii daco-getice propuse
de 1. H. Crişan. Ce ni se pare deosebit de important, este modalitatea concretă prin care
autorul ajunge să grupeze din punct de vedere tipologie şi cronologic ceramica daco-getică.
Folosindu-se de puncte de reper descoperite in săpături sistematice mai Yechi sau mai noi de
pe teritoriul transilvănean (dintre care amintim săpăturile efectuate in necropolele scitice transilvănene,
in aşezarea Cluj-Mănăştur, in cea de la Pecica sau în cetăţile dacice din Munţii
Orăştiei), coroborindu-le în repetate rinduri cu datele obţinute de cercetările efectuate in marile
staţiuni şi necropole getice din Moldova, Muntenia şi Dobrogea (Poiana, Popeşti, Zimnicea,
Alexandria, Murighiol ş.a.), aducind analogii numeroase din zonele de sud-vest ale Uniunii
Sovietice precum şi de pe teritoriile Ungariei şi Slovaciei de azi, locuite în antichitate de
către daco-geţi, adăugînd, în sfîrşit, la toate acestea, un important număr ue descoperiri izolate
sau inedite aflate in cele peste 30 de muzee transilvănene cercetate, autorul izlmteşte să schiţeze
caracteristicile fazei protodacice a ceramicii daco-getice, ale fazei vechi, mijlocii şi clasice a
acesteia.
Nu mai puţin importante sînt interpretările istorice cuprinse în concluziile fiedtrui capitol
şi în concluziile generale din capitolul final al cărţii, rezultate nu numai din analizarea strictă a materialului ceramic, ci şi din îmbinarea rezultatelor acestei analize cu ansamblul datelor
de ordin arheologic şi istoric despre daco-geţi, pe care le ayem la îndemînă.
Prezentarea, în problema controversată privind începuturile epocii Latene pe teritoriul ţării
noastre, atît a punctelor de vedere proprii, însoţite de o argumentare temeinică, cit şi a pttrerilor opuse, constituie, fără îndoială, unul elin meritele lucrării. Ne referim atît la problema sciţi
lor transilvăneni, cit şi la problemele generate de prezenţa celtică, precum şi la influenţa
grecească directă sau prin filieră tracică, resimţită mai cu seamă în zonele extracarpatice.
Monografia lui 1. H. Crişan ne prilejuieşte o primă viziune de ansamblu asupra ceramicii
daco-getice în evoluţia sa; ea poate părea diferită de unele din părerile avansate pină la această
dată, ce se intemeiau pe rezultatele obţinute de săpăturile arheologice din una sau, eventual,
citeva staţiuni daco-getice. Cum şi aceste păreri, avansate anterior, incercau o aplicare generalizată a concluziilor pe întreaga arie daco-getică, cu atît mai justificată ni se pare, date
fiind şi numeroasele referiri, analogii şi sincronizări cu descoperirile din afara arcului carpatic,
generalizarea pe întreg teritoriul geto-dac a concluziilor cronologice şi a tipologiei cuprin~e in
monografia în discuţie.
Caracterul pregnant hallstattian al ceramicii din faza protodacică şi elin faza Yeche a ceramirii
daco-getice, modificările - lente la început, apoi din ce în ce mai accelerate, presuptll'itHl dispariţia unor forme şi apariţia altora noi ce pot fi sesizate în faza mijlocie (secolele III - II î.e.n.}
şi care vor determina aspectul unitar şi specific al cer amicii din faza clasică ( 100 î.e.n.
- 106 e.n.), sînt ilustrate şi argumentate pe larg de către autor, toate tinzînd şi, după părerea
noastră, izbutind a demonstra unitatea culturii materiale daco-getice de pe întreg spaţiul carpatodanubian.
Am adăuga, la toate acestea, încadrarea în tipuri bine diferenţiate, din punct de vedere al
formei, a ceramicii claco-getice şi reuşita autorului în schiţarea evoluţiei acestor tipuri, cele mai

• 1. H. Cr;~an, Ccramica daco·gclică. Cu specială privire la Tra>osi/; ania
3G3 p. + 190 p"anşe).
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multe avindu-şi rădăcinile implintate adinc in epocile premergătoare. Acestor tipuri autohtone
li se adaugă, aşa după cum constată I.H.Crişan, tipuri asimilate şi integrate in cultura materială autohtonii. precum şi imitaţii ale unor produse sudice care, indiferent de frecvenţa sau
raritatea lor, nu sint asimilate in repertoriul de forme daco-getice. Această nuanţare era
deosebit de necesară şi se dovedeşte a fi pe deplin întemeiată, aruncind o lumină
nouă asupra importurilor din lumea grecească sau romană şi a rolului lor in inceputurile sau in cristalizarea unei culturi de tip Latene la daco-geţi. Mai amintim şi elasticitatea incadrărilor cronologice in ce priveşte durata de viaţă a tipurilor sau a variantelor de
vase, inevitabili!. şi imperios cerută de însăşi structura economică şi socială a epocii in discuţie,
care se reflectii. in cercetările arheologice, precum şi rezervele binevenite ale autorului in ce priveşte schemele evolutive ale tipurilor de vase şi posibilitatea diferenţiem acestora în variante
bine determinate. Pe bună dreptate, autorul atrage atenţia asupra greutăţilor intimpinate în
stabilirea unei tipologii, greutăţi generate de lipsa cerceti!.rilor sistematice ample sau de nepublicarea integrali!. a celor făcute pînă în prezent. Esenţială ni se pare însăşi stabilirea fazelor
mai sus amintite şi a tipologiei, care, fără îndoială, pot fi modificate într-o măsuri!. mai mare
sau mai mici!. de cercetările ce vor fi efectuate, dar de care nu se poate face abstracţie. Unele
din problemele ridicate de autor vor suscita discuţii sau vor determina continuarea unor
discuţii mai vechi ; aşa este cazul cu dati!.rile propuse de autor pentru necropolele de la Balta
Verde şi Gogoşu, cu prezenţa scitică in bazinul Mureşului, cu începuturile Latene-ului la sud
de Carpaţi ş.a. "'
O nuanţare poate fi intrezărită încă de pe acum în problema prezenţei celtice in Transilvania,
graţie unor studii recente ale aceluiaşi autor. Tot in legătură cu prezenţa celtică şi, implicit,
cu datarea fazelor ceramicii daco-getice, menţionăm datarea tirzie a cimitirului celtic de la
Ciumeşti datorită lui V. Zirra, care se opune incadrărilor cronologice propuse de I.H.Crişan
pentru ceramica daco-getică din aşezarea alăturată şi din necropolă, sugerind un caracter pregnant hallstattian al ceramicii daco-getice pînă tirziu, in veacul al II-lea i.e.n., fapt ce ni se
pare greu de admis. De fapt această datare coborită a necropolei celtice ciumeştene este combătută recent in citeva studii de către M.Rusu, O.Bandula şi I.H.Crişan.
Lucrarea ne face să resimţim şi mai acut lipsa din literatura arheologici!. românească
a unor monografii complexe privind indelungatele cercetări efectuate in mari staţiuni dacogetice, monografii care ar putea. pe de o parte, si!. determine o confruntare şi o analiză cu
adevărat temeinică a realităţilor existente in afara şi in interiorul arcului carpatic, iar pe de
alta, si!. constituie, alături de lucrarea de faţă, nucleul unui viitor corpus monumental al tuturor
descoperirilor daco-getice, atit <le pe teritoriul ţării noastre cit şi din afara lui. De asemenea
lucrarea lui I. H. Crişan, "Ceramica daco-getică", atrage o dati!. mai mult atenţia asupra
necesităţii cercetării arheologice şi in afara marilor aşezări ce tind sau au ajuns in stadiul
oppidan, pentru ca astfel. din asamblarea tuturor acestor rezultate, să poati!. fi stabilite serii
tipologice în funcţie de criterii multiple cum ar fi cel statistic, cel geografic sau cel al caracterului aşezi!.rilor cercetate.
În sfîrşit, prin acestă monografie, avem concretizati!. o bazi!. de plecare suficient de largi!., in
analiza materialului ceramic provincial roman din Dacia, precum şi în delimitarea din cadrul
acestuia a elementelor ce ar putea trăda o continuitate sau o descendenţă din civilizaţia
daco-getică autohtoni!..
Un aparat critic cuprinzlitor, care nu se rezumă numai la consemnarea studiilor publicate
referitoare la acesti!. problemă, un repertoriu al descoperirilor dacice de pe teritoriul Transilvaniei,
deosebit de util şi de amplu în lumina actualelor cunoştinţe, o ilustraţie bogată, insumind
115 figuri in text şi 190 de planşe, anexate la sfîrşitul lucrării şi însoţite de explicaţii detaliate
şi de referiri precise care uşurează mult lectura, rezumatul în limba germană şi indicele de la
sfîrşit constituie însemnate înlesniri pentru cercetătorul român sau străin. Nu putem decit
să regretăm greşelile de tipar, în special în ce priveşte trimiterîle la planşe, care pot fi însă
remediate, graţie explicaţiei figurilor şi planşelor aflată la sfîrşitul textului.
.,Ceramica daco-getică" reprezinti!. o contribuţie deosebit de valoroasă la cunoaşterea
aprofundată a culturii materiale daco-getice, a dezvoltării sale unitare pe un spaţiu vast, fiind
indispensabilă oricărui cercetător al problemei, indiferent de unghiul din care o abordeazA sau
de punctele de vedere diferite pe care le-ar formula. Ea constituie un instrument de lucru deosebit de preţios şi de necesar cercetătorilor români sau străini ai ultimului mileniu i.e.n.

FLORIN
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE PE TERITORIUL SATULUI
CURCIU (JUD. SIBIU)

Literatura arheologică mai Yeche semnalează pe teritoriul satului Curciu, corn. Dirlos (la
circa 12 km spre N de municipiul Mediaş). citeva descoperiri de obiecte datate începînd cu
epoca bronzului pînă în perioada prefeudală sau feudală.
Astfel, pe locul numit .. Brennende Mern" (,.Locul ars") - denumire topografică necunoscută de actualii locuitori ai satului - s-a găsit un cuţit de piatră, fragmentar, de la începutul
epocii bronzului!. De la sfîrşitul acestei epoci, pe locul numit .. Drumul spre Johannisdorf"
(.. Drumul spre Sîntioana") este semnalat un celt de bronz 2 • Din locuri neprecizate provin: un
tub de bronz, două mărgele de os şi lut, probabil din Latene; un fragment din buza unui
vas de provizii dacic3; un chiup şi o mărgea de pastă, din epoca romană' şi doi pinteni de fier,
probabil din perioada prefeudală sau feudală 5 •
La aceste descoperiri mai vechi se adaugă alte două, făcute în cursul anilor 1968-1970,
care prin conţinutul lor confirmă încă o dată existenţa culturilor arheologice şi a perioadelor
istorice de locuire a acestui teritoriu incepind cu epoca bronzului.
1. În locul numit .. La Fintini", pe un teren arabil, situat la confluenţa a două pirliaşe
(fig. 1/1), în stinga drumului de ţară ce duce din Curciu spre satul Idicin, ţăranii cooperatori
Radu Ioan şi Albu Andronic ne-au sesizat că ies la iveală, cu ocazia arăturilor sau a altor
lucrări agricole, numeroase cioburi de culoare roşie şi fragmente de pămînt ars.
Recunoaşterile noastre la faţa locului, efectuate în vara anilor 1969 şi 1970, au confirmat
cele relatate şi au pus în evidenţă, încă de la început, urmele unei întinse aşezări omeneşti. De
pe o suprafaţă arabilă de circa 1 ha (fig. 2) s-a cules un bogat material arheologic constind
din fragmente ceramice, bucăţi mari de lipitură arsă, fragmente de cărămizi, oase de animale
şi o rişniţă. Menţionăm că aceste urme s-au găsit in cantităţi mai mari în partea de nord a
terenului cercetat, în apropiere de cele două izvoare care alimentează pîriiaşele. În acest loc,
pentru a verifica grosimea stratului de cultură arheologică, am efectuat un sondaj lung de
1,80 m, lat de 0,90 m şi adînc de 1 m (fig. 3).
Materialul ceramic, elementul predominant al descoperirii, aflat în secţiune sau strins de pe
suprafaţa terenului arabil, scos la iveală cu ocazia arăturilor cu tractorul de la o adîncime
de circa 30 cm, aparţine mai multor culturi sau epoci, începînd cu sfîrşitul neoliticului şi
terminînd cu secolele III - VI e.n.
De la începutul epocii metalelor datează citeva fragmente cer amice de culoare cenuşie închisă
reprezentind porţiuni din buza a două vase: unul cu pintecul bombat- probabil cu toartă supra
înălţată - cu ornamente în formă de bob de linte (Linsenkeramik) specific culturii Coţofen
1
H. Schroller, Die Stein- und Kupferzeit in Siebenbiirgen, Berlin, 1933, p. 75; K. Horedt, informaţie dată la
Repertoriul arheologic al Romdniei (ms).
' G. D. Teutsch, In KVSL, III (1880), p. 110; K. Horedt, informaţie dată la Repertoriul arheologic al Romdnie•

(ms).
G. D. Teutsch, op. cit., p. 110.
' K. Horedt, informaţie la Repertoriul arheologic al Romdniei (ms).
• G. D. Teutsch, op.cil., p. 101.

1
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Fig. 3 . -

Sec ţiun e

pe locul

aşeză rii

de "La Fîntîn i".

(fig. 4/1) 6 , iar al doilea dintr-un vas cu buza dreap t ă (fig. 4/2), aparţin î nd probabil culturii
Glina - Schneckenber g 7 • De l a mijlocul epoci i bronzului sem n alăm un fr agment dintr-un vas cu
p er eţii subţiri de culoare cărămizie, din pastă fin ă , apa rţin înd culturii S ighişoara- Wietenb erg (fig. 4/3) 8 ; dou ă fragmente de buze de vase din p ast ă poroasă cu pietriş, bine arsă, ornam entat e cu brîuri în r elief a lveolare9 (fig. 4/4,6) ; un fragment din gîtul unui vas pe care se
află două linii adîncite (fig. 4/5) întîlnite şi în cultura Otoma ni 10 ; fr agmentul unui vas cu buza
subţiată, ornamentat cu un brîu în relief (fi g. 5/1 )11 ; un buton l ăţit (fig. 5/5), o toart ă (fig. 5/2)
' H. Schroller, op.cit. , pl. 30/ 1; A . Prox , Sclmecl<wbergkultur, Braşo v, 19~1 pl, I X/7; D . Berc:iu,
In Apulwn, II, p. 60, fig. 49/1. Fragmente ceramice aparţi nînd cult urii C o ţ o feu i a u fost găsite cu ani în
vatra satului , de către a utorul acestor rînduri.
7
H. Schroller, op.cit., pl. 52/1 ; A. Prox, op.cit., pl. VIII/ 5; D. Berc:iu, I. B erciu, op. cit., p. 59,
9 , 10, 11 , 14.
8
H. Schroller, op. cit., p . 13/8, 19 ; D . Berciu, I. Berciu, op .cit., p . 33-35, fig. 27.
'A. Prox, op.cit., pl. XX/ 11 ; XIV/4, 7, 9 ; IX f6;K. Horedt,înMateriale, II, p. 18- 19, fig.10/3-4
pescu, în M ateriale, II 1956, fig. ll/ 5-6; ·fi g. 13/3, 4, 5, 8, 9 ; fig. 24/1; fi g. 27/9 - 10 ; fig. 31/ 1, 3, 4, 5,
10
Dorin Popescu, op. cit., p. 57, fig . 15/3, 13; fig . 16/6, 16; p. 75, fi g. 35/ 10.
11
Dorin Popescu, op.cit ., p. 55, fig . 14/4.
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Fig. 6. -

Curciu -

ŞI DISCUŢII

Ceramică hallstattiană.

<.le <;nloare cenuşie deschisă, frecvent întîlnită la vasele epocii bronzuluP 2 • Menţionăm ca posibilă datarea in această epocă a unui fragment din braţul unui topor şlefuit de granit, de culoare
cenuşiu-verzuie (fig. 5/3), care a fost găsit in partea sudică a terenului cercetat şi a unui lustruitor din piatră de andezit de culoare neagră, folosit pentru lustruirea vaselor (fig. 5/4).
Perioada hal/stattiană este documentată prin citeva fragmente ceramice, dintre care trei sint
mai reprezentative. Unul este de culoare negricioasă, din pastă fină, nisipoasă, bine arsă (fig. 6/2),
iar al doilea are culoare castanie, cu lustru pe ambele părţi (fig. 6/2); ambele fac parte
din două străchini. Al treilea aparţine unui yas mare, bitronconic, lustruit, cu pereţii groşi
de culoare negricioasă, din pastă poroasă, bine arsă (fig. 6/3). Tipurile acestea de strachină
şi de vas bitronconic sint caracteristice pentru prima vîrstă a fierului şi se intilnesc şi în aşe
zarea de la Drimbar-Teleac 13 •
Ceramica dacică din Latene ocupă un loc important in cadrul aşezării de "Ln Fîntîni"
şi ea poate fi grupată in ceramică lucrată cu mîna de culoare cărămizîe-castanie, din pastă paroasă, cu impurităţi, incomplet arsă, cu miezul de culoare cenuşie (fig. 7/1-5,7 şi fig. 8/1-6),
şi ceramică lucrată la roată, din pastă fină, bine frămîntată şi bine arsă (fig. 7 /6).
Materialul ceramic aparţinînd sec. III i.e.n. - I e.n., confecţionat in manieră tradiţionalău,
provine în cea mai mare parte de la vase de dimensiuni mijlocii şi mici.
în cadrul acestei categorii distingem fragmentul unui vas neornamentat - posibil o ceaşcă
care prezintă pe suprafaţa interioară urme puternice de arsură (fig. 8/1) 15 ; două fragmente
dintr-o fructieră cu slip pe suprafaţa exterioară de culoare gălbuie-cărămizie (fig. 7/1, 2)18 şi
un fragment dintr-o oală lustruită (fig. 8/2)1 7 • Cinci fragmente cerarnice, dintre care unul
11

Idem, op.cil., p. 52, fig. 11/1 -2 ; p. 70, fig. 30/1, 13.
I. Berciu, Al. Popa, In Apulum, V, p. 86, fig. 7/2; fig. 8/2; I. 1\litrofan, in ActaMN, IV, 1967, p. 443.
" ctt priveşte ceramica dacică, vezi I. H. Crişan, Ceramica daco·geticd, Bucureşti, 1969; D. Protase, Problema
conlinuildţii in Dacia in lumina arheo/ogiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966, p. 67.
11 I. H. Crişan, op.cit., p. 84, fig. 29; p. 154, fig.
65/3. N. Gudea, in AclaM N, VI, 1969, p. 505, fig. 2/3:
fig. 3/18; Dorin Popescu, op.cit., p. 164, fig. 100/1:l.
11
I. H. Crişan, op.cil., p. 82-83, pl. LI/12; LII/3, 18.
17
Informaţie K. Horedt ; I. H. Crişan, op. cit., pl. XXV/2, 8.
11
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Fig. 9. -

Curciu -

Ceramică romană provincială, lucrată

la

roată

(1-4) . şi cu mîna (5).

dintr-un vas-borcan sau clopot (fig. 7/4)1 8 şi alte patru din vase care nu se pot defini (fig.7f3, 5;
fig. 8/4,5) poartă ornamente specifice vaselor dacice din Latene cum sint butoni şi briuri alveolare asociate cu butonil 9 • De la o cană de proporţii mijlocii, din faza mijlocie a ceramiGii dacice
(sec. III-II), provine o toartă fragmentară lucrată în torsadă (fig. 8/3)2°. Mai remarcăm: un
fr agment ceramic din pastă de grafit de factură celtică (fig. 8/7)21 ; un fragment de
stre curătoare (fig. 8/6) 22 ; fragmentul de buză, îngroşată şi răsfrintă în exterior, de la un vas
de culoare negricioasă lucrat cu mina şi o porţiune din buza unei fructiere dacice lucrate la
roată, de culoare cenuşie, probabil de la sfirşitul perioadei daco-getice - sec. I î .e.n. - I e.n.
€fig. 7/6)23.
P erioadei stăpînirii romane în Dacia îi aparţine o m eta de rîşniţă de tip roman, de dimensiuni mici (fig. 11/2) 24 , şi cîteva fragmente ceraruice lucra te la ro ată, din care menţionăm buze
de vase din past ă fină şi foarte fin ă, de culoare portocalie (fig. 9/1), cenuşie (fig. 9/2), castanie-cenuşie (fig. 9/3) ; o a ltă buză de culoare cenuşie închis ă (fig. 9/4) şi una dreapt ă şi îngroşată de la un vas cu pereţii verticali şi groşi, lucrat cu mîna (fig. 9/5) 26 . Citeva fragmente de
căr ămizi de factură rom ană, găsite în porţiunea centrală a terenului, constituie un indiciu
sigur pentru datarea m aterialului în această perioadă .
11 1. H . Cri şan,op.cil. ,p . 70,fig. 22, 23, 26;p. 162,fig.
75{5; p. 208-210; K . Horedt, In Materiale, II, 1956 ,
p. 18-19, fig, 11/4, 9; idem, In S CIV, V, 1-2, 1954, p. 215, fig. 8/6.
"I. H. Crişan,op.cil.,p. 141;pl. XXIV-XXVI; LXXV/ !, 3, 5; LXXVII/IO;p. 76,fig. 23, 25, 26; K. Ho ·
redt, In SCI V, V, 1 -2, 1954, fig. 11/2, 38; D. Protase, P roblem a co ntinuittlţii ... , p . 67; idem, In A p .. lum, VII/!
p . 233, fig. 4/1, 3, 7, 8.
•• 1. H. Crişan, op.cit., p . 211-212; pl. LXVI/3; K. H oredt, In SCIV, V, 1-2, 1954, p . 215, fig. 8/7.
21
K . Horedt, I . Berciu, Al. Popa, 1. Anghel, 1. Raica, In Apulum, VI, p. 23, fig. 10/2, 3, 6, 8, 9; 1. H. Cri·
şan,ln Apt4lum, VII/1, p. 26 ; V. Boroneanţ, M. Davidescu, In Apul!lm, VII/1, p . 225, fi g. 4; K . Horedt, In SCT V ,
V. 1-2, 1954, p . 215, fig . 8.
u K. Horedt, op.cit., p. 215, fig. 8/1; D. Protase, In Apulum, VII/1, p . 233, fig. 4/2.
u 1. H . Crişan, Ceramica daco·getictl, pl. CXLVIII -CL; pl. CXVIII.
" Dorin P opescu, In Materiale, II, 1956, p. 157, fig. 94. O rişniţă asemănătoare se găseşte tn MuzlstCluj ,
provenită din săpăturite de la Lecbinţa (jud. Mureş) şi datată In epoca romană.
•• Dorin Pope!:cu, op.cit., p. 152-19R; fig. 108/36, 41; fig. 113/23; fig. 104/6; fig. 107/4, 5, 29.
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Un loc aparte, prin bogăţie, culoare şi formă, il ocupă ceramica cenuşie lucrată la roată,
mare parte de meşterii romani, în manieră romană, dar respectînd vechile
geto-dacice 26 . Fragmentele ceramice din această categorie fac parte din
chiupuri (dolia) de mărime mijlocie, avînd ca ornamente benzi din linii ondulate încadrate
de altele orizontale (fig. 10; fig. 11/1), ornamentaţie specifică vaselor dacice aflate în cetăţile
din Munţii Orăştiei 27 , în aşezarea de la Sf. Gheorghe - Bedehaza28 , Bratei2° şi pe chiupurile
cenuşii sau roşii din sec. IV e. n. 30

confecţionată în
forme tradiţionale

Pentru cunoaşterea stratigrafiei acestei varietăţi de culturi, indicate de materialul ceramic
provenit din stratul superior gros de 30 cm, am efectuat un sondaj in partea de nord a terenului
în porţiunea cu cele mai multe urme arheologice. Secţiunea a arătat că grosimea stratului cu
urme de locurre, în această parte a aşezării, este de 1 m. La adîncimea de 30 cm s-au găsit
oase de animale, un fragment de strecurătoare (fig. 8/6), bucăţi mari de lipitură ar~ă cu amprente de nuiele, cenuşă, un fragment de ceaşcă ( ?) (fig. 8/1), iar la adîncimea de 50 cm s-a uat
peste un strat de pietre calcaroase (fig. 3) formind probabil o vatră sau cuptor de foc, fapt ce
se poate deduce din culoarea roşie a pietrelor şi din mulţimea cărbunilor aflaţi in jurul lor.
Rezultatele sondajului n-au fost edificatoare în privinţa stratigrafiei şi a legăturilor dintre culturi din cauză că stratul superior a fost complet răvăşit de lucrările agricole şi din cauză că dimensiunile secţiunii au fost foarte reduse. O cercetare de proporţii mai mari sperăm să aducă precizări concludente in această privinţă.
2. Tot pe teritoriul satului Curciu, pe locul numit "La Cruce", la jumătatea distanţei dintre
acest sat şi comuna vecină Dîrlos (fig. 1/2), cu ocazia devierii drumului intercomunal şi a pietruirii lui, în toamna anului 1968, muncitorii au descoperit fragmentele unui chiup de culoare
cenuşie deschisă, la adîncimea de 30-40 cm. Din declaraţia săteanului Cornel Nonu din satul
Curciu, care a participat la lucrările rutiere, a rezultat că vasul era întregibil 31 şi că in
apropierea locului descoperirii s-au mai găsit două schelete umane, precum şi cîteYa fragmente
ceramice, diferite ca mărime şi culoare de cele ale chiupului. Prin grija elevului Hodîrnău Dionisie de la Liceul economic din Mediaş, au fost salvate o parte din fragmentele chiupului pe
care-I semnalăm (fig. 13/1,2).
Cercetările noastre la faţa locului (fig. 12) s-au soldat numai cu găsirea unei fusaiole din
lut ars de culoare cărămizie (fig. 13/3). Analogiile cu alte descoperiri similare ne permit să.
stabilim că chiupu1 avea înălţimea de 60-70 cm. El a fost confecţionat din pastă fină, amestecată cu nisip, lucrată la roată şi bine arsă.; e ornamentat cu benzi din linii ondulate
şi drepte (fig. 13/1-2).
Culoarea, forma, ornamentaţia, înălţimea, analogiile cu alte vase mari de provizii descoperite pe teritoriul patriei noastre 32 ne indreptăţesc să conchidem că. e vorba de un chiup
dacic (dolium), Krausengefăss care-şi are originile în epoca Latene33, continuindu-şi existenţa şi întrebuinţarea în epoca stăpînirii romane şi apoi pînă în secolele IV- V 34 . Ornamentele
formate din benzi de linii ondulate pe buză, umeri sau pereţi, aflate pe diferite fragmente de
chiupuri sau vase provenite din aşezările de la Moreşti, Cipău, Lechinţa, Sf. Gheorghe, Olteni,
Spanţov, Alexandria, Poieneşti, Truşeşti, Independenţa, Bălteni etc., datate in sec. IV- V
ne îndreptăţesc să atribuim cu probabilitate acest vas de provizii populaţiei autohtone (ser- TVe.n.}

*
•• 1. Berciu, în Apulum, V, p. 598-611 ; 1. H. Crişan, op.cit., p. 232.

" C. Daicoviciu, î.etatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 101-102; pl. XVIII/18.
K. Horedt, în Materiale, II, 1956, fig. 14/7, 11, 12.
1
' D. Protase, Problema continuităţii ... , p. 109-110.
30
D. Berciu, op.cit., p. 598-611; K. Horedt, in Material~, I, 1953, p. 796, fig. 7/3-5, 7, 8, 11.
31
Muncitorii necunoscînd importanţa descoperirii, au fragmentat şi mai mult cioburile de chiup şi le-au
tiat in marginea pîrîului.
18

31

vezi

împrăş

Un repertoriu privind chiupurilc descoperite pe teritoriul Transilvaniei a fost întocmit de 1. Berdu, op.cit.;
D. Protase, op.cit., p. 65-67.

şi

"' Asupra originii vaselor mari de provizii, vezi D. Protase, op.cit., p 66 (cu bibliografia problemei); 1. Berclu ,

op.cit., p. 597-611.
14
K. Horedt, op.cit., p. 796; 1. Berciu, op.·Jt., p. 610.
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Fund de chiup (1)
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"La Cruce". Locul descopenn.i chiupului.
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Pe marginea descoperirilor arheologice
efectuate în anii 1968-1970 "La Fintini" ş i " La Cruce" şi ţinînd seama de
cele semnala te de H. Schroller, G. D .
Teutsch şi K. Horedt36 se d esprind cît eva concluzii.
În primul rînd, cercet ările prelimi·
n are, de sup r afaţă, efectuate "La Fîntîni" au dovedit existenţa unei aşezări
o m e n eşti care, aşa cum se desprinde din
analiza m aterialului ceramic, îşi are
începuturile la sfîrşitu l epocii neoliticului (1900-1700).
Atestarea culturilor materiale Coţofeni,
i ghişo ar a (Wietenberg). Hallst att, L atene, a ceramicii dacice şi provinciale din perioada stăpînirii romane
ln D acia pină în sec. IV e. n. pledează
pentru continuitatea unei vieţi omeneşti
in această aşezare in tot acest r ăs timp.
Faptul este confirmat de chiupul descoperit "La Cruce" ş i de descoperirile
mai vechi de pe t eritoriul satului Curciu.
Viitoare cerc e t ă ri vor putea confirma
sau infirma exis tenţa culturilor materiale ş i l egăt urile dintre acestea.
Chiupul descoperit " L a Cruce" nu
apare ca o descoperire i zol ată, ci se încadrează în mod organic în aria arheologică şi in seria de obiecte aflate pe
teritoriul satului. Descoperirea lui are
import anţ ă şi prin faptul că contribuie
la îmbogăţirea r epertoriului de vase
mari de provizii ( dolia) aparţinînd even tual p opu l aţ iei a utohtone.
Ceramica dacică specifică p erioad ei
Latene, rişniţa, cer amica roman ă de
tip provincia L orn amentaţ i a cu b en zi
ondulate şi orizontale constituie dovezi
grăitoa re în ceea ce pri veşte atri buirea
aşezării de la "Fîntîni" populaţi e i a utohtone, dacice, începînd cu sec. III l. e.
n . ş i apoi daco-romanilor pîn ă în sec.
I V e. n.
Aşezarea d acică ampl asată in fundu l
acestei vă i , lingă d o u ă izvoare, într -o
depresiune în co njur ată cu dealuri impă 
durite, cu ieş irea spre sud închisă transversal de un mamelon prelungit, (fig. 14)
ca o po a rt ă a unei cetăţi naturale, a
fost foarte f avorab il ă populaţiei băşti
n aşe în ceea ce priveşte practicarea agriculturii şi p ăstoritului, precum şi pentru apărare.

" Vezi ma i sus, notele 1 -5.
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Descoperirea de "La Fîntîni" se încadrează în zona aşezărilor dacice din regiunea Tîrnavei
Mari şi Mici ca cele de la Gogan, Bratei, Mediaş, Bernadea, Sighişoara etc.
Ambele descoperiri prezintă o importanţă istorică deosebită prin faptul că ele reprezintă
documente care pot fi invocate în favoarea continuităţii populaţiei daco-romane în Da:ia
după 271.

DIONISIE RADU

BODENFUNDE A UF DEM GEBIET DES DOR FES CURCIU
(BEZ. SIBIU)
(Zusammenfassung)
Der Verfasser berichtet liber zwei, 1968 und 1969 auf dem Gebiet des in der Năhe der
Stadt Mediaş gelegenen Dorfes Curciu gemachte archăo1ogische Funde. Der erste ist eine
Ansied1ung, deren Anfănge aufgrund der Keramik zu Ende des Neolithikums angesetzt
wurden. Die an1ăsslich von Fe1darbeiten aus einer Tiefe von 30 cm ans Licht gebrachte
Tonware gehort einer Reihe von Ku1turen an: Coţofeni (Abb. 4/1), Wietenberg (Abb. 4/3-6),
Latene (Abb. 7 /8), Hallstatt (Abb. 6), k1assisch dakisch (Abb. 7 f6), romerzeitlich und nachromerzeitlich (3.- 4. Jh.) (Abb. 9, 10, 11).
Aufgrund der letzteren stellt der Verfasser die Kontinuităt der einheimischen dakischgetischen und dakisch-romischen Bev01kerung fiir diesen Zeitraum, bis ins 4. und 5. Jh. fest.
In der Ansied1ung wurde eine Handmti.hle und die Scherben eines grossen Krausengefăsses
gefunden, wie sie hăufig in den dakischen Burgen und Sied1ungen Rumăniens vorkommen.
Der zweite Fund ist ein Krausengefăss (Abb. 13/1-2), das g1eichfalls auf der F1ur des Dorfes zum Vorschein kam und von dem der Verfasser nur einen Teil retten konnte. Es sind nur
wenige Bruchstiicke, doch konnte mit ihrer Hilfe, nach Grosse, Form, Beschaffenheit des
Tons, Farbe und Verzierung die ZugehOrigkeit und Zeitstellung des Gefăsses bestimmt werden.
Es wurde ins 4.-5. Jh. datiert und den, nach 271 in Dazien verbliebenen Dako-ROmern
zugeschrieben.
Beide Funde konnen a1s dokumentarische Beweise fiir die Kontinuităt der dakisch-romischen Bevo1kerung in dem 271 von Kaiser Aurelianus aufgegebenen Dazien angefiihrt werden.
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UN MORMÎNTa DE INCINERAŢIE DE LA CRISTURUL SECUIESC

În depozitul Muzeului de istorie din Cluj 1 se găseşte inventarul unui mormint de incineraţie
care face parte din lăsămîntul profesorului de desen Borbely Samuel. Complexul (nu avem nici
un fel de amănunte asupra condiţiilor descoperirii) provine de la Cristurul Secuiesc, din partea
de hotar numită "Zata", şi conţine, alături de oasele de om incinerate, două fi bule de bronz,
o cataramă de bronz, un virf de lance din fier, o lamă de cuţit din fier, un obiect din tablă
de fier de forma unui con turtit lateral şi o plăcuţă de fier.
Cele mai importante piese din cadrul inventarului sînt cele două fibule cu care, de altfela
am încercat şi datarea mormîntului.
Fibulă (nr. inv. IV 2709; planşa I/6 şi II/6; dimensiuni: lungimea totală 5.4 cm; lungimea resortului 2,3 cm; lungimea acului 3,8 cm). Exemplarul este bine păstrat, llpsindu-i
doar port-agrafa ; totuşi, se distinge uşor porţiunea pe care ea a făcut corp comun cu piciorul
fibulei.
Fibulă (nr. inv. IV 2710; planşa I/1 şi II/1; dimensiuni: lungimea totală 4,1 cm; lungimea resortului 1,8 cm). Acul şi jumătate din spirale lipsesc, resortul păstrindu-se totuşi pe
întreaga lungime. Port-agrafa este perforată in două locuri2 orificiile avind formă rotundă.
Cele două fibule sint de provenienţă romană şi aproape identice; deosebirea dintre ele constă
in faptul că la al doilea exemplar port-agrafa porneşte direct din nodozitate, iar cercul de sub
nodozitate lipseşte. Ambele piese fac parte din categoria celor "krăftig profilierte" 3 , cu o
singură nodozitate şi cu arcul liber neacoperit de plăcuţă 4 • Ele se termină, fiecare, cu un
"bouton a pointe". Numeroase in Imperiul Roman şi in teritoriile învecinate, aceste fibule
aparţin variantei tirzii a tipului puternic profilat, adică se pot data in secolul I e. n. 6 , foarte
probabil (mai ales în Dacia) şi in primii ani ai celui următor.
Cataramă (nr. inv. IV 2708; planşa I/5 şi II/5; dimensiuni: lungime maximă 6,1 cm; lăţime
maximă 3,25 cm; dimensiunile plăcuţei: lugimea 3,9 cm; lăţimea 2,1 cm). Obiectul este
făcut dintr-o plăcuţă de bronz pliată in două, care la îndoitură cuprinde axul ce face corp comun
cu catarama propriu-zisă şi de care este prins (odinioară fiind mobil) acul. Catarama propriuzisă este in formă de pelta şi se termină spre interior cu două volute. Plăcuţa de
bronz
pliatâ este prinsă cu patru nituri care, pe partea vizibilă la purtat, sint înconjurate fiecare
cu un cerc incizat. Pe aceeaşi parte, cele trei laturi libere ale dreptunghiului sînt omamentate,
foarte aproape de margine, cu o incizie dreaptă, puţin aQ.încă. Partea care nu se vede
1
Ţin să mulţumesc, şi pe această cale, lui H. Daicoviciu şi N. V1assa pentru faptul de a·mi fi semnalat
spre publicare a<:est mormint, precum şi pentru observaţiile şi sugestiile făcute.

şi

• Faptul că e perforată
Budapesta, 1937, p. 116.

nr.

3

I. H. Crişan,

ţin să mulţumesc

pledează

pentru forme tirzii ale acestui tip; v. I. Kovrig, in DissPann, Ser.

Fibule romane din colecţiile Mureului de istorie Cluj, in manuscris,
in mod deosebit autorului.

pentru

II,

consultarea

dat
4,

căruia

• O. Almgren, in Mannus-Bibliothek, nr. 32, Leipzig, 1923, p. 34.
' E. Reinbacher, in Varia archaeologica Wilhelm Unver•agt •um 70 Geburtstag dargebraehl, Berlin
datare p. 149; pentru ilustraţie pl. 27 b, nr. 1.
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la purtat este neomamentată şi mult mai puţin ingrijit lucrată. Piesa este un produs
roman 8 •
Vîrf de lance (nr. inv. IV 2 705; planşa I/4 şi II/4; dimensiuni: lungime 13,4 cm;
lăţime 2,95 cm; diam. exterior al tubului de inmănuşare 1,9 cm). Pe ambele feţe ale părţii
aplatizate există o nervură mediană destul de bine păstrată. Aproximativ de la jumătate in
spre virf porţiunea aplatizată este îndoită. Factura este romană.
~~ ;li
Lamă de cuţit (nr. inv. IV 2 706; planşa I/3 şi II/3; dimensiuni: lungimea maximă 11,2 cm;
lăţimea maximă 1,3 cm; grosimea maximă 0,3 cm; lungimea lamei propriu-zise 7,3 cm).
Lama este simplă, cu un singur tăiş. Lipseşte orice fel de ornament, nervură sau canal de singe.
Obiect de fier de forma unui con turtit lateral (nr. inv. IV 2707; IV 2707 a-c; planşa I/7
şi II/7 a-b; dimensiuni: înălţimea 10,9 cm; lăţimea 14,25 cm). Obiectul este confecţionat
din tablă de fier şi este de forma unui con, gol pe dinăuntru, turtit lateral şi cu baza lipsă. De
asemenea lipseşte o porţiune (vezi planşa IIJ7a) chiar din conul propriu-zis.
Utilizarea piesei nu se poate stabili cu precizie. în orice caz, ea a fost învelitoare de metal,
fie a unui obiect plin (lemnul unei lănci, al unei unelte etc.) fie a unuia gol (o teacă de piele etc.).
Plăcuţă de fier (nr. inv. IV 2707 d; planşa I/2 şi II/2; dimensiuni: lungimea 4,7 cm;
lăţimea maximă 1,4 cm; grosimea 0,2 cm). Piesa este ruptă la ambele capete. La unul din ele
tabla e îndoită, iar la celălalt dreaptă, cu un orificiu al cărui diametru este de 0,2 cm. Nu
cunoru;tem utilizarea.
iliU 1
Oase de om incinerate (nr. inv IY 2711). Fragmentele păstrate ne indică un copil, cel mult
un adolescent. Este vorba de cîteva fragmente de calotă craniană, două fragmente de coastă,
un fragment de os lung'.
Scurte concluzii. Mormintul pe care l-am prezentat se găseşte in interiorul provinciei, intr-un punct situat in estul ei. Piesele din inventar nu prezintă urme de trecere prin foc, ceea ce
ne duce la concluzia că ele nu 1-au însoţit pe mort pe rugul funerar. După fibule, putem
data mormintul cel mai tirziu in primii ani ai sec. al II-lea. Afirmaţiile asupra etnicului
celui incinerat, o datare mai precisă ca, de altfel, orice consideraţii mai ample nu sint permise
din lipsa oricăror informaţii asupra condiţiilor descoperirii. Nu ştim, de exemplu, dacă inventarul este complet şi nici dacă unele piese nu provin din alte morminte.
Publicarea acestui mormint îşi propune introducerea în circuitul ştiinţific a unor piese de inventar funerar interesante. N-ar fi exclus ca o viitoare cercetare a punctului "Zata" din hotarul
Cristurului Secuiesc să ducă la descoperirea unei necropole din care va fi făcut parte şi mormintul publicat aici 8 •
T. SOROCEANU

UNE TOMBE

A INCINERATION DE CRISTURUL SECUIESC
(Resume)

On publie l'inventaîre d'une tombe a incineration trouvee au lieudit "Zata", pres de Cristurul Secuiesc (Szekelykeresztur). Les circonstances de la decouverte etant inconnues, le commentaîre qui accompagne la description des objets (dans la plupart des cas de provenance
romaine) est bref, contenant, en principal, la datation du complexe (les fibules en bronze
nous y aident) : au plus tard, les premieres annees du II-eme siecle de n. e., sans
pouvoîr etablir avec certitude l'appartenence ethnique.
1
Cataramele in formă de pelta sint destul de dese, însă şi din cauză că nu am putut consulta o lucrare de
specialitate consacrată cataramelor, dau o analogie destul de îndepărtată: GodiJnik, Plovdiv, 1925, p. 165, nr. 4 şi
p. 167, fig. 53 (la stinga). Plăcuţa pliată a piesei noastre e înlocuită cu un cadru cu ornamente ajurate. Piesa este
tot din bronz şi se datează în sec. al II-lea. Vezi şi Robert Forrer, Strasbourg-Argentorale, Strasbourg, 1927, Band
II, p. 535, fig. 395, B- D.
7 Oasele sint bine şi uniform arse şi aparţin, foarte probabil, unui singur individ.
Din păcate, fragmentele
de schelet păstrate nu prezintă elemente sigure pentru stabilirea altor amănunte. Ţin să mulţumesc, !ncă o dată,
dr. H. K. Roth, de la Institutul de anatomie umană (Cluj) pentru datele pe care a avut amabilitatea să mi le
furnizeze.
1
Vezi TIR, L 35, Bucureşti, 1969, articolul Cristurul Secuiesc, asupra resturilor romane din juru11ocalităţii !n cauză.

https://biblioteca-digitala.ro

Planşa

1. -

Inventarul mormîntului.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

502

Şl D!S CI J ŢU

--,
~

1

Planşa

II. -

Inventarul mormintului.

https://biblioteca-digitala.ro

...

.•,. ''"'

URME ALE LEGIUNI! A V-A MACEDONICA LA ARADUL NOU?

în literatura arheologică privind perioada sti\pinirii romane in Dacia e consemnat faptul
de-a lungul cursului Mureşului inferior, romanii au creat pe porţiunea dintre castrul de la
Micla şi postul vamal de la Seghedin (probabil Partiscum) un cordon militar defensiv. Acesta
avea menirea să asigure paza Banatului roman şi să vegheze asupra navigaţiei pe riul numit1 •
Dintre aceste puncte de pază şi control, toate situate pe malul sudic al Mureşului, in cele
de la Bulci2, Sînnicolaul Mare3 şi Cenad4 se ştie că se aflau cantonate unităţi militare ale
legiunii a XIII-a Gemina, pe cind la Aradul Nou 6 se susţine că ar fi staţionat un detaşa
ment al legiunii a V-a Macedonica.
O lectură atentă a unor pasaje privind Banatul roman, din recenta lucrare a lui D. Tudor8 ,
ne-a trezit bănuiala în privinţa autenticităţii documentare despre o staţionare a unei unit!l.ţi
a legiunii a V-a Macedonica la Aradul Nou. Comparind, anume, textele din lucrarea amintită,
privind urmele romane descoperite la Aradul Nou şi Cărani (fosta Merţişoara, Merczidorf)
se constată că in ambele locuri au apărut materiale identice: cărămizi cu ştampila legiunii
a V-a Macedonica, ceramică provincială romană, terra sigillata şi monede romane de la Augustus, Domiţian şi Vespasian.
Cum sursa principală pentru dovedirea staţionării unor anumite unităţi militare romane
o constituie ştampilele pe cărămizi sau alte mărturii epigrafice, am consultat izvorul de
bază indicat pentru ambele localităţi, adică CIL, III, p. 1019. în locul menţionat, textul
este următorul : "La construcţia căii ferate Timişoara-Arad s-au găsit vase romane de diferite
forme şi mărimi, din lut nears ca şi din terra sigillata, monede de aramă şi argint de la
Vespasian, Augustus, Domiţian etc. şi resturi de cărămizi excepţional arse cu stampila legiunii
a V-a" 7 • Reiese, aşadar, din textul citat că materialele, date ca fiind găsite la Aradul Nou,
respectiv la Cărani, au fost descoperite undeva, de-a lungul d!.ii ferate, pe traseul dintre
Timişoara şi Arad.
că

1 Cari
Patsch, Der Kampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan, in BeitriJge, V/2, WienLeipzig, 1937, p. 137; C. Daicoviciu, Siebenbilrgen im Altertum, Buc11reşti, 1943, p. 99; J. Szilăgyi, in KodCluj,
111/1, 1943, p. 89; C. Daicoviciu, in AISC, IV, 1944, p. 318; Şt. Ferenczi,in A kolo.svdri V. Bab~ ts Bolyai Egyete
mek K iidemtnyei, 1-2, Cluj, 1956, p. 161-162; M. Macrea, in IstRom, I, 1960, p. 376.
1 FI. Romer, Muregeszeti kalau~, Budapesta, 1866, p. 125 ;. CIL, III, 8064, 21;
B. Milleker, Dtlmagyarorudg
regislgleletei, II, Timişoara, 1899, p. 16; C. Patsch, op.cit., p. 137; V. Christescu, Istoria militară a Daciei romant•
Bucureşti, 1937, p. 120; C. Daicoviciu, Bdnatul şi iazygii, In Apulum, 1, 1942, p. 104; D. Tudor, Oraşe, Hrguri
şi sate fn Dacia romană, Bucureşti, 1968, p. 59.
1
T. Ortvay, Temes vdrmegye tiirtenete, Budapesta, 1914, p. 113 şi J. Szilăgyi, op.cit., p. 89; cf. C. Daicoviciu,
in AISC, IV, 1944, p. 318.
'ArchKozl, Budapesta, VIII, 1871, p. 3-16; CIL, III, 8064, 22; B. Milleker, op.cit., II, p. 18; C. Patscb,
op.cit., p. 137; V. Cbristescu, op.cit., p. 120; C. Daicoviciu, In Apulum, I, 1942, p. 104; Al. Borza, In Dacia, IX-X,
1941-1944, p. 551; D. Tudor, op.cit., p. 57-58; L. Mărgbitan, In RevMu~, nr. 5, 1968, p. 446.
1 B. Milleker, op.cit., p. 13-14; C. Daicoviciu, op.cit., p. 104; J. Szilăgyi, op.cil., p. 89.
1
D. Tudor, op.cit., p. 55 şi 58.
' .,Beim Bau der Temesvar-Arader Eisenbahn sind rOmische Gefăsse aller Art und GrOSSe, von robem Ton wie
von terra sigillata, Miinzen von Kupfer und Silber von Vespasian, von Augustus. Domitian u.s.w. und Reste vorrugllch gebrannter Ziegel mit dem Stempel der V. Legion gefunden worden".
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Fig . 1. - Şt irea din A n zeiger fiir I< unde der deutschen V orzeit,
1869, coL 287 (nr . 88) despre descoperirea d e urme romane la
Merţi şoa ra ( Cărani ).

Cum CIL, III, p. 1019 este citat in literatura a rheologică pentru a dovedi prezenţa unui
detaşament din legio V Macedonica, atît la Cărani 8 , cît şi la Aradul Nou 9 , o lămurire se putea
obţine numai cercetîndu-se indicaţia bibliografică dată in CIL, adică Anzeiger fur Kunde der

deutschen Vorzeit XVI (1869), coL 287 ex Illustr. Z eitung nr. 1365, 1366. Periodicele a mintite - apărute la Niirnberg, respectiv L eipzig - n eputind fi găs ite în bibliotecile din România,
ne-am adresat Bibliotecii Universităţii din Leipzig, care ne-a pus la dispoziţia cîte o fotocopie
a pagînilor indicate din ambele publicaţiP 0 . Atit " Illustrierte Zeitung", nr: 136611 , cît ş i "Anzeiger fiir Kunde . .. "12 (vezi fig. 1), publică exact acelaşi text, revista muzeului din Niirnb erg preluînd fără adaosuri sau comentarii şt irea apărută în ziarul din Leipzig. P artea de
început a t extului - în traducere - este concepută astfel : "S-a dat de urme de aşezări
romane la Merţişo ara, cu ocazia construcţiei căii ferate Timişoar a-Arad, şi cu această ocazie
s-au găsit vase romane de diferite for me şi mărimi ... " (în continuare textul este identic cu
cel din CIL, III, p. 1019)1 3 .
Reiese, aşadar, că dintr-o neate nţie , r e dacţia CI L a l ăsat să se suprime din textul original al ştirii publicate în ziarul din Leipzig tocmai locul exact al descoperirii, anume Merţi
şoara (actuala localita te Cărani). Localizarea corectă, la C ărani (vezi fig. 2), a d escoperirii,
pe baza datelor din r evista muzeului de la Niirnberg şi a ştirii din CIL, III, p . 1019, a
dat-o învăţ atul vienez Ca ri Patsch in studiile sale privind Banatul roman 14 • Datorită lui, localitatea Cărani a intrat în literatura arheologică româneasc ă în r îndul aşezărilor cu urme ale
legiunii a V-a Macedouica15 .
Odată l ămurită localizarea la Cărani a descoperirilor menţionate în discutatul pasaj din
CIL, 'III, p. 1019, r ămîne să clarificăm întrebarea: cum s-a putut a junge la fixarea aceleiaşi
descoperiri la Aradul Nou? Credem că primul cercetător care a folosit şt irea din CIL, răs
tălm ăcind -o, poate cu buna inte nţie de a restringe posibilitatea de localizare a descoperirii,
• C. Patsch, op.cit., p. 138; I dem, Banater Sarmatm, in Beurăge, II, 1925, p. 203; C. Daicoviciu, op.cit., p . 104.
' Vezi nota 5, precum ş i Cari Gooss, S tudim zur Geographie und Geschichte des Trajanischen Daciens, Sibiu, 1874,
p . 74, nota 222.
" Sintem indatorati pentru promptul a jutor dr. Fritz Scbaaf, di rector şi lui G. Bernhardt, şeful serviciului
informaţii de la Biblioteca Universită ţii ,.Karl .Marx" din Leipzig.
11 Illustrierte Zeitu11g, (Leipzig), Nr. 1366 din 4.IX. I 869, p. 190. Conform informaţiei primite
din partea lui
G. Bernhardt, n umărul 1365 al ziarului amintit ln C/ L, III, p. 1019 nu conţine nici o referire la descoperirea făcută
pe li nia Timişoara-A rad.
11 Anzeiger fiir /(unde der dwtschen Vo rzeit, Neue F olge,
Organ des germanischen 1\iuseums, voi. XVI,l869,
Niirnberg, coloana 287.
""Auf Spuren riimischer Niederlasstmgen ist man in Merczidor{beim Ba u der Temeswar-Arader Bahn gestossen,
und sind hicbei romiscbe Gefăsse aller Art und Grosse [etc ... ] gefunden worden". - Cuvintele subliniate din textul
român ş i german slut cele omise elin CIL, III, p. 10!9.
" Vezi nota 8.
" C. Daicoviciu, ln Apulum, I, p . 109 şi Repertoriul arheologic al Republicii Socialiste Romdnia, lucrare colectivă
In manuscris. Exemplarul consultat se află ln Biblioteca Institutului de istorie şi arheologie elin Cluj.
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Zona arheologică Arad-Timişoara în secolele II-III e.n.

a fost Cari Gooss. Acesta, în 1874, adică la numai un an după apariţia volumului III din CI L,
vorbind, în lucrarea sa .,Studii asupra geografiei şi istoriei Daci ei Traiane", despre staţiona
rea concomitentă a legiunilor a XIII-a Gemina şi a V-a Macedonica în Banat, într-o anumită perioadă de timp, afirmă într-o notă textual: .,Cărămidă a (legiunii) V. Mac. găsită
pe Mureş (sublinierea noastră) la construcţia căii ferate arădene, cf. Leipziger Illustr. Ztg. din
acest an" 16 • Localizarea, cu de la sine putere, pe Mureş, de către C. Gooss, a descoperirii,
arată că el n-a consultat textul original al ziarului din Leipzig, ci 1-a preluat tot din CI L,
III, p. 1019. El a fost urmat de B. Milleker, cunoscutul autor al repertoriului despre descoperirile arheologice din Banat, care, sprijinindu-se pe informaţia lui C. Gooss, o reproduce
textual, integrind această ştire în catalogul descoperirilor pe localităţi la Aradul Nou (nu
fără a pune un semn de întrebare după numele localităţii)l 7 • Odată înregistrată de Milleker
drept descoperire "pe malul Mureşului", deci, probabil, după el, la Aradul Nou, într-un
repertoriu ce s-a bucurat de mare circulaţie în rindurile cercetătorilor, această ştire a fost
preluată drept bună, intrînd astfel ca un adevăr necontestat în studii de specialitate şi lucrftri
de sinteză 18 •
După expunerea de mai sus, credem că o concluzie se impune de la sine : la Aradul Nou
nu s-au descoperit cărămizi cu stampila legiunii a V-a Macedonica, după cum în mod greşit
presupuneau C. Gooss şi B. Milleker, şi cu atît mai puţin alte categorii de materiale romane
10

17

C. Gooss, op.cit., p. 74, nota 222.
B. Milleker, op.cit., II, p. 13-14.

Cf. lucrările din notele 1 şi 5. Avînd ca trimitere bibliografică la CIL, III, p. 1019 şi Milleker, op.cit., p. 13- J4,
Aradul Nou figurează şi in T.I.R., Aquincum-Sarmizegetusa-Sirmium, I,. 34, Budapesta, 1968, p. 30 cu ,.rO!D-1·
sclle Mauerfundamente" ( 1) şi ,.Stempel I,eg. V. Mac." (informaţie D. Protase - Cluj).
10
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aparţinătoare

unei aşezări, cum spune prof. D. Tudor18 • Textul incomplet, publicat in CIL,
III, p. 1019, care a indus in eroare, provocind confuzie printre cercetători, se referli la
localitatea Cărani (Merţişoara). Astfel o descoperire, făcută acum un secol, dar fals localizată,
va trebui corectată in literatura noastrA. arbeologică.
EGON D0RNER

GIBT ES SPUREN DER LEGIO V MACEDONICA BEI ARADUL NOU?
(Zusammenfassung)
In verschiedenen Facbschriften (siebe Fussnote 5 und 18) wird bebauptet, bei Aradul Nou
(Ncuarad, Ujarad) seien r(}miscbe Ziegel mit dem Stempel der Legio V Macedonica gefunden
worden. Die hiefiir angefiihrte Stelle aus CIL, III, S. 1019 spricbt jedocb nur von romiscben
Funden zwischen Temeswar und Arad. Fotokopien der im CI L angefiihrten Quellen, năm.licb :
Illustrierte Zeitung (Leipzig), 1869 Nr. 1366 und Anzeiger far Kunde der deutschen Vorzeit
(Niimberg), 1869 Spalte 287 - die wir den Herren Dr. Fritz Scbaaf, Direktor und G. Bernhardt, Abteilungsleiter an der Bibliothek der .,Karl Marx"-Universităt Leipzig verdanken beweisen, dass der angeblicb als in Aradul Nou gemacbte Fund, eigentlicb in Merczydorl
(beute Cărani) zum Vorschein kam (Abb. 1). Zu dieser falscben Ortsbestimmung bat der versttimmelte Text aus CIL, III, S. 1019 beigetragen, der von Carl Gooss (Fussnote 9) und
B. Milleker (Fussnote 5) als ,.an der Maroscb", bzw . .,am Maroschufer" und .,Neuarad
(Uj-Arad ?)" ausgelegt wurde.

>t Op.cit., 58. În schimb, In 1962, la Aradul Nou S·a descoPerit o cărămidă cu stampila legiunii a
IV-a Flavia
Feli:11. Vezi 1. Glodariu, Legio IV Flavia Feliz In Dacia, in ActaMN, III, 1966, p. 431; D. Ptotase, Legiunea III!
Flavia la nordw Dunării şi apattenenţa Banatului şi Olteniei de vest la Provincia Dacia, In ActaMN, IV, 1987, p. ~8
şi fig. 2.
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LIMESUL ROMAN ÎN ZONA CASTRULUI DE LA BOLOGA

Cucerirea Daciei în anul 106 e.n., după o campanie îndelungată şi dificilă, reprezintă etapa
a unui deosebit de lung proces de penetraţie a Romei la nordul Dunării!. Ocuparea
acestui teritoriu şi în scurtă vreme romanizarea lui a asigurat imperiului o bază de operaţii
de prim rang, care permitea atacarea duşmanului din flanc. Daciei, bastion înaintat în lumea
barbară, i s-a încredinţat un rol complex în strategia imperială2. Cucerită printr-un uriaş efort
militar, Dacia a putut fi menţinută numai printr-o continuă grijă pentru organizarea unei
apărări puternice şi printr-o acţiune sistematică de romanizare rapidă şi profundă. De aceea
apărarea Daciei a fost o preocupare permanentă pentru împăraţi, iar interesele multiple ale
imperiului au determinat eforturi deosebite pentru păstrarea ei. Măsurile defensive s-au incadrat in frontul mai larg al apărării părţii europene de nord a imperiului şi au atins maxima
eficienţă la inceputul secolului al III-lea3 .
Sistemul defensiv al Daciei romane prezintă trăsături specifice cu particularităţi deterntinate în primul rînd de configuraţia terenului4 • Ansamblului de mijloace defensive de la frontierele
Daciei i s-a dat, după denumirea generală a frontierelor imperiale, numele de limes 6 • Cum
izvoarele şi datele de amănunt asupra limesului Daciei lipsesc 6 , precizarea traseului lui s-a
putut face numai prin urmărirea aşezării pe teren a castrelor şi a fortificaţiilor înaintate,
"care cu oarecare aproximaţie, dat fiind că graniţa se află aproape întotdeauna in faţa lor
la o anumită distanţă, delimitează teritoriul provinciei" 7 • Studiile efectuate asupra altor frontiere ale imperiului roman au dovedit că elementele componente caracteristice limesului
variază nu numai după provincii, ci, chiar în cadrul uneia singure, şi după terenul pe care
îl traversează. Indiferent de specificul fiecărei provincii, elementele limesului alcătuiesc un
tot coerent, completindu-se reciproc. În forma sa ultimă limesul devine o barieră vizibilă, iar
în unele locuri impozantă ; dar nu forma este ceea ce il defineşte. Aceasta presupune că pe
lîngă formele sale generale limesul poate conţine elemente specifice condiţiilor unei anumite
regiuni.

finală

1 Despre cauzcle cuceririi Daciei şi desfăşurarea războaielor dacice cităm următoarele
lucrări
mai importante:
C. Patscb, Der K ampf um den Donauraum unter Domitian und Trajan (Beitrăge zur V iilkerkunde von Siidosteuropa, V, 2),
Wien-Leipzig, 1937; E. Kornemann, Geslalten und Reiche, Leipzig, 1943; R. Paribeni, Optimus Princeps, lllessina, 1926;
idem, L'ordinamenlo delia conqt,ista di Traiano, in Dacia, II, 1925, p. 1-21; V. Christescu, Istoria militard a Daciei
romane, Bucureşti, 1937, p. 10 sqq.; C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquite, Bucarest, 1945; idem, in
IstRom, I, p. 255-338; R.P. Longden, The Wars of Trajan, in CAH, XI, 1945, p. 223-251.
• L. Homo, Le Haut-Empire, in Histoire generale dirlg~e par G. Glotz, Hisloire romaine, tomc III, p. 448
sqq.; W. Weber, In CAH, XI, p. 351-353; C. Daicoviciu, op.cit., p. 79.
1
M. Macrea, Apdrarea graniţei de vest şi de nord-vest a Daciei pe timpul împdratului Caracalla, în SCIV, 1957,
p. 217, 244.
' E. Fabrlcius, In RE, XIII, (1926), col. 642, s.v. limes, prezinta teona lui A.v. Domaszewski, denumită
"Talsperre" In legătură cu sistemul de apărare al Daci ei.
1
G. Forni, Ruggiero, IV, s.v. limes, p. 1074-1083.
1
M. Macrea, in IstRom, I, p. 350 sqq.
' C. Dalcoviciu, op.cit., p. 107 ; M. Macrea, loc.
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în cele ce urmează este prezentată o porţiune din sectorul nord-vestic al limesului Daciei
romane&, porţiune situată intre Valea Poicului şi Măgura Bologii, despre care (porţiune) credem că revenea spre apărare şi control castrului roman de la Bologa. Acest subsector al
limesnlui de nord-vest al Daciei este orientat NE-SV, distanţa intre punctele cele mai îndepărtate în care au fost descoperite posturi înaintate de observaţie şi semnalizare este de
6-7 k.m (vezi harta). Observaţiile prezentate de noi se vor referi mai puţin la castru, care
este in general cunoscute, şi mai mult la linia înaintată de posturi de observaţie şi semnalizare, inclusiv la sistemul propriu-zis de legătură intre această linie înaintată şi castru. Toate
aceste observaţii sint rezultatul unor cercetări arheologice efectuate incepind din anul 1965
in cadrul şantierelor arheologice de la Bologa (jud. Cluj) şi Buciumi (jud. Sălaj) 10 • Pornind
de la caracterul nefinalizat al cercetărilor anterioare, care sint rezultatul unor observaţii de
suprafaţă, investigaţiile noastre au avut drept scop: precizarea caracterului fortificaţiilor
înaintate cu ajutorul materialului arheologic, stabilirea tipului de fortificaţie căruia ii aparţin
şi, mai ales, obţinerea unor detalii de construcţie (plan, dimensiuni, sistem de construcţie).
Acest scop destul de restrins s-a datorat faptului că ipotezele privitoare la existenţa liniei
avansate sint rezultatul unor cercetări de suprafaţă 11 , fiind necesare, pentru precizare, săpături
arheologice. Am exclus de la inceput posibilitatea urmăririi acestei linii înaintate pe toată
lungimea şi adincimea ei, pornind de la considerentul că o cercetare simplă, lipsită de aportul
fotografiei aeriene, nu poate duce (in cazul acesta) la rezultatul dorit. Dat fiind acest lucru,
unele observaţii au un caracter provizoriu.
Cercetările efectuate in mai multe puncte situate in regiunea mai sus amintită au dovedit
că ruinele fortificaţiilor cercetate aparţin unor turnuri romane de observaţie şi semnalizare,
funcţionalitatea fiecăruia depinzînd strict de poziţia in teren.
Măgura Bologii. Pe panta nord-estică a acestui deal, pe un mic platou împădurit situat
cam la 800 m de virf, se află ruinele unui turn 12 • Ele se prezintă sub forma unui con cu

0

Limesul Daciei romane, considerat ca o subdiviziune a limcsului danubian (sau

mai

degrabă

transda.nubian):

J,. Homo, Nonvelle hisloire rornaine, Paris, 1941, p. 398 sqq.; idem, L'Ernpire romain. Le gouvernemenl du monde. La

difmse du monde. L'exploilalion du rnonde, Paris, 1925, p. 209 sqq., poate fi lmpărţit la rîndul lui in mai multe sectoare ale căror elemente depind de forma de relief predominantă. Formula asupra căreia au căzut de acord
toţi
specialiştii care se ocupă cu limesul este că limesul este o fîşie de apărare organizată in reţea, care cuprinde intr-un
tol coerent intreaga organizare militară şi administrativă şi în general ansamblul vieţii de la frontierele imperiului
(G. Forni, s.v. lirnes, in Ruggiero, IV, p. 1080-1083). Schema lui poate conţine mai multe elemente In funcţie
de loc, inamic şi posibilită\.i materiale, dar incepind cu cea mai simplă schemă pină la forma cea mai complexă există
un clement fix, prezent permanent şi in mod necesar şi faţă de care se plasează toate celelalte elemente şi acesta este
drumul, care dA, de al Uel, şi numele de limes. Prezenţa drumului nu implică intotdeauna şi alte mijloace de apărare
(G. Porni, s.v. limes, in Ruggiero, IV, p. 1080, 1084). O prezentare de detaliu a limesului Daciei romane lipseşte încă.
în ansamblu e relativ bine cunoscut: C. Daicoviciu, op.cit., p. 107 sqq.; 111. 1\lacrea, op.cit., p. 351, 375-377. Sectorul
<le nord-vest allimesului Daciei romane a primit denumirea de limes Dacicus (C. Torma, Adalik iszak-nyugati Dacia
fald- ts helyiraldhoz, in A Magyar T1ulomanyos Akadimia Evkiinyvei, Pest, 1863, XI, p. 37). Cercetările de suprafaţă începute de mult timp au făcut posibilă cunoaşterea elementelor limesului roman in acest sector: Şt. Ferenczi,
Die Erforschung des riimischen Lirnes auf den Hiihen des Meseşgebirges, In Dacia, N.S., XI, 1967, p. 143-162; idem,
Obscrmţii cu privire la sistemul şi caracterul aşa-zisului "Limes Dacicus", in ActaMN, V, 1968, p. 75-99 cu intreaga
bibliografic (extrem de an1ănunţit prezentată) referitoare la această problemă. A studia sau a prezenta izolat elementele constitutive ale unui ansamblu atit de coerent ca limesul (G. Forni, op.cit., p. 1083-1094, elementele constitutive
ale limesului) nn poate duce decit la erori dacă felul in care se !ncadrează in el nu este· subliniat In mod constant. De aceea prezentarea oarecum separată a liniei lnaintate de posturi de plndil şi semnalizare se face mai
mult pentru a clarifica structura ci.
1 M. 1\lacrca, Castrul roman de la Bologa. Sdpdlurile din vara anului 1936, în ACMIT, IV, 1932-1938, p. 195 -233;
E. Chirilă - N. Gudea, în Materiale, X (sub tipar).
10 Rezultatele parţiale ale acestor
cercetări, extinse şi In porţiunea posturilor înaintate de
pe Munţii Meseş,
au fost cuprinse in lucrarea noastră de diplomă Contribuţii la cunoaşterea limesului roman fn zona Munţilor Meseş
(conducător ştiinţific: lector Hadrian Daicoviciu).
11
În intregimea lor rezultatele acestor cercetări de suprafaţă sint adunate şi folosite foarte bine la Şt. Ferenczi,
loc.cit.
11 Tumul a
fost descoperit şi semnalat pentru prima dată de Şt. Ferenczi, în SCIV, X, 2, 1959, p. 339,
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vîrful prăbuşit în interior; înălţimea
ruinelor este cam de 2 m. A fost executată o secţiune lungă de circa 10 m
cu direcţia SE-NV şi au fost urmărite
zidurile pe anumite porţiuni pentru
stabilirea dimensiunilor şi a formei.
1
Turnul este de formă patrată, dimensiunile lui în interior fiind de 5,10 X
:
1
x 5,10 m (fig. 2). Zidul, construit în
1
tehnica opus incertum, are grosimea de
:
1
0,95 m. Temelia zidului, cu pietrele
1
prinse cu mortar, este mai groasă, ie1
şind spre exterior cu 0,20 m; înălţimea
:
1
ei este de 0,40 m. în interiorul turnului,
1
1
sub stratul de dărîmătură (bolovani,
1
ţigle, mortar), apare un strat de cenuşă
1
cu grosimea de 0,30-0,40 m, aşezat ---t-t>-:777'71------------L--t-<;4<<;4-...
deasupra pămîntului neumblat, aici o
rocă nisipoasă de culoare roşie deschisă
(fig. 3/1). în stratul de cenuşă, care
constituie nivelul de locuire, şi mai
ales in partea superioară a lui, au apă
rut numeroase fragmente ceramice, 0
2
a
5m
dintre care unele aparţinînd unor oale ....__ _.__ _.....__......_ _.....___
Fig. 2. - Planul turnului de pe Măgura Bologii.
(fig. 17{13, 18; fig. 18{1, 2, 4, 6),

r-----r----

l:

L---------/

ţigle şi olane.
Măgura Sebeşului (Ţîclă); Secţiunea efectuată

oase,

a arătat că nu există aici fortificaţie romană 13 •
Poeni. Dîmbul Vărădeştilor (Dealul Ţiganilor; Într-a satului). A fost executată o secţiune
lungă de 30 m transversal peste ceea ce se presupunea că este un vallum roman. Cercetarea
a arătat că este o formaţiune naturală a terenului, lucru care de altfel se mai poate observa
şi în profilul tăiat de drumul actual pentru căruţeu.
Pe acelaşi deal, cam la 250-300 m de capătul său terminat abrupt spre valea Crişului
Repede, se află ruinele a două turnuri aşezate succesiv în pantă. Aspectul lor exterior a dat
naştere la păreri diferite în legătură cu dimensiunile şi raportul cronologic dintre ele 15 • Turnul
de jos (pe care l-am denumit convenţional nr. 1), aşezat pe panta estică a coamei dealului,
este foarte rău conservat. Pentru cercetarea lui au fost trasate două secţiuni perpendiculare
de cîte 6 m lungime şi a fost urmărită partea exterioară a zidului pe laturile de vest şi
sud. Orientarea zidurilor corespunde cu aproximaţie punctelor cardinale. Turnul este de formă
patrată 18 , laturile lui măsurînd în interior 3,60 X 3,60 m (fig. 4). Grosimea zidului, construit
în tehnica opus incertum, este de 0,85 m. Temelia zidului, cu ceva mai groasă, este înfiptă
în roca nisipoasă, înălţimea ei fiind de 0,70 m. Pietrele temeliei nu sînt prinse cu mortar
pe toată înălţimea ei, ci numai in partea superioară. Din zidul propriu-zis se păstrează foarte
puţin. Lipsesc în interiorul turnului urmele unui strat de locuire (fig. 5/1). Materialul arheologic
provenit din interior constă din fragmente ceramice foarte mărunte; mai numeroase sînt în afara
zidurilor. De aici provin fragmentele unei străchini (fig. 19/20, 21), parte din gura unui opaiţ
"cu canal" (fig. 19/19), un fragment dintr-o gresie pentru ascuţit (fig. 19{18), o plăcuţă de
Şt. Ferenzi, ibid., presupunea existenţa unui turn de observaţie roman.
u C. Daicoviciu, în AISC, II, 1933-1935, p. 254-256 a stabilit că la Poeni nu poate fi vorba de un vallum;
săpăturile au confirmat acest lucru. Şt. Ferenczi, In Dacia, N.S., XI, 1967, p. 152, crede că este vorba de un
vallum roman.
" Cele două turnuri de la Poeni sint descoperite de A. Duday, vezi Dolg, III, p. 107; Şt. Ferenczi, în SCIV,
X, 2, 1959, p. 343.
11
În discuţiile despre forma turnurilor unii dintre autori s-au oprit asupra celei patrate (A. Buday, Şt. Ferenczi), in timp ce alţii au presupus că pot avea plan circular (K. Tonna, A. Radn6ti). Bineinţeles că In ce priveşte
dimensiunile turnurilor, datele lor sint ceva mai îndepărtate de realitate.
13
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bronz, o scoabă de fier (fig. 19/25) şi numeroase fragmente de oale '(fig. 17/11, 12, 15, 26).
Au apărut de asemenea ţigle şi olane fragmentare. Lipsa indiciilor unui nivel de loculre,
asociatii cu cantitatea mică de dărimăturli. de
piatrll, presupun o folosire mai puţin intensă
şi o diferenţă de construcţie (suprastructură
de lemn?) faţă de turnul următor.
Turnul nr. 2, situat la 10-15 m mai sus in
pantă, pe culmea dealului, are aspectul unui
con cu virful prăbuşit in interior. Pentru cercetarea lui s-a trasat o secţiune cu direcţia N- S
peste ziduri, s-a golit in intregime interiorul lui,
iar latura de nord a fost urmărită pe partea
exterioară pină la ambele colţuri. Turnul este
orientat cu zidurile pe direcţia punctelor cardinale (fig. 6). Este de formă patrată, dimensiunile in interior fiind de 3,80 x 3,80 m. Zidul,
o
gros de 0,85 m, este construit in tehnica opus
incertum. Temelia lui, din bolovani neprinşi cu
Fig. 4.- Planul turnului nr. 1 de la Poeni.
mortar, avind aceeaşi grosime cu zidul, se
adinceşte la 0.40 m in roca virgină. Interiorul
turnului nu prezintă urme de deranjare ; sub stratul de dărîmătură constituit mai ales din
pietrele căzute din zid se aflli. un strat de cenuşă gros de 15-20 cm, aşezat deasupra pămin
tului neumblat. Acest strat este pigmentat cu resturi de cărbune, fragmente ceramice, oase,
etc. (fig. 5/2). Lingă peretele de sud, cam la mijlocul distanţei dintre pereţii de est şi vest,
a fost descoperitli. o vatră de foc, de formă aproximativ rotundă, susţinută de pietre laterale.
Înălţimea vetrei faţă de nivelul iniţial de călcare este de circa 10 cm, ea fiind aşezaU pe
o bazll alclltuită dintr-un strat de mortar gros de 3-5 cm. Suprafaţa vetrei atinge 0,80 mp
(fig. 7). Se pare că focul nu se făcea numai pe această vatră, ci, judecind după urmele intense
de cenuşă şi fragmentele ceramice, foarte dense mai ales pe la colţuri şi de-a lungul pereţilor,
se fAcea şi in alte puncte ale turnului. în raport cu vatra, durata de funcţionare a acestor
puncte pare să fi fost mai scurtă sau poate ulterioară. În colţul de NE al turnului a fost
dezveliU o groapă de formă conică cu diametrul gurii de 0,90 m, adincă de 0,60 m, care
prin conţinut - cenuşă, oase calcinate, fragmente ceramice - ar fi putut servi iniţial ca
groapă de provizii, ulterior fiind aruncate in ea resturile din turn (gunoaie). Materialul arheologic este relativ bogat (dacă ne gîndim la dimensiunile turnului, in raport cu alte turnuri,
ţinînd cont şi de caracterul exhaustiv al cercetării aici). Fragmentele ceramice aparţin mai
multor categorii de vase de uz comun: oale de diferite mărimi (fig. 17/2. 7, 9, 13, 14, 16,
21-25; fig. 19/27), capace (fig. 18/8), străchini (fig. 18/7, 9, 10), vase mai mari pentru provizii (fig. 17/27). A mai apărut un virf de suliţă (fig. 19/26), un fragment dintr-o aplică de bronz
şi o jucărie de lut făcută din peretele unui vas, folosită probabil la jocurile de noroc. Din
os sînt citeva piese prelucrate, destinaţia lor putind fi cu greu precizată (fig. 19/1-7, 9-11,
17). Au mai apărut ţigle şi olane.
Dealul Horhiş (Carpăn). La 500-600 m de turnul descris mai sus, pe capătul dinspre valea
Crişului a dealului numit Horhiş, cu o perspectivă mai largă asupra văii Crişului, a fost
cercetat alt turn17 . Urmele lui sint vizibile şi se pot stabili forma şi dimensiunile (in interior)
ale turnului chiar şi fără cercetări arheologice1 8 • Turnul a fost cercetat cu o secţiune peste
laturi, avind direcţia E- V, interiorul lui a fost golit, iar laturile de est şi sud au fost urmă
rite pe partea exterioară. Turnul este orientat cu laturile pe direcţia punctelor cardinale. Este
de formă aproximativ patrată (fig. 8). Două din laturile sale, cea de nord şi cea de sud, nu
sint riguros egale, deşi in intenţia constructorilor el trebuia să aibă forma unui patrat. Dimen17
I,a C. Torma, A limes dacicus fels6 rlsze, In Jf.TTK, IX, Budapest, 1880, p. 57 şi A. Buday, op.cit. p.
106,
punctul In care e plasat acest tum e numit .,Carpen". E vorba de acelaşi loc, dar pe care astăzi lumea il numeşte

Horhiş.
11 Şt.

Ferenczi, op.cit., p. 345
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Fig. 6.

Planul turnului nr. de la
Poeni.

o

1.

Fig. 8.

Planul turnului de pe
Horhiş.

si unile laturilor în interior sînt: 3,80 m (laturile de vest şi est) X 3, 75 m şi respectiv 3,90 m
(laturile de nord şi sud). Grosimea zidului este de 0,80 m. Zidul este construit în tehnica
opus incertum, folosindu-se aici deosebit de mult mortar. El este aşezat direct pe roca virgină,
aici o stîncă sfărîmicioasă. Înălţimea lui, măsurată de la stîncă, ajunge în interior pînă la
0,80 m (fig. 9{1, 2). Pe latura de est, la baza zidului în exterior, apare în secţiune, un strat
de pămînt galben. Nu putem preciza dacă prezenţa acestui strat de pămînt este rezultatul
muncii constructorilor (pentru a întări zidul) sau este rezultatul unei alunecări de teren,
ţinînd cont de poziţia turnului. Lipsesc în interior indiciile unui nivel de locuire. Ceramica este
foarte rară şi foarte fragmentară. Nu am găsit ţigle sau olane. Faptul că acest turn a fost
deosebit de mult răscolit ne lipseşte de posibilitatea de a aprecia dacă lipsa sau prezenţa
materialului arheologic este legată de intensitatea locuirii ori a folosirii turnului.
Pe dealul Cetăţea, despărţit de dealul Horhiş printr-o vale abruptă, distanţa în linie aeriană
fiind de circa 1 km, a fost cercetat alt turn10 • Aspectul său exterior era acela al unui mameIon uriaş (fig. 10/1). Au fost trasate două secţiuni perpendiculare şi au fost urmărite zidurile
pe partea exterioară şi interioară (fig. 3/2, 10/2). Dimensiunile turnului in interior sînt
3,50 X 3,50 m. Orientarea 1aturilor corespunde cu direcţia punctelor cardinale (fig. 11).
Zidul turnului gros, de 0,85 - 0,90 m, este construit în tehnica opus incertum ; temelia lui,
avînd aceeaşi grosime cu zidul, se înfige în roca virgină pînă la 0,45 m. Pietrele temeliei par
a fi prinse cu mortar. Lipsesc în interior urmele unui strat de locuire, poate ca urmare a deranjării lui ulterioare. Au apărut cîteva fragmente ceramice aparţinînd unor oale (fig. 17/1), stră
chini (fig. 17{6) şi o parte dintr-o gresie de ascuţit (fig. 19{18).
Pe locul numit Dosul Marcului a fost cercetat punctul unde se presnpunea că se află un
turn roman20 • Cercetările au arătat că acesta fie că n-a existat deloc, fie că a fost demolat
şi scos, astfel încît nu s-a mai păstrat nici cea mai mică urmă de construcţie. Noi încliui'tm
să credem mai degrabă (judecînd şi după aspectul locului şi al "ruinelor") că aici n-a fost
un turn roman.
Turnul următor se află pe vîrful Rimbuşoi (Coasta Rimbuşoaiei), fiind situat la 1,5-2 km
în linie dreaptă de la turnul de pe Horhiş 21 • Turnul nu este aşezat chiar pe vîrf, ci la înce" C. Torma, op.cit., p. 57; A. Buday, op.cit., p. 107; Şt. Ferenczi, loc.cit.
1
° C. Torma op.cit., p. 57. Spre deosebire de celelalte turnuri, ale căror ruine se prezintă sub forma unei
movile mai mari sau mai mici, .,urmele" acestui turn sint plasate intr-o adîncitură mai mare a terenului de pe coama
dealului. În această adîncitură, in perioada cind pămînturile de pe acest loc erau lucrate au fost aruncaţi bolovanii
pe care plugul ii scotea din pămînt. Grămada de bolovani a luat, cam la mijlocul adînciturii, aspectul unei movile.
11
C. Torma, op.cit., p. 57; A. Buday, op.cit., p. 106; A. Radn6ti, in ArchErt, V-VI, 1944-1945, p. 143.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

514

F ig. 7 . -

ŞI DISCUŢII

l. Veder e a interiorului turnului nr. 2 d e la Poeni cu vatră d e foc ;

2. Asp ectul <>xterior al ,. turnului" de la D osul Mar cului.
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Fig. 9 . -

1. Turnul de pe Horhiş (latura de est) : aspect din timpul s ăp ăturii;
2. Colţul de SE al turnului de pe Horhiş.
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Fig. 10. - 1. \'edere a turnului de pe Cetăţea înaintea săpături i
2 . Turnul de pe Cetăţea: aspect din timpul s ă păturii.
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Fig. 11. - Planul turnului de pe
dealul Cetăţea.

putul pantei în partea de sud-vest. A fost trasată o secţiune peste zidul de nord al turnului
pentru determinarea grosimii lui şi, începînd din acest punct, au fost urmărite laturile pe
partea interioară şi exterioară pe aproape întreg conturul turnului (fig. 14/1, 2). Turnul are
plan patrat cu dimensiunile în interior de 4,25 X 4,25 m. Laturile lui sînt orientate corespunzător direcţiei punctelor cardinale (fig. 13). Zidul este construit în tehnica opus incertum
cu mortar bogat; grosimea lui este de 0,85-0,90 m. Temelia, avînd aceaşi grosime cu zidul,
se adînceşte în roca virgină pînă la 0,45 m. Înălţimea la care se păstrează zidul faţă de
nivelul de călcare din interior trece pe alocuri de 1 m. Deşi interiorul turnului nu a fost
cercetat în întregime, materialul arheologic scos la lumină este relativ bogat. Alături de fragmentele ceramice care provin de la numeroase tipuri de vase, mai ales oale (fig. 17/4, 10, 23),
unele cu elemente de decor (fig. 17/22, 23), au mai apărut un piron .de fier (fig. 19/16) şi
fragmente din nişte gresii pentru ascuţit (fig. 19/8, 13, 14). Ţiglele şi olanele sînt în cantitate
foarte redusă. Deasupra nivelului de locuire din interior a putut fi observată în unele locuri
(mai ales de-a-lungul zidurilor de nord şi vest) prezenţa unui strat de arsură care ar putea
fi în legătură cu felul în care s-a încheiat existenţa acestui turn.
La nord de dealul Rimbuşoi se află dealul Bonciului, despărţite fiind de o rîpă foarte adîncă
şi abruptă prin care curge valea Vărădeştilor. Cam la 200 m de coama acestui deal, pe panta
sudică, a fost descoperit şi cercetat un turn (fig. 15/1). Săpăturile au constat dintr-o secţiune
peste ruine şi urmărirea conturului exterior şi parţial în interior (fig. 15/2). Turnul este de
formă circulară, diametru! lui în interior fiind de 5,80 m (fig. 16). Zidul turnului, cu grosimea de 0,90 m, este construit în tehnica opus incertum. Temelia lui, puţin mai groasă, este
înfiptă in pămîntul neumblat pînă la 0,45 m. Zidul se păstrează mai bine în partea de sud;
în rest a fost scos. Materialul arheologic provenit din turn sau din afara lui este foarte fragmentar. Menţionăm o jucărie de lut (fig. 17/8).
Pe vîrful Greben (fig. 15/1) a fost de asemenea cercetat un turn 22 cu ruinele sub forma a
trei (sau chiar patru) gropi mari, alăturate, foarte răscolite, la suprafaţă aflîndu-se fragmente
ceramice, ţigle şi olane. Uneori cei care au răscolit au pătruns în pămîntul virgin distrugînd
orice urmă de construcţie. Din slabele urme de ziduri care se păstrează mai ales în partea
de sud şi vest, am putut deduce că este vorba de un turn mai mare de formă patrată (rectangulară în orice caz), dimensiunile lui în interior fiind de circa 10 m. Grosimea zidului pe
" C. Torma, op.cil., p. 61; A. Buday, op.cit., p. 108. Nu excludem posibilitatea ca in acest punct
chiar de o construcţie mai mare, eventual compartimentată.
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Fig. 12 . - 1. Latura de nord a turnului de pe
(detaliu) ; 2. Colţul de NV al turnului de pe
Cetăţea (detaliu) .

Cetăţea
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Fig. 13. Planul turnului de pe dealul
Rimbuşoi.

D

2

3

laturile de sud şi vest este de 0,90 m. Turnul este orientat cu laturile pe direcţia punctelor
cardinale. Materialul arheologic, cu excepţia ţiglelor şi a olanelor, este sărac şi foarte fragmentar. Menţionăm numai un fragment dintr-o oală (fig. 18/5) şi altul de la o strachină din
pastă cenuşie fină, cu firnis (fig. 18/3).
Pentru a incheia prezentarea acestui sector, amintim că din şirul de puncte pe care cercetările de suprafaţă le menţionează ca ruine de turnuri romane2 3 (dealul Sonului, dealul Cociunului, dealul Vlasinului) nici unul nu prezintă după părerea noastră urme convingătoare pentru
a intra în studiullimesului înaintat. Cercetările sînt în curs şi vor da un răspuns la problemă.
În orice caz, legătura sectorului prezentat cu cel care revenea spre control castrului de la
Buciumi se putea face şi dacă linia înaintată se oprea la turnul de pe Greben, din acest
punct existînd o bună legătură vizuală cu turnul de pe dealul Cozlii (Măgura Priei)u, sau
cWar cu "burgul" de pe Poic (La Puiu) 26 , puncte care constituie capătul de sud al sectorului
inaintat din faţa castrului de la Buciumi.
Desigur, datorită numărului mic de turnuri identificate şi cercetate şi spaţiului destul
de limitat pe care au fost studiate, este prematură o concluzie generală asupra liniei avansate
de posturi de observaţie şi semnalizare. Totuşi, stadiul actual al cunoştinţelor noastre ne
oferă o bază de discuţie şi justifică, dacă nu chiar concluzii, măcar cîteva ipoteze temeinice
de lucru.
S-a confirmat arheologic ipoteza că pe hotarul nord-vestic al Daciei romane există o linie
înaintată de posturi de observaţie şi semnalizare, element al limesului roman18 • Materialul
arheologic confirmă faptul, ceea ce justifică ipoteza că cea mai mare parte, dacă nu chiar
toate ruinele de mici construcţii din această parte a graniţei de nord-vest a Daciei, sint şi
ele turnuri romane (fapt care urmează a fi verificat prin săpături), cu atit mai mult cu cît
pe lîngă multe din aceste ruine pot fi adunate de la suprafaţă resturi ceramice romane.
" Ş!. Ferenczi, in Dacia, N.S., XI, 1967, p. 147, 150.
"' În punctul Dealul Cozlii, un virf izolat situat In partea de N-E a :!.Iăgurii Priei, a
de noi un tum; cf. Şt. Ferenczi, op.cil., p. 147.
11 Şt. Ferenczi, op.cil., p. 150.
11

C. Torma, op.cil., p. 4; G. Teglas, In AkErl, XVIII, 1907, p. 573-574; C. Daicoviciu,

fost

cercetat

op.cit.,

p.

parţial

302-304

stabileşte in chip neindoielnic elementele liniei lnaintate in această parte a graniţei Daciei romane; A. Radn6ti,

op.cu., p. 136, 151-152; Şt. Ferenczi, op.cil., p. 142-.62; idem, in AclaMN, V, 1968, p. 79-82, 91-95.
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1. Turnul d e pe dealul Rimbuşoi; aspect din timpul săpăturilor;

2.

Colţul

d e NE a l turnului de pe

Rimbuşoi
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1. Vedere de pe dealul Rimbuşoi a turnurilor de pe d ealul Bonciului şi de pe
dealul Gre ben; 2. Turnul de pe dealul Bonciului : aspect din săpăţură .
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1 'g. 16. - Planul turnului de pe
dealul Bonciului.

o

f

2

J

Cele citeva sondaje şi săpături17 efectuate de noi par a dovedi că fortificaţiile din acest sector se încadrează in categoria construcţiilor militare cunoscute sub numele de .,turris" sau
.,burgus"n. Turnurile nu indeplinesc rolul clasic al celor încadrate intr-un sistem de fortificaţii ca procedeu extraordinar de flancare, ci intră in categoria turnurilor izolate cu destinaţia precisă de a supraveghea accesul la punctele strategice, de a observa şi transmite semnale. Rolul lor principal era in slujba apărării, de aceea nu este de mirare că la punctele mai
importante dimensiunile lor creşteaun.
Rolul turnurilor este determinat de două necesităţi de bază: a observa şi a comunica prin
semnale cele observate spre castre. Aşezarea pe teren a turnurilor este deci de aşa natură,
incit asigură o legătură vizuală intre ele pe de o parte, iar pe dt: altă parte intre sistemul
de observaţie pe care ele il reprezintă şi castre. în cadrul acestor necesităţi de b~ză, fă~ă
a căuta să ajungem la diferenţieri excesiv de subtile in legătură cu rostul fiecărui turn m
parte, este evident că un turn va fi in acelaşi timp post de observaţie şi semnalizare dacă
este aşezat in aşa fel incit să supravegheze o cale de acces ori dacă este plasat pe un punct
dominant sau va fi numai o verigă de legătură pentru semnalizare atunci cind poziţia lui
este de aşa natură incit nu i se poate atribui un rol eficace de observaţie. Această diferenţiere in ce priveşte ponderea rolului de observaţie sau semnalizare pare să corespundă cu
aşezarea însăşi a turnurilor. Există turnuri aşezate pe culmea unor dealuri, in poziţie dominantă, cu un larg cimp de observaţie (nelimitat ca spaţiu) atît spre praetentU'ra (înţelegînd
prin aceasta zona ,.liberă" din faţa graniţei), cit şi spre provincie şi asupra intregii linii de
posturi înaintate. Astfel sint turnurile de pe :Măgura Bologii, Rlmbuşoi şi dealul Greben, ele
avind un rol preponderent de observaţie. Un loc deosebit ocupă intre acestea turnul de pe
:Măgura Bologii, singurul (deocamdată) dintre toate turnurile care are legătură cu castrul, prin
el realizindu-se legătura intregii linii înaintate cu castrul. Tot un rol oarecum deosebit ii
revenea turnului de pe dealul Greben, care face legătura acestui sector cu linia înaintată de
posturi de observaţie şi semnalizare de pe :Munţii :Meseş, care intră in sectorul ce revenea spre
17 În discuţiile despre turnuri vom ţine cont şi de rezultatele cercetărilor arheologice din
sectorul de posturi
rnaintate din faţa castrului de la Buciumi, unde au fost de asemenea cercetate citeva turnuri, unele de formă
patrată, altele lnsă avind plan circular. Cf. lucrarea noastră de diplomă .,Contribuţii la cunoaşterea limesului roman
In zona M-ţllor Meseş", Cluj 1968, Manuscris
18 H. Graillot H. Frere, turris, in DA, V, !, p. 54!J sqq.; G. Porni, op.cit., p. 1089-1090.
11 H. Graillot H. Frere, loc.cit. Despre turnuri, poziţie, funcţii şi tipuri vezi şi: J. Baradez, Fossatum A/,icae, Paris, 1949, p. 36, 161, 357, K. Schuchardt, Die Bu'g im Wandel der Weltgeschichle, Leipzig, 1931.
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Fig. 17. -

Ceramică romană

din turnuri.
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Fig. 18. -

Ceramică romană

din turnuri.
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Ceramică şi alte materiale arheologice din turnuri.
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apărare şi control castrului de la Buciumi. Un virf de deal (azi împădurit) se interpune intre
castru şi dealurile Rimbuşoi şi Greben, scoţindu-1 din unghiul razei vizuale.
Alte turnuri, ca cele de pe Horhiş şi Cetăţea, deşi sint aşezate pe locuri dominante (mult
mai joase însă decît cele amintite mai sus), au raza cimpului de observaţie limitată ca spaţiu;
primul are perspectivă asupra văii Crişului pînă la vadul Sasului, cel de al doilea observă
aceeaşi zonă, plus valea Vărădeştilor. Rolul lor in ceea ce priveşte observarea a scăzut, limitat
la controlul şi semnalizarea unor evenimente care se petrec in zona imediată de apărare.
Turnurile de la Poeni (nr. 1 şi nr. 2) şi dealul Bonciului au cimpul de observaţie extrem
de limitat: primele două supravegheau valea Crişului pe o porţiune foarte redusă, cel de al
treilea observa valea Vărădeştilor de asemenea pe o porţiune redusă. Turnurile de la Poeni
au legătură vizuală numai cu turnul de pe Măgura Bologii, cu cel de pe Horhiş şi Cetăţea,
iar cel de pe dealul Bonciului numai cu turnul de pe Rimbuşoi. Rolul lor era mai mult
de semnalizare a unor pătrunderi sau eventuale mişcări inamice chiar in cadrul sistemului
de apărare (de fapt accesul in sistemul de turnuri) şi mai ales de control. Cercetările repetate
care au îmbogăţit permanent cunoştinţele in ce priveşte numărul turnurilor au stabilit că
linia înaintată care trece şi la sud de Crişul Repede se opreşte la turnul de pe Măgura
Bologii30 •
•
întrucît nu se cunoaşte încă numărul şi poziţia exactă a tuturor turnurilor de pe linia
înaintată de posturi de observaţie şi semnalizare, chiar şi in acest sector, nu credem că este
oportun să tragem o concluzie in legătură cu distanţa dintre ele. Starea de lucruri nu ne
permite nici măcar să putem folosi analogiile de pe alte sectoare ale limesului imperiaJ31 •
Singura concluzie care se poate stabili in stadiul actual al cercetărilor in ce priveşte distanţa
dintre turnuri in porţiunea studiată este că ea depinde de configuraţia terenului, care condiţionează vizibilitatea. În raport cu această condiţionare, distanţa dintre turnuri poate fi mai
mare sau mai mică, turnurile fiind mai dense in anumite porţiuni (vezi Poeni - Horhiş Cetăţea - Rimbuşoi - dealul Bonciului) distanţa dintre ele fiind de 300-800 m, in timp
ce altele pot fi situate la intervale mai mari (Măgura Bologii şi dealul Greben sint la peste
2 km de cel mai apropiat turn cunoscut pînă in prezent). Modestele noastre cercetări n-au
rezolvat in intregime chestiunile legate de numărul turnurilor şi distanţa dintre ele, în schimb
aduc citeva elemente noi in legătură cu detaliile de construcţie ale turnurilor: detalii legate
de plan, dimensiuni şi sistem de construcţie. Dacă datele despre aceste elemente lipseau pentru
turnurile izolate din cadrul liniei înaintate de posturi, date mai precise se cunoşteau despre
turnurile construite pe valul din faţa puternicului castru de la Porolissum, val care forma
apărarea imediată a centrului fortificat şi a aşezării civile de aici, in spatele liniei înaintate
de posturi de observaţie 32 • Turnurile cercetate de noi in faţa castrului de la Bologa au plan
patrat sau circular. Încă nu se poate explica prezenţa simultană pe linia înaintată a turnurilor cu plan patrat sau circular. Există însă analogii pentru coexistenţa acestor două tipuri
de turnuri şi pe alte sectoare ale limesului roman, dar nu se discută problema raportului cronologic intre eleaa. Noi credem că le putem considera contemporane, cu atît mai mult cu
cit perioada de existenţă a limesului roman în Dacia este limitată faţă de alte provincii.
La această ipoteză a contemporaneităţii turnurilor circulare cu cele patrate sau măcar cu o
parte dintre turnurile patrate contribuie dimensiunile apropiate în care se încadrează. în general
pe limesul roman dimensiunile turnurilor se prezintă diferite chiar şi in cadrul aceluiaşi sector şi in celelalte provincii: Germania, Raetia, Pannonia, Africa34 • Ele variază între 3-20 m
atit la turnurile cu plan rectangular, cît şi la cele cu plan circular. Dimensiunile diferă după
locul unde este plasat turnul, necesităţile strategice şi posibilităţile materiale ale constructorilor, probabil in legătură cu numărul de oameni care trebuia adăpostit. Astfel turnurile

Şt. Ferenczi, in SCTV, X p. 340-342.
G. Forni, op.cit., p. 1109-1110 pentru lim~sul britanic; 1191 pentru limesul germanie; 1212 -1213 pentru
imesnl raetic; 1239 pentru limesul pannonic; 1249 pentru limesul Pannoniei Inferior.
•• C. Daicoviciu, In RE XXII, 1(1953), col. 1014-1020, s.v. Porolissum; M. Macrea şi colab., în Materiale,
VII, 1961, p. 371; idem, In Materiale, VIII, 1962, p. 494-495.
•• H. Graillot - H. Frere, loc.cit., J. Daradez, op.cit., p. 340.
u Soldan- Anthes, In Limesblall, 17, 1896, col. 473 pentru limesul germanie; R. Cagnat, L'armte romaine d'Afrique
etl'ouupation militaire de l'Ajrique sous les empereurs, Paris, 1892, p. 637 pentru llmesul african; J. Fitz, In ArchErl,
I.XXXII, 1955, p. 75 pentru limesul pannonic.
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de pe Măgura Bologii, dealul Rimbuşoi şi dealul Gre ben sint mai mari (v. supra p. 508,513, ,517)_
dimensiunile celor din grupa dealul Horhiş şi dealul Cetiiţea scad, iar turnurile de la Poem
şi dealul Bonciului sint relativ mici. Şi grosimea zidurilor, incadratA. la exemplele noastre
intre 0,80-1 m, poate fi intilnită constant pe alte sectoare ale limesului cu aceleaşi diferenţe
relativ reduse.
Exemplele noastre confirmll parţial cll pe locurile cercetate de noi s-a folosit la constructia
turnurllor tehnica in opus incertum. Cazurile noastre relativ puţinen nu indreptl!.ţesc să generaliziim acest lucru pentru intreaga linie avansată de posturi, dar in acelaşi timp nu vedem
motivele care i-ar fi putut determina pe romani si1 foloseascll un alt sistem de construcţie,
ţinind cont şi de calitatea rocilor care există aiciaa. Apartenenţa la acelaşi sistem a tuturor
turnurilor de pe linia inaintatA. a hotarului vestic al Daclei romane urmează să fie stabilitA.
de săpături mai ample. Mai pot fi precizate citeva date de detaliu despre temelia zidului
turnurilor. Uneori pietrele ei sint prinse cu mortar (Măgura Bologii, Horhiş, Cetăţea), alteori
nu (Poeni, nr. 1 şi 2) ; in citeva cazuri temelia depăşeşte in grosime zidul propriu-zis, avind
spre exterior un ieşind (Mllgura Bologii, Poeni nr. 1, Cetl!.ţea) ; în alte cazuri temelia are aceeaşi
grosime cu zidul (Poeni nr. 2, Horhiş. Rimbuşoi). Înălţimea temeliei diferă de la caz la caz,
variind intre 0,20-0,80 m.
Dacii pe celelalte sectoare ale limesului imperial s-a putut identifica un şanţ de apArare
la unele turnuri3 7 , in cazul nostru cu greu se poate afirma acest lucru. Foarte probabil ca
cele aşezate pe culmea muntelui sau în pantă să nu fi avut şanţ de apărare. Această ipotezA
este sprijinită şi de poziţia specifică, şi de dimensiunile reduse ale turnurilor, care nu impuneau
un şanţ de apărare. Nu este însă exclusă prezenţa unui şanţ de scurgere a apei cu rol de
protecţie a zidului, aceasta cu atît mai mult cu cit la unele dintre turnurile cercetate apare
material arheologic şi din imediata apropiere a zidurilor pe partea exterioar!L Din datele sondajelor se mai pot extrage citeva date privind construcţia turnurilor. S-a observat că ruinele
turnurilor se prezintă diferit din punct de vedere cantitativ şi ca destinaţie în funcţie de
poziţia turnului, de distanţa faţă de bază (castrul de unde se asigura garnizoana) şi implicit de posibilitatea de transport a materialului de construcţie. La cele mai joase şi mai apropiate de bază se constată prezenţa în cantitate mare a ţiglelor şi olanelor, in timp ce la cele
mai indepărtate lipsesc sau sînt în cantitate redusă. Dacă cercetările ulterioare vor confirma prezenţa acestor diferenţieri în cele două categorii, atund s-ar adeveri ipoteza ca la acoperirea
turnurilor mai accesibile să se fi folosit ţiglele şi olanele in timp ce la cele mai îndepărtate
sau greu accesibile să fi fost folosit material lemnos (şindrila). In legătură cu materialul de
construcţie folosit la ridicarea turnurilor presupunem eli. in timp ce unele turnuri par să
fi fost construite din piatră pînă la platformA, altele au putut avea o temelie de piatră peste
care se aşeza o instalaţie de lemn. Intre cele din prima categorie se inscriu turnurile de pe
Mllgura Bologii, Poeni nr. 2, Rimbuşoi, Greben, ale cllror ruine cuprind o mare cantitate de
piatrA, cantitate care ne face să presupunem că înălţimea unui turn putea fi de 3-4 m.
ln cea de a doua categorie se înscriu turnurile de la Poeni nr. 1, Horhiş, Cetăţea, care nu
au ruine mari de piatră. In cazul ultimelor două turnuri este destul de greu de apreciat dacă
lipsa pietrei se datorează sistemului de construcţie sau intervenţiilor ulterioare ale celor care
cultivau (şi deci curăţeau) terenul. Nu se poate deocamdată preciza nimic in legăturii cu
accesul în turn. Stadiul actual al cercetărilor ne determină sli. acceptăm ipotezele privind accesul in turnuri, ipoteze prilejuite de cercetarea unor turnuri pe alte sectoare ale limesului
imperial88 •
Problema cea mai dificilli. care se ridică în legăturii. cu limesul Daciei romane in general
şi cu sectorul lui nord-vestic in special este datarea exactli. a elementelor lui. Fărli. indoialA.
limesul in ansamblu dateazli. de la inceputul stăpinirii romane in Dacia şi a atins maxima
dezvoltare in secolul al III-leasu.
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dacă adăugăm şi

cele dteva turnuri cercetate In

faţa

castrului de la Bucium!

su.m.
11
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Clichici, tn Studia, series Geologia-Geographia, fese. 1, 1968, p. 53-70.
Fomi, op.cit., p. 1090.
Cagnat, op.cit., p. 236.
Macrea, in SCIV, VIII, 1-4, 1957, p. 244.
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Cercetările
luţie care se
in spaţiul de

de pe alte sectoare au stabilit o evoluţie in timp a elementelor limesului, evoextinde şi asupra liniei înaintate de posturi40 • Această evoluţie se încadrează
timp care ne interesează, adică durata de folosire a limesului roman in Dacia.
Mai sus amintitele cercetări au arătat că linia înaintată de posturi trece prin două faze mari :
o fază cu turnuri de lemn şi o fază cu turnuri de piatră. Trecerea de la o fază la alta se
datează la mijlocul secolului al II-lea şi inceputul secolului al III-lea. Tipic in această privinţă este limesul renan 41 • În cazul nostru, la Poeni se poate face o delimitare in timp intre
cele două turnuri (nr. 1 şi nr. 2) situate foarte aproape unul de altul (vezi mai sus), turnul
nr. 1 fiind in mod precis anterior turnului nr. 2. Lipsa unor indicii care să arate o locuire
sau o folosire mai îndelungată, lipsa unei mari cantităţi de piatră in dărîmătură şi prezenţa
numai a temeliei zidului la primul turn conduc la două ipoteze, ambele implicind o succesiune în timp: 1. sau sintem în faţa a două faze deosebite ca tip de construcţie; 2. ori primul turn a fost distrus intenţionat (ţinînd cont că lipseşte partea superioară a zidului se
poate presupune că piatra a fost folosită pentru construcţia celui de al doilea turn). Faptul
pare să arate mai mult că acest turn (nr. 1) a fost construit din lemn pe o temelie de piatră
şi că a fost mai puţin folosit. Ni se pare extrem de puţin probabil ca romanii să fi construit
şi folosit simultan două turnuri atît de apropiate unul de altul. Din cele arătate mai sus
rezulHl că dacă acceptăm aceste ipoteze avem şi în Dacia, cel puţin in acest caz, două faze
ale liniei înaintate de posturi : o primă fază cu turnuri din lemn pe fundament de piatră şi
faza a doua cu turnuri în întregime de piatră pînă la platformă. Acest lucru nu are nimic
excepţional in sine, pentru că limesul imperiului cunoaşte peste tot cele două faze, iar in
Dacia trecerea de la o fază la alta ar corespunde oarecum şi cu schimbările petrecute în structura castrelor, care trec şi ele incepind de la mijlocul secolului al II-lea de la faza de pămînt
la cea de piatrău. Nu putem şti in ce măsură avem de a face cu o corespondenţă de construcţie, dar credem că o putem accepta.
Documentele epigrafice atestă că spre sfîrşitul secolului al II-lea începe o intensă activitate de refacere şi construcţie pe linia de posturi de observaţie avansate, pe întreaga lungime
a limesului imperial43 • Această activitate manifestată printr-o remarcabilă înmulţire a numă
rului de turnuri este legată şi de n~cesitatea de a observa foarte bine zona din faţa frontierei.
În sectorul danubian al limesului imperial. pentru care existenţa Daciei era vitală, înmulţirea
turnurilor este explicabilă dacă ţinem cont de urmările războiului marcomanic. Aici stricta
supraveghere a graniţei care începe pe timpul împăratului Commodus explică creşterea numă
rului de tumuriu. Întărirea frontierelor Daciei se poate presupune pentru că războiul cu marcomanii i-a făcut pe împăraţi să-şi dea mai bine seama de rolul bastionului dacic in complexul de apărare al imperiului.
Existenţa a două faze, una cu turnuri de lemn pe fundament de piatră şi alta cu tunuri in
intregime din piatră pînă la platforma superioară, redusă in sectorul cercetat de noi la un
singur caz, pare să fie generală pe porţiunea aşa-zisului .,limes Dacicus" sau cel puţin pe o
bună parte a lui. Lucrul însă este necesar să fie confirmat de cercetarea amănunţită prin săpă
turi a liniei de turnuri. Săpăturile sînt cu atit mai necesare cu cit existenţa unor turnuri foarte
apropiate unul de altul este semnalată in citeva locuri şi parc a implica in chip logic existenţa a două faze 46 • În această ordine de idei o analiză a poziţiei şi a legăturilor dintre turnuri
(intr-o etapă cind numărul şi poziţia lor vor fi considerate definitivt:o) \"a putea arunca o lumină
şi asupra timpului lor de funcţionare.
Materialul archeologic din turnuri este relativ redus in ce priveşte cantitatea; totuşi, el este
îndestulător pentru a dovedi in mod sigur o existenţă organizată pe linia înaintată de posturi. Ceramica descoperită in tunuri se imparte în două categorii mari : ceramică din pastă
de culoare roşie şi de culoare cenuşie. Cum nu s-a putut face nici o deosebire între aşezarea
stratigrafică pe cele două categorii, ceramica nu poate fi folosită la datarea fazelor. Materialul
ceramic se prezintă diferit ca forme şi destinaţie (vezi mai sus), încadrindu-se mai ales in
•• Limes, in RE, XIII (1926) col. 599-60 ; G. Forni, loc.cit., pentru turnuri in general; p. 1192
limesul germanie; p. 1211 pentru limesul raetic .
., G. Forni, op.cit., p. 1170- 1200.
'"C. Daicoviciu, TransAnt, p. 109-110; M. Macrea, op.cit., p. 216, 244.
•• F. Altheim, Le d~clin du monde antique, Paris, 1953, p. 226; L. Homo, Le Haut·Empire, p. 597.
" CIL III 3385, 10 312, 10 313; CIL VIII 2494, 2495.
u Şt. Ferenczi, in Dacia, N.S. XI, 1967, p. 149.
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grupa ceramicii de uz comun. Alături de materialul ceramic, obiectele şi fragmentele de obiecte
din fier şi bronz sînt dovada sigură a caracterului roman al fortificaţiilor, iar creşterea numă
rului lor poate contribui la rezolvarea problemei datării fazelor de construcţie a liniei înaintate de turnuri.
Devine deci de netăgăduit prezenţa unei linii avansate de posturi de observaţie şi semnalizare a limesului roman din Dacia in sectorul lui nord-vestic. Prezenţa liniei avansate dovedeşte că principiul general a fost aplicat peste tot fără nici o excepţie. În Dacia in general,
iar pe această porţiune de limes in special, s-au compensat unul sau mai multe elemente ale limesului, in speţă şanţul şi valul, cu elementul natural asigurat de prezenţa masivului muntos.
De aceea, absenţa acestor elemente din structura limesului de aici nu poate constitui un factor
decisiv pentru a-i susţine sau nu existenţa. Concluzia de ordin general care se desprinde din
lucrare este că limesul roman din Dacia (generalizind existenţa liniei avansate pe toatA. lungimea lui) nu se deosebeşte ca principiu de sistemul general de construcţie a limesului roman
din zone asemănătoare in ce priveşte condiţiile de relief, pentru că romanii au adaptat aici ca
şi peste tot, cu supleţea lor caracteristică de realizare, dispozitivul militar la condiţiile de relief
specifice. În privinţa structurii liniei avansate de posturi de pe porţiunea cercetată, lucrarea
a incercat să rezolve problemele legate de poziţia, forma şi dimensiunile turnurilor, de faze
şi, implicit, de traseul acestei linii. încercarea de a diferenţia turnurile după rolul de bazii. (de
observare sau de semnalizare) ar putea reprezenta o contribuţie la cunoaşterea limesului in
general.
în funcţie de capacitatea de adaptare a dispozitivului militar la condiţiile pe care le oferă
formele de relief şi la posibilităţile epocii se poate determina la un moment dat slăbiciunea sau
tăria unui limes. Realitatea pe teren, precum şi rezultatele cercetărilor arheologice şi a sondajelor par a dovedi că zona de apărare, desul de largă, care constituie limesul în zona castrului
de la Bologa, prin caracterul său bidimensional, a fost întotdeauna gata să respingă un atac,
ba chiar mai mult, să excercite un control efectiv asupra barbarilor de dincolo de frontieră,
cu atit mai mult cu cît limesul nu avea un rol exclusiv militar4 8 • în ce priveşte trupele
care alcătuiau micile garnizoaue ale turnurilor, rezolvarea pare firească prin staţionarea la
Bologa, in castru, a două unităţi : cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica şi cohors 1 Aelia
Gaesatorum47 •
Experienţa de pe această porţiune a limesului roman din Dacia întăreşte posibilitatea existenţei lui pe intregul traseu. Lucrarea de faţă este un inceput in cercetare sistematică a limesului
înaintat al Daciei romane ; rămîne o sarcină identificarea cu precizie şi verificarea prin sondaje
a întregului traseu al liniei avansate de posturi de observaţie şi semnalizare, nu numai pe acest
sector, ci pe întreaga frontieră a Daciei romane.

NICOLAE GUDEA

DER ROMISCHE LIMES IM BEREICH DES MILITARLAGERS VON BOLOGA
(Zusammenfassung)
Es werden die Ergebnisse der Bodenforschungen und Suchgrabungen vorgelegt, die auf der
vorgeschobenen Linie der Wacht- und Sigualtiirme in dem Abschnitt des Limes untemommen
wurden, der dem ROmerlager Bologa zur Uberwachung und Verteidigung zugewiesen war.
An den Punkten Măgura Bologii (Abb. 2,3/1), Poeni, Dîmbul Vărădeştilor (Abb. 4, 5, 6, 7/1),
Dealul Horhiş (Horhiş-Berg, Abb. 8,9). Dealul Cetăţea (Abb. 3/2. 10 12), Dealul Rimbuşoi (Abb.
13, 14), Dealul Greben wurden rom.ische Vierecktiirme festgestellt und auf dem Dealul Bonciului (Abb. 15/2. 16) ein rOmischer Rundturm. Auf der Măgura Sebeşului, an dem ,.Dosu Marcului"
genannten Punkt brachte die Suche - im Gegensatz zu den Angaben der ălteren und neueren
Fachliteratur ber den Limes - keine ROmertiirme ans Licht. Auch die Vermutung, es babe
•• I,. Homo, N owu le Ttisloire romaine, Paris, 1928, p. 198 ; V. Chapot, Le monde romain, Paris,

•• M. Macrea, In A

MIT, IV, 1932-1938, p. 195-223; E. Chirili!. -
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bei Poeni ein vallum bestanden, bewahrheitete sich nicht. Die Untersuchung der Tiirme brachte
archăologisches Material zum Vorschein: Tonware, Gegenstănde aus Eisen und Bein, Dachzlegel
und Ziegel (Abb. 17, 18. 19), die alle Beweis erbringen, dass diese Befestigungen romisch sind.
Somit bestătigt sich archăologisch die von C. Daicovidu kurz und klar gefasste Annahme,
dass an der Nordwestgrenze des romischen Dazien eine vorgeschobene Linie von Wacht- und
Signaltiirmen als Teil des rcmischen Limes bestehe. Die Rolle dieser Tiirme beruhte auf zwei
Grundforderungen : zu beobachten und durch Signale die Beobachtungen an die Lager zu
melden, um im Notfall die ganze Verteidigungslinie in Alarmbereitschaft zu setzen. Im Hinblick
auf diese beiden Grundforderungen und in Erwăgung ihrer Lage konnen die Tiirme folgendermassen unterschieden werden : Tiirme, die hauptsăchlich der Beobachtung dienten (Măgura
Bologii, Rimbuşoi, Dealul Greben), solche, deren Hauptaufgabe nicht so sehr die Beobachtung
wie vielmehr die Nachrichteniibermittlung war (Dealul Horhiş, Dealul Cetăţea) und endlich
solche, die hauptsăchlich Meldungen zu iibermitteln hatten, da sie nur ein beschrănktes Beobachtungsfeld batten (Poeni, Nr. 1 und 2, Dealul Bonciului). Zwei haben eine besondere Rolle:
der Turm von Măgura Bologii ist der einzige in du gannn Linie, der direkte Sicht zum Lager
hatte; der vom Greben-Berg hingegen stellte die Verbindung dieses Limesabschnittes mit der
vorgeschobenen Linie her, die zum Rcmerlager Buciumi gehorte (siehe die Landkarte).
Da vermutlich Zahl und Lage aller Tiirme der vorgeschobenen Linie noch nicht bekannt
sind, nimmt der Verfasser an, dass die Entfemung der Tiirme untereinander vom Gelănde, das
die Sicht bedingt, abhănge. Unter dieser Bedingung konnte die Entfernung der Turme grosser
oder kleiner sein; an manchen Stellen liegen sie dichter (300-800 m), an anderen sind sie
1,5-2 km voneinander entfernt. Ne ben den viereckigen Tiirmen wurde auch ein Turm mit kreisformigem Grundriss festgestellt. Solche Rundtiirme wurden vom Verfasser in dem Limesabschnitt vor dem Romerlager Buciumi untersucht. Man nimmt an. dass Rund- und Viereckttirme
gleichzeitig sind. Die Untersuchungen brachten viele Einzelheiten iiber den Bau der Tiirme
ans Licht. Entweder waren sie wohl bis zur oberen Plattform ganz aus Stein erbaut und mit
First- und Dachziegeln gedeckt, oder sie hatten ein Steinfundament, auf dem der eigentliche
Turm aus Holz errichtet war. Was das Bau.materia1 der Tiirme betrifft, glaubt man, dass
die năher der .. Basis" gelegenen oder leicbter eneicbbaren Tiirme ziegelgedeckt waren, wăh
rend die entfernteren oder schwerer zugănglichen Schindeldăcber baben mocbten. Die Turmmauern sind in opus incerlum von einer Stărke zwiscben 0,80 bis 1 m aufgefiibrt. Fiir das manchmal breitere Fundament fiigte man die Steine meist mit Mortel zusammen, docb fehlt dieser
manchmal. Die Hohe der Grundmauern schwankt zwiscben 0,40-0,75 m. Die Masse sind fiir
die einzelnen Tiinne, je nach ihrer lage und Bestimmung, verscbieden (zwischen 5-10 m an
der Aussenseite). Verteidigungsgrăben um die Tiirme gab es nicht, .da ihre Lage dies nicht erforderte. Doch schliesst der \'erfasser nicht aus, dass es einen natiirlich kleineren Graben zum
Wasserabfluss fiir den Schutz der Mauern gab. In Poeni wurden archăologisch zwei Bauphasen
festgestellt (die A. Buday aufgrund der Anlage der Tiirme logisch voraussetzte), Turm Nr.l
konnte der Phase der Holztiirme auf Steinfundament angehOren, der andere (Nr. 2) hingegen
der Phase, da die Tiirme zur Gănze aus Stein errichtet wurden. Auf jeden Fali gibt es einen
Zeitunterschied fiir die Erbauung dieser beiden Tiirme.
Aus der Arbeit geht als allgemeine Scblussfolgerung hervor, dass sich der romische Limes
in diesem Teile Daziens grundsătzlich nicht von der Bauart des Limes unter ăhnlichen Gelăn
debedingungen unterscheidet. Die ROmer passten hier, wie auch iiberall, ihre militărischen
Anlagen den besonderen Bedingungen des Gelăndes an. Dazien, dieser vorgeschobene Pcsten
Roms in der Barberei musste mit allen Krăften verteidigt werden, da diese Provinz in der kaiserlichen Strategie eine besondere Rolle spielte. Hinter diesen măchtigen Schutz konnte sich
der rascbe und tiefgehende Prozess der Romanisierung in Ruhe vollzieben. Die Truppen fiir
die kleinen Garnisonen der Tiirme wurden, nach Meinung des Verfassers, aus den zwei Einheiten gestellt, die im Lager Bologa standen : aus der cohors II Hispanorum scutata Cyrenaica
und der cohors I Aella Gaesatorum.
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SEXTUS VIBIUS GALLUS

Unul din cei mai bravi ofiţeri superiori ai armatei de ocupaţie şi apărare a Daciei romane :
centurion, primipilus (un fel de "maior rangul I"), apoi praefectus castrorum ("comandant al
cetli.ţii", părţii sedentare şi rezervelor tactice) al legi unii XIII Gemina la Apulum (Alba Iulia)
pe la mijlocul secolului al II-lea, Sextus Vibius Gallus este cunoscut în afara provinciei carpatice prin nişte documente epigrafice şi arheologice (sculpturale) de interes deosebit care au format obiect de discuţii, ipoteze şi controverse începînd de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Dacă
în privinţa vremii şi împăraţilor (Marcus Aurelius - Lucius Verus) sub care şi-a desfăşurat activitatea ostăşească Gallus în cadrullegiunii XIII nu mai poate subsista nicio îndoială sau discuţie,
în schimb semnificaţia scenei de luptă şi rostul decoraţiilor primite pentru faptele de arme (honoris virtutisque causa) rămîneau neelucidate, controversate ; în consecinţă, nici identitatea
duşmanilor cu care a luptat şi nici locul unde s-au desfăşurat acţiunile militare la care el a avut
0 contribuţie importantă (poate chiar decisivă, potrivit cu rangul său înalt în ierarhia militară)
nu sint încă destul de clare. De aceea, apare oportun şi necesar a readuce în discuţie prezentînd
din nou materialul documentar al celor două inscripţii şi figuraţia de pe unul din monumentele
lui Vibius Gallus, a cărui activitate militară prezintă un interes major pentru istoria provinciei
Dacia la mijlocul secolului al II-lea.
Cariera de arme şi distincţiile obţinute de Vibius Gallus se cunosc sumar din două epigrafe
descoperite în aceeaşi zonă de nord-vest a "Anatoliei", la Amastris: a) un altar (ara) onorific
cu inscripţie şi reliefuri ridicat de către devotatul libert Sextus Vibius Cocceianus patronului
său vrednic de toată cinstirea (patrono benemerenti), b} dedicaţia personală a lui Vibius
Gallus făcută unei zeităţi locale (Iupiter Sarsus). Prima inscripţie, CIL, III 13648 ( = 6984 =
454, văzută încă în sec. XV-lea de Cyriacus din Ancona), altar de marmoră cu dimensiunile
impozante 180 X 78 X 58 cm1 ; "Sex(to) Vibio Gallo tre/cenario primipila/ri praef(ecto) kastror(um) leg(ionis) / XIII Gem(inae) donis dona/to ab imperatoribus / honoris virtutisq(ue)
1 causa torquib(us) armil/lis phaleris coronis / muralibus III vallar [i]/bus II aurea I hastis /
puris V vexillis II, Sex. Vibius Cocce/ianus patrono / bene merenti" (urmează textul grecesc,
în versiune mai scurtă; fig. 1) ; pe laturile din dreapta şi stinga inscripţiei reprezentarea plastici a decoraţiilor (fig. 2, 3) 2, cu "legenda" in latinll. şi greacă; iar pe latura posterioară (opusă
celei scrise) scena de luptă: titularul monumentului, eroul Vibius Gallus călare la galop, în
mîna dreaptă ridicată lancea gata de lovire, doboară doi duşmani barbari, unul mai mare gol
dela brîu în sus, îmbrăcat in iţari, grav rănit, avind in faţă şi în dreapta sa o sabie lungă incovoiată la vîrf, iar inapoi un scut in formă de pelta; al doilea inamic (de proporţii mai reduse)
e dat şi el peste cap, dedesubt scutul oval şi o sabie de acelaşi tip dar de dimensiuni mai mici

1
Texlul reprodus in ILS, 2633; G. Mendel, Catalogue Must!es Ottom., Constantinopol, III, p. 388, nr 1 155
(Muz. Constantinopol).
'H. G. Pflaum, Les procurateurs iquestres sous le Haul Empire romain, Paris, 1950, p. 143 "on voit cet
ancien prim.ipil, pretet du camp de la XIII Gem.ina recevoir de plusieurs empereurs outre des torques armillae phale·
fae, d~rations propres aux hommes de troupes et aux sousofficiers, trois couronnes murales, deux couronnes va11.Ures, une couronne doree, distinctions qui comportaient en m~me temps l'octroi de cinq hastes pures et de deux

fanions".

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

532

ŞI DISCUŢII

!mtioaJ

E X
V 1 B J
c E N A R I o
R I

o

P R A E F

X I I I .

(

~·

s T
H
C

"

... , L

GE M
DO NI S
O
A B
I M p·E ~ A T
o N o R 1 s
V I a T
A V S A
TORQ_VJB
p HALE
I S

p

MVRA LIBVS
B V
l 1
J>V R.IS

Fig. 1. -

Textul

in scripţi e i bilingve CIL, III 13648
milul din CIL, III, p . 2230).

(după

facsi-

(fig. 4) ; există o descriere amănunţită şi limpede cu un comentar erudit3, ce nu este necesar
fie reproduse aici.
A doua inscripţie tot bilin gvă este dedicaţia lui Vibius Gallus însuşi , descoperită în localitatea Dschidde în Paflagonia la malul Mării Negre (est de Amastris) , CIL, III 14187,4 (=ILS,
4081) "lovi Sarso, Sex. Vibilus Gallus trecenarilus primipilaris praef(ectus) kas ltror(um) leg(ionis) XIII G(eminae) G( . .. ?), donis dolnatus. ab imperatoribus hofnoris virtutisq(ue) causa f
torquib(us) armillis phalelris coronis muralib(us) III 1 vallarib(us) II aurea I hasltis puris V
vexillis II 1 d(e) s(ua) p(ecunia) f{ecit)" (urmează textul echivalent grecesc, păstrat fragmentar,
CIL, III 14187,5) .
să

• E . Kalinka, Weihgeschmk •md Eilrmbasis des Sex. Vibi1ts Gallus, înFestscilri[t O. Benndorf, Wien , 1898, p. 2 15-223
(textul integr 1 al acestui studiu ne-a fost comunicat cu amabilitate de prof. D. Adameşleanu, R oma).
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Fig. 2. - Relieful cu dec o r a ţiile lui
Vibius Gallus, CIL, III 13648 (după
CIL, III, p. 2230) .

Fig. 3. - R elieful cu decoraţiile lui
Vibius Gallus, CIL, III 13648 (după
CIL, III, p. 2230) .

Datarea altarului onorific (CIL, III 13648) este de multă vreme controversată, soluţiile adoptate în cadrul unui veac nu corespundeau realităţii : fie la începutul secolului al II-lea în vremea lui Traianus, fie la sfîrşit sub Septimius Severus. Pentru prima alternativă, deci campaniile contra Daciei s-au pronunţat majoritatea erudiţilor, vrînd să înţeleagă prin "imperatores" nu vreo doi principes coregenţi, ci doi suverani succesivi, adică Flavius Domitianus
(81-96) şi Ulpius Traianus (98 -117), organizatorii binecunoscutelor campanii contra dacilor;.
iar cele două figuri de barbari pe relieful altarului onorific al lui Vibius Gallus erau consideraţi
ca daci (încă de către Kalinka, în 1898) 4 ; încît soluţia se impunea oarecum "dela sine". Pentru
• G. Mendel, BCH, XXVI 1902, p. 286-288; Catalogue Mus. Ottom., III nr 1155; C. Cichorius, Die romiscl•m
it~ der Dobrudscha, Berlin, 1904, p . 11 "allein die Zeit jenes rOmischen Offiziers lăsst sich jetzt durch eine
auf ihn beziigliche Inschrift aus dem nabe bei Amastris gelegenen Kytoros (BCH, 1902, 287) genau bestimmen. Diese
ist nămlich im J. t15 n. Cbr. also gerade unter Traian gesetzt, und somit irrt sich Furtwăngler bei seiner Ansetzung
des Reliefs fast um ein volles Jabrhundert; ... da Vibius von mehreren Kaisern, d .h. von Domitian und Trajan dekorlert worden ist, fur die auf seinem Denkmale dargestellten Barbaren ausser Traians dakischen Kriegen auch sămtliche
Donaukriege Domitians gegen Daker, Sarrnaten, Sueven usw. in Betracht kommen kOnnen"; R . Cagnat, It1scriptiones
G1'aecae ad res Romanas pertinentes, II nr 1434; T . Antonescu, Le tropllie d'Adamclissi, Iaşi, 1905, p . 165, 174, 215;
A. Domaszewsld, Rangordnung des romischen Heeres, 1908, p. 138 (menţinut de B . Dobson, in ed. II, 1967) "derMann ist einma1 als centurio mit torques armillae phalerae corona, 3 mal als primipilus mit corona und hasta pura
und vexillum ausgezeichnet worden. Im Relief ist er als Sieger iiber die Daker dargestellt, es ist sehr wabrschein-

Denkmiiler
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R elieful cu scena de luptă a lui Vibius Gallus, CIL, III 13648 (după E. Kalinka
şi CIL, III, p . 2230) .

vremea lui Septimius Severus s-au pronunţat autorităţi de şi mai puternic prestigiu internaţio
nal6. Alţii m ai prudenţi ori sceptici recunoşteau că deocamdată nu se putea stabili o datare
numai după criteriul vag al celor .,doi ( ?) imperatores" 6 •

lich, dass es das Lager in Sannizeget usa beim Ausbruch des zweiten Da.kerkrieges gegen Decebals Ansturm gebalten hat;
vgl. Cagnat , AnnEp, 1903, 258"; RE, XII (1925), 1716, 1725, 1726 (Ritterling) "Datierung in Traians Zeit gibt
Cagnat, IGR, III 1434"; VIII A (1958), 1971 , nr 33 (R. Hanslik) "Sex. Vibius Gallus, praef. castror. der legio
XII [sic 1) Gemina nach CIL, III 454 = 6984 = 13648 = Cagnat, IGR, 1432 (etc.), Kalinka . .. ; seine dona miii taria
die er In den Da.kerkriegen des Domitian und Traian errungen haben wird ... "; M. Macrea, Viaţa In Dacia ramatUl,
Bucureşti, 1969, p. 187 "S.V.G. a participat la războaiele dacice şi a fost distins cu decoraţii" ş.a.
• Th. Mommsen, a pud E. Kalinka, op.cit., p . 221 ; A. Furtwa ngler, In Abllandlungen der Bay.,. Akad. Wiss.
I Ct., XXII (citat şi combătut cu s ucces de Cichorius (supra, nota 4) . Ipoteza lui Mommsen era bazată pe un mţio
nament ingenios şi complicat, dar şubred: In inscripţia votivă CIL, III 14187, 4 apare "leg. Xlli G.G." al doilea G
fiind interpretat ca "Geti ca" după Septimius Geta fiul lui Septim ius Seve rus asasinat de fratele său M. Aurelius
Antoninus-Caracalla, In a. 212; numele lui a fost martelat In inscripţii); acelaşi epitet apare in inscripţia onorară
CIL, III 1464 =ILS, 1370 (dela mpia Traiana; azi In satul Ostrov, jud. Hunedoara), fiind martelat, pusă lui
mplus [Victor] procurator in Dacia Apulensis şi Porolissensis (A. Stein, Dacien nach dem Bruderkrieg im Hause
des Sev.,us, extras, Sibiu, 1942, p. 6).
• J. Jung, Fasten der Provinz Dacien, Innsbruck, 1894, p. 88; dar şi H. G. Pflaum, op.cit., ş.a. - La 1906,
B. Filow, Die L egionen d., Provinz Moesia (Kiio, Beiheft VI, 1906), p . 51 observa prudent "die imp.,atores kOnnen
vor allen M. Aurel und
Verus, oder Septimius Severus und seine SOhne sein .. . ".

:r..
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în realitate însă activitatea militară a lui Vibius Gallus s-a desflişurat nu la inceputul, nici
la sfîrşitul ~ecolului al II-lea, ci chiar Ia mijlocul lui, cum a dovedit in a. 1937 revizuirea dedfcaţiei greceşti a lui Vibius Gallus primipilaris .,Norocului Bun şi Zeului Monios" prin omul
de incredere Euelpistos, pragmateutes (actor, un fel de .. administrator de moşie")7, inscripţie
plasată mai demult în a. 113 (Mendel), sau 115 (Cichorius,) de fapt insA (dupA era paflagonlană)
din a. 172 (resp. 174) e.n.; noul criteriu sigur (nu ca .,donis donatus ab imperatoribus" dela
sfîrşitul veacului I ori începutul celui următor, ori dela sfîrşitul acestuia; a. 113, 115) dateazli
în consecinţă altarul onorar cu decoraţiile şi relieful de luptă, din aceeaşi vreme, adică prin
anii 170 e.n., la mijlocul intervalului larg de un veac in care era mişcată (înainte de a. 1938)
încadrarea cronologică a lui Vibius Gallus : cei doi .,imperatores" erau deci evident Marcus Aurelius Antoninus şi Lucius Aelius Aurelius Verus, care au domnit împreună aproape noul ani
(161-169). în vremea lor s-au desfăşurat acţiunile militare cu faptele de arme ale lui Vibius
Gallus contra unor barbari pe care romanii i-au combAtut la graniţele imperiului. Recunoscind
în duşmanii terasaţi de Gallus pe geto-daci, unii admiseseră că acţiunea lui a avut loc in Dacia
şi contra dacilor (supra, nota 4) ; dar redescoperitorul italian al epigrafei datate corect de el
în a. 172(174) a încercat să dovedească ori măcar să facă verosimilă ipoteza că Vibius Gallus
ar fi făcut parte din vreun detaşament (vexillatio) din legiunea XIII staţionat prin Asia Mică şi in
Egipt, unde şi-a însuşit cultul zeităţiloregiptene (cum este considerat Jupiter Sarsus, ca şi Monios),
iar prin rectificarea datării (în timpul lui Marcus Aurelius) este modificată şi interpretarea cu
identificarea barbarilor figuraţi pe relieful monumentului onorar dela Amastris (CIL. III 13648),
în sensul că ar fi .,mai mult decît îndoielnic de acum că este vorba de daci, care nu vor mai
putea fi luaţi în considerare ca mijloc comparativ pentru interpretarea monumentului dela
Adamclissi. Activitatea lui Vibius Gallus (cu toate că unitatea sa militară era staţionatA în
Dacia) poate să fie explicată în războaiele armeniace sau partice ale celor doi împăraţi (Marcus
Aurelius - Lucius Verus); nu este de exclus că teatrul principal al faptelor de arme ale
lui Vibius Gallus era tocmai Anatolia ... " 8 • Oricit de ingenioase şi fireşti ar părea la prima vedere, atare teze şi ipoteze nu sînt totuşi destul de convingătoare în sensul dorit de autorul lor
( : că activitatea militară şi faptele de arme Ia care se referă textele epigrafice CIL, III 13648
şi 14187,4-5, decoraţiile şi scena de luptă din relief, fig. 4, ar fi avut loc .. în Anatolia"). Ade
vărat eli Gallus nu era, la data cînd punea şi i se puneau monumentele epigrafice-sculpturale, un
pensionar, ofiţer ,.in retragere" stabilit pentru binemeritata odihnă a bătrîneţii .. Ia moşia"
sa din zona pontică, unde să pună monumente epigrafice-sculpturale evocînd fapte şi amintiri·
din cariera sa încheiată în cadrul armatei romane, cum sînt cazuri numeroase şi interesante a;
el era in plinA. activitate ostă.şească prin anii 170, prezent Ia Amastris pentru interese oficiale
(militare), avind aici (potrivit cu poziţia sa de om bogat şi cu prestigiu in societate) relaţii personale sociale-economice cu localnicii ; aici el organizează ceremonii religioase impozante şi·
pune dedicaţii zeilor (Jupiter Sarsus ş.a.), iar unul dintre liberţii săi (care-i poartă numele
Sextus Vibius Cocceianus şi faţă de care el avea desigur merite excepţionale ca patronus şi
binefăcător) ii ridică grandiosul altar onorific, simbol al gratitudinii, dar şi al marelui prestigiu
' G. Iacopi, Esplorazioni e Studi in Paflagonia e Cappadocia, în Bollettino dell'lstituto di Archeologia e Storia
deli'Arte, Roma, VIII, 1938, p. 12-13 (textul după informarea primită de la prof. G. Fomi, Roma; articolul lui Jacopl
este citat in AnnEp, 1941, 159 ca .,Esplorazioni e Studi in Paflagonia e Cappadocia", Roma, 1937, extras din aceeaşi
revistă); Epigraphica, Milano, 1 1939, p. 115 şi p. 35.
' Jacopl, op.cit., p. 13 .,la nostra rettifica influisce anche sulla identificazione dei barbari raffigurati ne! rlUevo·
sul monumente onomrio. E piu che dubbio ora trattarsi di Daci, e non potranno essi venire addotti a confronto
per la valutazione del monumente di Adamclissi. L'attivittl di Vibio Gallo, pur essendo la sua legione stanziata in·
Dacia, puO essere esplicata nelle guerre armeniache e partiche dei due imperatori. Delle iscrizioni che commemorano·
Viblo tre sono state trovate in Anatolia, una a Mitilene. Non e da escludere quindi che !'Anatolia fosse Il teatro.
prlndpale delle sue gesta. Quanto alia legione XIII, sappiamo che essa aveva dei distaccamenti anche in Trada e·
In Egltto: e cosi l'lscrizione che pubbllchiamo qui sotto, ora a Bor, proveniente Ob ryana, ricorda essa pure un centurlone di tale 1egione, In un slto ove egll probabilmente si era soffennato per ragioni del suo servi zi o ... ".
1 De ex. cel mai recent cunoscut: superbul epitaf cu relief ce şi-a
organizat IncA In viaţă Tiberius Claudius MadlDUS care a capturat şi decapitat pe regele Deceba1us, piesă (descoperită la Phllippi, ID Macedonia răsăriteană) devenitA pe bună dreptate celebră In scurtA vreme (ActaMN, VII, p. 512-513; JRS, LX 1970, p. 142-143; Cronica,.
Iaşi, \', ·nr 51 (254), 19 XII 1970, p. 4; Tribuna, Cluj, XIV, nr 52 (726), 24 XII 1970, p. 1,4; Maga•in Isl~trk.
V, nr 6 (51), iunie 1971, p. 2·8 ş.a.).
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de care se bucura generalul roman. Textul epigrafic greco-roman înşiră scurt, lapidar decoraţiile
primite de la împăraţii Marcus Aurelius şi Lucius Verus, redate plastic pe cele două feţe laterale, iar scena de pe latura din dos înfăţişează schematic o "secvenţă" din faptele de arme,
in calitatea sa de ofiţer superior şi apoi comandant al cetăţii "praefectus castrorum legionis
XIII Geminae" 10 , la Apulum in Dacia. Aici este de presupus şi chiar de postulat că s-au desfă
şurat evenimentele militare unde Vibius Gallus a avut o participare de primul rang (s-ar putea
spune chiar ,,partea leului") nu numai la "postul de comandă" (partea sedentară), ci chiar
in prima linie de lupti (acies) impotriva unor atacatori, care au pătruns adinc in dispozitivul
defensiv roman; a părea să fi fost o situaţie gTea (poate chiar desperată) : a trebuit să intervinA. chiar comandatul rezervelor şi al părţii sedentare, spre a respinge pe barbarii invadatori
ajunşi poate pină in preajma comandamentului suprem al armatei din Dacia, in zona Apulum.
Altă eventualitate ar fi că, inainte de a fi fost avansat ,.praefectus castrorum", deci ca centurion, primipilus al legiunii XIII, Gallus a participat la o campanie de mare anvergură in zona
graniţei de nord a Daciei.
Cine să fie şi ce simbolizau cei doi barbari (a căror etnicitate era desigur bine cunoscută
publicului din imperiu, contemporanilor, ca şi tuturor admiratorilor lui Vibius Gallus şi ai
monumentului său onorar la Amastris), dobori ţi şi biruiţi de bravul general roman? S-a afirmat (Kalinka, Domaszewski ş.a., supra, nota 4) că este vorba de daci, iar unii au pus relieful
(scena de luptă a lui Gallus) in legătură cu Monumentul triumfal de la Adamclissi, considerind
că "slirbătoritul călăreţ reprezentat doboară în galop doi barbari, daci judecind după arma
lor sabie-secere" n. Atare teză a fost contestată (cum s-a văzut) in 1938 de italianul Iacopi indreptîndu-şi privirea spre Anatolia. În realitate însă, faţă de necesitatea arheologică şi logică
de a readuce pe Vibius Gallus şi faptele sale de arme în teritoriul Daciei, este de reţinut amănun
tul că figuraţia celor doi barbari doborîţi simbolizează nu unul singur, ci do u ă popoare duş
mane, cum s-a relevat mai demult: barbarul mai mare de jos (fig. 4), cu trupul nud dela
brîu in sus, cu scut în formli de pelta, este un s a r m a t cu sabia curbă lungă şi grea cum
apare şi pe scenele metopelor la Adamclissi ; al doilea duşman mai mic cu sabie curbă şi scut
oval este un g e t o - d a c a cărui armă de atac era tocmai sabia-seceră ce putea să fie uneori
mult mai lungă decit o secereh. Lupta la care se face aluzie (şi in care s-a distins fiind apoi decorat Vibius Gallus) nu s-a desfăşurat in Moesia (cum preconiza eminentul arheolog ieşean
citat), ci in sfera de activitate a legiunii XIII Gemina, adică in Dacia, posibil in zona ei centrală (ori nordică?) unde -cum s-a spus- in cursul războaielor marcomanice prin anii 166-169
~ste probabil ca unele cete de barbari năvălitori şi prădalnici, o ,.confederaţie sarmato-dacică",
sA fi pătruns pînă lîngă "capitala" militară a provinciei ; prezenţa activă a dacilor liberi la
graniţele de vest, nord şi est ale provinciei romane este binecunoscută in sec. II-III, iar
arma lor tipică sabia curbă (in formă de secere) era in uz in armata romană la unităţile de getodaci, ca şi la dacii liberi, ori în figuraţiile pe monete etc.
Acţiunea armată a legiunii XIII Gemina contra sarmaţilor şi dacilor liberi atacatori este
un episod din paginile obscure ale istoriei interne şi situaţiei militare a provinciei la mijlocul
secolului al II-lea, la a cărei elucidare poate să contribuie şi interpretarea în sensul adoptat
mai sus a monumentului "asianic" al lui Vibius Gallus.

I. I. RUSSU

11

Despre

acest important

grad

militar: praefectus caslrorum, In RE, VI 1642-3, XXII 1285-1290.

Fr. Drexel, in Neue ]ahrbiicher fur das klassische Altertum, 1922, p. 341 .,dagegen gehl)rt ganz und gar In die
Zelt des Tropiiums das Ehrendenkmal fiir Sex. Vibius Gallus in Amastris (CIL, III 13648), auf dessen Rucbeite
der Gefeierte zu Pferde iiber erlegte Feinde, Daker nach dem Sichelschwert, dahinsprengend dargestellt lst ; man
bat das Bild schon lăngst mit den Reliefs des Tropăums, namentlich Metope 6, verglichen, der es sehr nahesteht,
es lst eben beidemale ein gelăufiges Ka.mpfschema, viell. geradezu ein Musterbuch, verwendet worden".
11

11 T.
Antonescu, op.cit., p. 174 .,Sex. Vibius Gallus A cheval et ecrasant sous les pieds du cheval detlll:
baJ'hares. L'un d'eux, qui est etendu sur le sol, a derriere lui un bouclier avec la forme des pelta des Alllason~
(CIL, III 13648). Ce monument nous donne des indices tres sdrs pour preciser le type du barbare: c'est l'lmage
d'un Sarmate, qui probablement a pris part avec ses compatriotes et les Daces â l'invasion de la Moesle, doat
DOUS parlent les notices des anciens ecrivains. Parmi les barbares figures, l'un doit etre un Dace et l'autre evidemm.ent
an Sarmate Roxola.ne ... ".
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SEXTUS VIBIUS GALLUS
(Resume)
On examine a nouveau les inscriptions bilingues de Amastris: CIL, III 13648 (honoraire,
avec reliefs, fig. 1-4) et 14187, 4-5 (votive) de Sex. Vibius Gallus, primipile et praefectus
castrorum legionis XIII Geminae de Apulum (Alba Iulia en Dacie) qui a rec;u de plusieurs
empereurs des decorations (fig. 2,3). Les monuments ne datent pas (comme on le presumait
auparavant) du temps de Trajan ou de Septime Severe, mais bien du regne de Mare Aure!e
comme l'a prouve en 1937 G. Iacopi a l'aide d'une autre inscription grecque du meme officier romain, datee de l'an 172(174). C'est donc de Mare Aure!e et L. Verus (161-169) que
Vibius Gallus a rec;u les distinctions pour ses exploits d'armes et les succes militaires en lutte
avec des barbares : le relief (fig. 4) represente deux ennemis terrasses par le prefet-chevalier;
ceu.x-la symbolisent (comme l'a remarque en 1905 T. Antonescu) deux groupes de peuplades
(tribus) barbares vaincues par les armees romaines et notamment par le praefectus castrorum
de Apulum. Il s'agit tres probablement de luttes contre les envahisseurs Sarmates et Daces
libres en Dacie pendant les guerres marcomaniques de Mare Aurele et L. Verus, dans les annees
166 et suiv.
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SCULPTURI ROMANE DIN SUD-ESTUL
BANATULUI

În bibliografia arheologică1 se cunosc o serie de castre şi aşezări romane din regiunea delucare se intinde intre Dunăre, Cerna şi Timiş ; majoritatea n-au
sistematic. O mare parte din obiectivele arheologice din epoca
romanA (vezi harta, fig.l) au fost semnalate cu ocazia unei expediţii (arheologice) organizate
in septembrie 1930 de prof. C. Daicoviciu şi I. Miloia (pe atunci director al Muzeului Banatului
din Timişoara) 2 • Nu s-au întreprins cercetări de amploare în Banatul de sud-est, pînă in anul
1942, cind s-au deschis săpăturile la castrul roman de la P 1 u g o va-Me ha dia, continuate
în 1943, 1946 şi 19483 • în ultimii ani, cu deosebire începînd din 1964, s-a trecut la cercetarea
sistematică a castrului roman de la Ti b i s cu m (Jupa) 4 ; s-au întreprins săpături arheologice
la castrele de la B e r z o vi a 6 şi Surd u c, iar in anul 1969 s-au efectuat săpături parţiale
la castrul roman de la Tere g o v a 8 şi în aşezarea de lîngă D a 1 b o ş e ţ 7 • Toate acestea au
sporit interesul arheologilor noştri pentru judeţul Caraş-Severin, aducîndu-se in acelaşi timp o
contribuţie valoroasă la cunoaşterea istoriei organizării militare şi administrative a părţii sudvestice din cadrul provinciei Dacia.
Un rol însemnat în elucidarea unor aspecte legate de istoria provincială şi post-aureliană
(perioada care a urmat imediat după părăsirea Daciei), în Banatul de sud-est îl au cercetările

roasă şi muntoasă a Banatului
fost lncă explorate şi studiate

1

Bibliografia

generală

referitoare

la descoperirile

arheologice din

Banat

pentru epoca

romană:

F. Pesty,

Krass6 111irmegye lortenele, Budapest, 1884; B. Mllleker, Dllmagyaroru4g regiseglelelei, vul. II, 1899; III, 1906, p.207294; Al. Borza, Banalul In timpul romanilor, Timişoara, 1943 (vezi recenzia critic.'\ a lui C. Daicoviciu In AISC, IV,
1941-1943, p. 302-312). Studii şi articole: E. Hoffinger, In Neues ungrisches Magazin, Pressburg, 1792, Il, p.
97-100, 101-107;Zs. Ormos,ln Arc1Jtrl,III,1870,p. 262, 319-320;Arc1JKorl, VIII, 187l,p. 145-153;L.BOhm,
n AEM, IV, 1880, p. 178-184; S. Mihalik, In MKt, II, 1908, p. 8-20; G. Finăly, in ArchAn•, 1909, p. 290300; G. T4!glăs, In Klio, XI, 1911, p. 499-510; C. Daicoviciu, I. Mlloia, in AnB, III, 1930, p. 10-22; Gr.
Florescu, in lslros, I, 1934, p. 60-72; D. Protase, In AclaMN, IV 1967, p. 47-71.
1

C. Daicoviciu, I. Miloia, In AnB, III, 1930, p. 10-22.
Vezi N. Gostar, M. Macrea şi I. I. Russu, in Studii, II/1, 1949, p. 139-141.
• Cronica săpăturilor arheologice pentru 1964 (partea I), In RevMuz, 1, 1964, p. 89; N. Gostar, in Aci11MN,
V, 1968,p. 471-477;1. 1. Russu,ln ActaMN, VI, 1969,p. 173-174;M. Moga,ln AclaMN,VII, 1970,p. 135-48,
• Rezultatele săpăturilor efectuate Intre anii 1962-3 de Muzeul Banatului In colaborare cu Muzeul Reşlţa,
apoi Intre anii 1965-7 de Muzeul Reşiţa in colaborare cu Institutul de istorie şi arheologie din Cluj urmează să fie
publicate. In prezent găsim date referitoare la construcţia castrului şi la trupa care a staţionat aici, la D. Protase,
ln AclaMN, IV, 1967, p. 47-71. In campaniile amintite s-a cercetat şi castrul roman de pămlnt de la Surd u c.
• Cu ocazia unei periegheze arheologice lntreprinse In septembrie 1969 de un grup de cercetAtori de la Institutul de istorie şi arheologie, Universitatea şi Muzeul de istorie din Cluj, In frunte cu acad. C. Daicoviclu, B·au efec.
tuat săpături parţiale la aceastA fortificaţie romană, lAmurlndu-se caracterul ei şi fazele de constructie ; SCIV,
XXI 1970, p. 507; Dacia, XIV 1970, p. 447.
' Primele cercetări sistematice s-au intreprins In toamna anului 1969 şi vara 1970 In locul numit "Dragomi·
reana", unde se bănuia existenţa unui castru, dar s-a dat peste o constructie civilă. Iniţiativa a revenit Muzeului
judeţean B.eşiţa care a colaborat cu Institutul de istorie şi arheologie din Cluj (D. Protase).
1
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o

Fig. 1. -

Harta zonei arheologice Drobeta-Dierna-Mehadia-Tibiscum.
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întreprinse de colectivul arheologic al Grupului de Cercetări Complexe "Porţile de Fier" 1, care
s-au efectuat în uitimii ani în bazinul Dunării între Orşova şi Moldova Veche. Cu acest prilej
au putut fi identificate castre, burguri şi ville rustice romane, a căror existenţă n-a incetat
după evacuarea Daciei în anul 271/2. Din sec. IV se cunosc pe malul stîng al Dunării alte cetăţi
şi aşezări, cum sînt cele de la D ierna (Orşova) şi de la G o r ne a 0 , avind un material
arheologic abundent şi caracteristic.
în ansamblu, atît în cursul ultimelor cercetări, cît şi în cele anterioare, întreprinse acum
două sau mai multe decenii, s-a descoperit relativ puţin material epigrafic; unele piese s-au
pierdut mai demultl 0 , altele s-au degradat; puţine au ajuns să fie adăpostite în colecţiile muzeale.
Piuă în prezent se cunosc şi s-au publicat inscripţiile care provin din castrul roman de la Plugova-Mehadiau, din zona Moldova-Pojejena1 2 şi una presupusă a fi fost găsită la Dalboşeţ 13 •
Alte piese descoperite tot la Mehadia sau în apropiere se păstrează (vizibile pentru trecători
şi vizitatori) la Băile Herculaneu. Un număr impresionant de inscripţii romane, de o importanţă deosebită pentru cunoaşterea organizării administrative, militare şi a compoziţiei etnice
a coloniştilor şi militarilor romani din Dacia, s-au descoperit la Ti b i s cum (Jupa), de unde
1 Obiectivul acestor cercetări I-au constituit citeva puncte arheologice care prin construirea sistemului
hidroenergetic de la Porţile de Fier urmează să fie inundate. Menţionăm aici săpăturile efectuate în raza oraşului Orşova
(jud. Mehedinţi) cu scopul de a se cerceta oraşul şi castrul roman Dierna şi cetatea din perioada Diocleţian - Constantin, suprapusă peste nivelul roman de locuire. La aceste săpături a participat un colectiv numeros condus de E. Bujor de la Institutul de arheologie din Bucureşti şi format din A. Bodor, 1. Winkler, N. Gudea, Gh. I,azarovici,
D. Denea şi V. Wollmann. Din epoca romană au putut fi identificate urmele uuor puternice ziduri, unele cu material
li tic reîntrebuinţat (sec. III), ateliere meşteşugăreşti (locuinţe?), precum şi viile suburbane. Cf. Cronica sdpdlurilor arheologice pe anul 1968, in SCIV, XX, 3, 1969, p. 499 şi pe anul 1969, in SCIV, XXI, 3, 1970, p. 519.
' Investigaţiile arheologice de la G o r ne a (com. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin), concepute in cadrul planului
general al cercetărilor arheologice de la Porţile de Fier, au fost finanţate integral de Muzeul judeţean Reşiţa. Pentru
descoperirile făcute in acest complex arheologic şi care constau din aşezări neolitice, o fermă romană şi un important "castellum" din sec. IV: Gh. Lazarovici, în A etaM N VI, 1969, p. 5, 18; VII, 1970, p. 473 şi urm.; N. Gudea,
Un castellum roman ltrziu la Gornea, comunicare ţinută la Institutul de istorie şi arheologie din Cluj in februarie
1970; Cronica sdpdturilor pe anul 1968, în SCIV, XX, 3, 1969, p. 487 şi pentru anul 1969, în SCIV XXI, 3, 1970,
p. 520.
10
Menţionăm aici pierderile care s-au înregistrat] încă in cursul sec. al XVIII-lea, cînd în drumul
lor spre Viena (1755) au pierit in Dunăre multe materiale epigrafice şi, In special, sculpturale, descoperite in parte de
comandantul Ham.ilton in anul 1737. Alte piese importante s-au pierdut după publicarea Corpus-u!ui, ca de exemplu:
CIL III 8000; 8002, provenind de la Jupa şi păstrate multă vreme la Caransebeş; 1547 (p. 1017), descoperită la
Mar g a, 1548 etc,; piese fragmentare, din care unele nepublicate: fragment de inscripţie de la Zăgujeni (provenind
probabil tot de la Jupa; v. AEM, VI, 1882, p. 119, ur. 70); o bancă diu calcar CIL, III 1544 (com. Măguri, In parcul
fostului ministru B~a Szende), pe care se vedeau literele ADALAP/HFN; o inscripţie clădită într-un zid de un sătean
din comuna Armeniş; o inscripţie dusă din comuna Prigor la Dozovici, unde a dispărut, precum şi multe altele.
11
Inscripţii cu caracter oficial: N. Cena, în AnzWien, XII, 1911, p. 3-5 (=AnnEp), 1912, 5); CIL III
8010 (=1577, Muz. Timişoara); C. Buracu, Muzeu/General Nicolae Cena In Btlile Herculane şi Cronica Mehadiei, Turnu Severin, 1924, p. 15, nr. 1O, 11, 12 ; inscripţii referitoare la cohors II 1 Delmalarum: CIL III 1579 =8013; Ion 1. Russu,
in AISC, IV, 1941-43, p. 196; cărămizi referitoare la această unitate: CIL III 8074,15; ErdM, 1902, p. 405; C. Buracu,
op.cil., p. 15, nr. 15-18; Studii, II/1, 1949, p. 139, D. Tudor, Oraşe, llrguri şi sate din Dacia romand, Bucureşti,
1968, p. 26, 32; ActaMN, VI, 1969, p. 179; VII, 1970, p. 146; inscripţii fragmentare care au existat la Mehadia:
CIL III 12597, 12599.
11
ArchKiid, VI, 1866, p. 179; CIL, III 8007=6275, 8008, 8070=1631, 8071 d; ArchErt, XXIV, 1904, p. 414
şi urm. (relief mithriac); Klio, XI, 1911, p. 506;
AISC, V, 1944-1948, p. 285; SCIV, XIII, 1962, p. 115-116
(Muz. Reşiţa). O descoperire mai recent făcută la Moldova Nouă: Latomus, XVIII, 1958, p. 355 şi urm. (=AnnEp,
1959, 307).
" De la Dalboşeţ se presupunea că provine o stelă funerară foarte importantă pentru studiul onomasticii
romane din Dacia, care prin 1924-28 a fost adusă la Caransebeş. C. Daicoviciu, care publică monumentul In ACMIT,
II, 1929, p. 314-135, consideră că el provine de la Tibiscu.m (Jupa); cf. A elaM N, VI, 1969, p. 177. Analiza petrografică recent efectuată confirmă provenienţa din Imprejurimile Caransebeşului.
11
Din acestea cele mai multe provin din celebra localitate termală Băile Hereulane: CIL III 1560-1567,
1569, 1571-73, 1575, 12598.
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se cunoşteau unele monumente epigrafice incA pe la mijlocul secolului trecut16, in parte dispă
rute sau distruse, dar cea mai mare parte a inscripţiilor provine din cercetările efectuate în
ultimll ani de către Muzeul Banatului din Timişoara sub conducerea directorului M. Moga,
care a pus recent aceste valoroase izvoare documentare in circuitul bibliografic18•
S-au mai descoperit piese izolate şi in alte localitil.ţi, fără să se cunoască insă locul lor exact
de provenienţă. Astfel se pare că epitaful roman de la P e t n i c (jud. Caraş-Severin) a fost
transportat in acest loc de la Plugova-Mehadia. Unele piese fragmentare provin din săpăturile
de la Orşova, unde in ciuda importanţei oraşului antic D i e r n a şi a ponderii sale arheologicoistorice, s-au descoperit relativ puţine inscripţii17 • În schimb, cu ocazia cercetărilor efectuate
în cuprinsul oraşului, au apărut cărămizi stampilate, atestind o importantă concentrare de
armată romană in acest loc, atit in cursul secolelor II-III, cit mai ales in perioada constantiniană. Materialul tegular abundent şi interesant poate constitui subiectul unor cercetări mai
ample şi chiar al unui studiu tipologic18 •
în paginile de faţă este prezentat pe scurt, cu bibliografia şi comentariile necesare, materialul epigrafic descoperit răzleţ, păstrat in majoritate fragmentar.
DIERN A

(ORŞOVA)

1. Placă votivă de marmură albă, fragmentară, redind o scenă legată de cultul lui Mithras;
descoperită în cursul săpăturilor de la Orşova din vara anului 1969, în stratul roman de sub
turnul de sud-est al cetăţii din perioada Diocleţian-Constantin, la -2,4m19 • Dimensiuni:
15 x 17 x 4,5 cm. În partea inferioară a reliefului, din care s-a păstrat numai colţul din
dreapta jos (fig. 2 a- b), se află, pe un chenar mai lat, două rinduri de litere. Literele au
înălţimea de 10 - 12 mm. Scena mithriacă 20 poate fi recunoscută cu uşurinţă după figura
personajului din dreapta care stă in picioare. Pieptul animalului răpus, căzut în genunchi se
poate vedea clar şi se disting chiar şi resturi din cap şi labele anterioare ale ciinelui, nelipsit
în astfel de reprezentări (vezi schiţa reconstituirii grafice, fig. 3).
Din punctul de vedere al execuţiei e::.te un modest pn•dus de valoare redusă, un simplu altorelief executat cu stîngăcie. la niyelul artei provinciale din Dacia.
Textul fragmentar, incizat superficial cu litere neregulate, chiar neglijent datorită durităţii
marmurei, deşi este foarte scurt şi incomplet, merită să fie examinat:
. . . . 1 L E G

X 11

[? D O N A) T O

F 1L1O

P R 1 l\1

Dacă lectma :J({ftt•i to.t ut(· ~ipa5, in i!l'iul (a bara criuntală dea:;upa cifrei X să sugreze eventual dublarea cifrei ( ?). se pare că dedicantul acestei tăbliţe votive, al cărui nume nu
s-a păstrat, făcea parte din legiunea a XXII-a Primigenia. Nu cunoaştem o altă legiune cu
epitetul P1·imigenia în epigrafia Daciei, dar nici una cu numărul de ordine XII, care să ne
permită o asemenea iuterprttare a cifrelor. în S(himb, legiunea a XXII-a Primigenia este

" CII., III 7996-SOC3; desccţuiri mai rcctnte: C. Daicovh·iu, in ACMJT, II, 1929, p. 315; Ion I. Russu,
n SClV, XVIII, 1, 1967, p. 168-169.
u M. Moga, In AcJaMN, VII, 1970, p. 135-148.
" CIL III 6276; 6277; 1703 a (un inel cu inscripţie); 8074, 10, 8075, 42 (cărămizi); 6286 = 8076, 20, 21 (lucerne)
MKE, II, 1908, p. 17; B. Milleker, op.cil., voi. II, 1899 p. 240; ArchAnr, 1909, p. 295; D. Laitin, Anuarul XXIV
al Gtmna•iului mizl din Orşova, 1942-1943, p. 8-9; SCIV, IV, 1953, p. 784-795.
11 ln prezent E. Bujor (responsabilul colec:tivulul arheologic de la Porţile de Fier) lucrează
la un repertoriu
al cărAmlzllor stampllate din acestA zonă.
11 Tumul este construit pe un zid roman din sec:. m, care merge paralel cu latura de sud
a fortificaţie! plnă
la tlllDul de sud-vest.
•• Bibliografia asupra mithmismulul penbu provincia Dacia: O. Floca, In EDR, VI, 1935, p. 216-217; D. Tudor, In SCIV, XVI, 2, 1965, p. 358; fig. 9, şi p. 359-360 (-AnnEp, 1966, 314); Em. Popescu, In StCl, IX.
1987, p. 197; L. Mărghltan, In SCIV, XVIII, 4, 1967, p. 693-700; A. z·•nyi, o RevMu•, 1965, p. 431; Ion I.Russu,
In S~~rrelill, V, 1988, p. 69-92.
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Fig. 2 a - b. -

Fig. 3. -

Relief mithriac, fragmentar (Orşova).

Reconstituirea grafică a scenei mithriace (fig. 2)
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alte epigrafe din
această unitate
militară avea garnizoana în Germania, la Mogontiacum-Maînz pe
Rin22 ; este atestată la inceputul
secolului al II-lea în expediţiile lui
Traian, iar vexillaţii aparţînînd
acestei legiuni se cunosc în Dacia
Malvensis in timpul lui Filip
Arabul (244 -249), participînd
probabil la acţiuni contra carpilor din zona Oltului. Aceleaşi
vexillaţii au executat lucrări de
construcţie la Romula (Reşca) ;
cf. D. Tudor, OltR 8, p. 195,
495-6, 561.
2. I n s c ri p ţi e votivă din
calcar organogen, descoperită prin
1896 la Orşova, str. Caransebeşului
(azi Decebal) nr. 26, cu prilejul
săpării temeliei pentru construcţi a
unei case. Piesa se află astăzi în
p ăstrarea muzeului şcolar al Liceului "Ştefan Plavăţ" din Orşova
Nouă. A fost ;publicată împreun ă
cu înscripţia funerară nr. 3 de S .
Mihalik 23 cu o lectură care lasă
impresia că este o inscripţie funerar ă. Apoi a mai fost publicată
de G . F inaly 24 , B. Milleker2 6 şi in
1943 de D. Laitin 26 în formă complet ă şi cu lectură diferită faţă
de autorii aminţiti. Inscripţi a
referitoare la' vămile Daciei fiind
deosebit de valoroasă, a fost relu a t ă de Ion 1. Russu în SCI V,
IV, 3-4, 1954, p .··784-793 ( Un
sclav în -serviciul vamal din Dacia)
cu corecturi de lectură şi comentarii interesante. Din lipsa unei
ilustraţii fotografice în acest studiu, considerăm util ă şi necesară
prezentarea in s cripţiei (fig. 4) .
3. I nscripţie funerară din
Fig. 4, a - b. In sc ripţie vot i vă (Liceul din Orşova) .
o gresie conglomeratică cu mari
grăunţe de cuarţ, fragmentară;
dimensiuni : 36 X 44 x 14 cm şi litere înalte de 0,06 m; se află de multă vreme în colecţia liceului "Ştefan Plavăţ" din Orşova Nouă . Controlînd bibliografia referitoare la d escoperirile arheologice din zona Dierna (Orşova), se observă un deosebit "interes" pentru această
Dacian.

11

CIL III 8031 ; ActaMN, III, 1966, p. 454 - 455 .

11

RE, XII, 2 (1925), col. 1797-1819 [Ritterling .

11

MKE, 1908, II , col. 17.

•• ArciiAn:, 1909, col. 295.
11

Op.cit., p . 240.

11

Op.cil., p. 8.
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inscripţie, interes concretizat în
publicarea ei de cîteva ori ; dar
valoarea istorica-documentară a
epitafului este destul de modestă, iar apariţia lui repetată în
bibliografie a fost cauzată de
ignorarea acesteia, deci şi a materialului arheologic al zonei. Astfel,
prof. D. Tudor de la Universitatea din Bucureşti, în "Comun i cări
epigrafice II", SCIV, XVI, 1,
1965, p. 179, afirmă despre inscripţie : "fragment dintr-o lespede de calcar descoperită acum
10-15 ani". Lăsînd la o parte
lectura greşită a textului, care va
fi redat în continuare, era necesară o indicaţie a sursei pentru
asemenea informaţie. În primul
rind, fragmentul se afla în colecţia şcolii încă din anul 1906, cînd
a fost descoperit pe strada principală care ducea
spre Baziaş
(pină la mutarea oraşului vechi,
str. Traian), cu ocazia săpării
unei fîntîni, la 4 m adîncime. De
atunci pînă la apariţia articolului amintit, fragmentul a fost
publicat de patru ori: în 1906 de
B. Milleker 27 , în 1908 de S. Mihalik2B, în anul 1911 piesa a fost
din nou descoperită ca "inedită"
de G. Teglas 29 , care la fel ca şi
D. Laitin30 (în a. 1943) nu ştie
de premergătorii cu publicaţiile
anterioare .
În starea actuală de conservare fragmentul cuprinde 5 rînduri de text, dar din primul şi
ultimul rînd lipsesc marginile literelor (fig. 5 a - b). Dacă lectura
lui G. Teglas poate fi acceptată
cu mici rectificări, se pare că
întregirea propusă de prof. D.
Tudor pentru r. 3 şi 5 nu este justificată.
Cognomenul "M atro"
trebuie înlocuit cu numele Iuliae
Provincialis, dovadă că acesta

545

Fig. 5, a- b .

Inscripţie

din

funerară
Orşo v a) .

fr a gm e nt a r ă

(Li ceul

., Dilm, III, p. 239 -240: "1906 tavaszân ta1ăltak a bâziasi ti ton kutasas alkatmaval egy durva konglomeratszert'i
anyagb61 keszillt feliratos kOvet, mely 0,44 m szeles voit. Meglev6 tored&e 0,37 magas. Az an. polg. iskolăe" .
•• MKE, II, 1908, p. 17.: "Ezt 1906 tavaszân talăltak a bâziasi uton kutasas kOzben 4 meter m elysegben ... ".
Mihallk lncă nu aflase de B. Milleker.
11
Neue Beitrăge zur lnschriftenkunde Dakiens, in Klio, XI, 1911, ·p. 508.
•• Op. cit., p. 8: "În muzeul nostru se pllstrează o singură piatră funerară (fragment), gllsită la săparea uuei
fintini din strada Trăiană". În continuare se dă lectura textului, dar fără reproducerea lui sau vreo referire blbl!ograflcă.
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Fig. 6. -

Cărămidă stampilată (Orşova).

Fig. 7. -

Cărămidă stampilată (Orşova).
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se repetă şi în ultimul rînd; Chiar autorul erorii afirmă: .. acest epitaf de mari dimensiuni conţine numele a cel puţin 5 membri din aceeaşi familie". Reproducem în continuare textul cu
întregirea lui :
vixit
ann(is) XV et Iu[1 ]iae Provinc(ialis) vix(it) an(nis) XXV
[P ]ro vi [ne]

VI XIT
[A] N N XV E T IV
[L] IA E P RO VI
NC VIX AN XXV
[P] RO VI [ N C]
Ligaturi: rindul 3 A

şi

E; rîndul 4 A

şi

N; XXV.

Pe teritoriul judeţului Caraş-Severin s-au descoperit în mai multe castre romane c ă r ă mi z i
sau ţigle stampilate, indicind de obicei efectivele militare care au participat la construirea
fortificaţiei ori au stat acolo. Alte cărămizi informează prin textul lor despre numele proprietarului în atelierul căruia au fost fabricate, ori dau indicaţii despre numele localiti!.ţii respective. Dacă în linii mari se cunosc trupele romane care au staţionat în Banat, fie din izvoarele
epigrafice pe care le posedăm din sec. II-III, fie din în~emnările de fe cărămizile stampilate,
cum este cazul la Berzovia (cf. nota 5) sau Tibiscum (nota 4), probl( ma prezenţei unor trupe
în nordul Dunării după părăsirea oficială a Daciei încă nu este lăn urită şi roate fi studiată
în prezent doar pe baza unor a~emenea cărămizi, E-au desco:rerit de-a lungul Dunării, ţe o
fîşie îngustă care se întinde între Pojejena şi Turnu Eeverin, multe cărămizi care atestă după
271 prezenţa unor detaşamente militare în nordul fluviului la Pojejena, Gornea, Sviniţa,
Peştera Veterani, Orşova etc. Aceste detaşamente poartă de obicei numele unor legiuni care
au existat ori au fost duse după părăsirea Daciei în noua provincie Dacia Ripensis. Dar ca
urmare a fracţionării legiunilor în mai multe detaşamente, purtînd toate numele le)liunii, se
constată la sfîrşitul sec. III, dar mai ales sec. IV adăugarea la numele unităţii şi a toponimicului care indică locul de garnizoană. Un asemenea caz întîlnim la o descoperire făcută la
Sviniţa (jud. Mehedinţi), unde se presupune prezenţa unui detaşament din legiunea a VII-a
Claudia31 şi la Orşova, de unde prezentăm şi alte cărămizi stampilate de interes deosebit:
4. LEG XIII R (Leg. XIII Gem. R.). Este legiunea care între 106-271 a fost principala
unitate militară a provinciei Dacia, staţionată tot timpul ocupaţiei romane la Apulum (Alba
Iulia). După părăsirea Daciei este mutată la Ratiariaas, unde apare sub semnul L XIIIG RAT
=CIL III 14597,4. În timpul cînd a fost redactată ,.Notitia dignitaturn" legiunea s-a scindat
în cinci subunităţi cu sediul (afară de Ratiaria) la Egeta, Transdrobeta, Burgo Novo şi Zernis
(Tsierna).
în cursul săpăturilor (1966-1969) care s-au făcut la cetatea din sec. III- IV de la Orşova,
s-au descoperit numeroase cărămizi cu stampila L E G XIII R. Literele sînt de obicei inversate datorită gravării greşite pe negativ (fig. 6). Formatul cărămizilor este de obicei 33 X 24 X 5,5
cm. Evident, avem de-a face cu un detaşament al legiunii a XIII-a Gemîna de la Ratiaria, care
asigură paza acestui "castellum", aşa cum subunităţi ale legiunii a VII-a Claudia, staţionată
in localităţile Viminacium, Taliata şi Boljetin, făceau paza în nordul Dunării la posturile de la
Pojejena sau Sviniţa (v. nota 31).
5. D R P DIERNA. Lotul cel mai numeros al cărămizilor stampilate descoperite în preajma
cetăţll din perioada Diocleţian - Constantin, sau în dărîmăturile celor trei turnuri săpate şi
dezvelite integral, îl constituie cele care poartă siglele D R P DIERNA sau numai DIERNA.
Ele au de obicei dimensiunile 48 X 26 (25) X 7 (8) cm. în fotografie (fig. 7) se prezintă numai
o piesă fragmentară (32 X 25 X 7 cm), selecţionată pentru claritatea literelor. Asemenea că
rămizi s-au descoperit la Orşova şi în cursul secolului trecut, fiind publicate în M KE, II, 1908.
p. 18, fig. 40; Klio, XI, 1911, p. 508. Semnificaţia primelor trei litere nu s-a putut explica cu
toată certitudinea, dar în lipsa unor noi dovezi documentare ne asociem întregirii făcute in
CIL III 8277,2a (Muzeul Belgrad); 8277, 2b din Maia Golubinje: D(e) r(e) p(ublica) Dierna.
6. DA R D 1 A N A. Cărămidă de format îngust (29 •x 14 x 7 cm) cu tabula ansata de
10,5 X 2,5 cm (fig.8), descoperită în dârîmăturile turnului de sud-vest al cetăţii (a.l967). Cără11
11

N. Gudea, In ActaMN, VII, 1970, p. 555-559.
RE, XII (1925), col. 1780 [Kubitschek .
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Cărămid ă s tampi l at ă (Orşova).

m izi identice ca form at ş i st a m pil ă s-au m ai descoperit la Orşova (M KE, II, 1908, p . 508), altele
se p ăstrează in i\Iuzeul P o rţil o r de F ier de la Turnu-Severin. Pentru această stam pil ă s-a propus
intregirea : D(e) A (quensis) R (epublica) Diana = CIL III 14215, 12. În AEM, XIX, 1896, p.220,
nr. 83 şi 84 şi în CIL III p .23 16,55, nr. 142 15,11 mai întîlnim variantele : AR P QVIS sau D RP
AQVI S; Aquae se afla după T .P . pe drumul intre Vimina cium şi Ratiaria, fiind cunoscută ca
st aţi une te rm a l ă. Dup ă părerea lui Ritterling (AEM, XIX, 1896, p. 220) Diana ar veni de la
Z anes (Dianes) de lingă Cladova, unde s-au descoperit c ărămizi cu "Aquae" .
ME H ADI~ PLUGOVA-HERCULANE

7. Ste lă funerară din gresie local ă, fragmentară, p ăs trîndu-se numai partea sup erioară a monumentului funerar, ornamentată cu un relief in form ă de rozetă, şi o mică parte (circa 1/3) din
d mpul înscripţiei. Dimensiuni : 100 x 87 x 10 cm. Stela se găseşte in cimitirul ortodox al
comunei P e t ni c (la circa Il km. vest d e Mehadia) , aşezată ca "uşă-capac" la o criptă. Piesa
f iind consider ată de pro ven ienţ ă l ocal ă, împreună cu alte două monumente sculpturale romane,
tratate mai jos, e de presupus în preajma acestui sat vreo aşezare rurală romană . Dar printr-un
sondaj efectuat in octombrie 1969 la punctul denumit " La morminţi" (imediat deasupra cimitirului), unde s-ar fi descoperit încă de mult stela funerar ă, n-am reuşit să identificăm in acest
loc vreo urm ă de locuire din p erioada rom ană .
Ornamentul din registrul superior al monumentului funerar este incadrat de un chenar
marcat prin două profilaturi şi reprez intă o coroană stiliz ată de frunze, avind un diamentru
<le 62 cm; in mijloc o roze tă in formă de flo are cu cinci petale (fig. 9 a-b) . Cîmpul inscripţie!, mai
adîncit decit restul s upr afeţei , încadrat de un chenar ingrijit, păstrează trei rînduri din text :
acesta cu litere inalte de 5 şi 4 cm poate fi citit şi întregit :
D(is)
M(anibus)
A N T ·E S T I V S . V A L E
N TI N V S . M . C III D( ?)
Numele personajului din epitaf, defunctul, apare destul de rar in onomastica din provincia
Dacia: nomen gentilicium ANTESTIVS se cunoaşte numai din CIL III 1574 : "Antestius Gt~ius"
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Fig. 9 . a- b. Stel ă fun er ar ă fr agm entar ă (Petnic).
(yezi A. Kerenyi, A daciai szemelynevek ( Die P ersonennamen von Dazien) . Budapesta, 1941,
p. 23, nr. 233) . Cognomenul Valentinus e mai frecvent . Nu mai puţin interes prezintă indicaţia
d espre funcţia lui ca mi les în cohorta a III-a . . .. , care nu poate fi alta decît cohors III Delmata1'Wn, cu garnizoan a la castrul aflat între l ocalit ăţile Plugova şi Mehadia 33 • Această unitate, al
căre i nume complet est e coho·rs III Delmatarum milliaria equitata (diferit ă d e coh. III Delmatarum
di n Germania Inferior), staţiona în Pannonia în sec. I e . n . (AnnEp. 1941, 100) ; în sec. II lipseşte
din informaţiile documentare şi reapare în sec. III în epigrafe d e la M e ha dia, unde a staţionat
pînă la evacuarea provinciei 3 ~.
8. R e l i e f f unerar din gresie loca l ă, redînd cinci busturi în două registre . Dimensiuni : 11 O X
68 cm . Monumentul este zidit într-un parapet de susţinere pe partea dinspre deal a aleii care
duce din centrul staţiunii H e r cu 1 an e înspre aşa-numitele " B ăi romane", la circa 300 m
s pre sud .
Relieful, expus intemperiilor, este puternic d egradat, ceea ce în greunează recunoaşterea fizionomiei persona jelor înfăţişate. Forma reliefului este dreptunghiulară, terminîndu-se înspre
vîrf într-un fronton triunghiular, ornat la mijloc cu o mică rozetă. Aici este înfăţişată, evident,
o familie ro mană format ă din părinţi şi trei copii. Trăsăturile individuale ale personajelor redate
sînt greu de distins (fig. 10 a-b).
9. Rel ief funerar fra gmentar din aceeaşi gresie, înfăţişînd o singură persoană. Dimensiuni :
85 X 78 cm . Basorelieful este puternic d egradat (mai mult chiar decît cel anterior) ; din bustul
r edat într-o arcadă s prijinită pe două coloane (fig. 11 a- b) se pot distinge numai capul şi pieptul,
parţial braţul stîng. Piesa d escris ă este prinsă în acelaşi zid, la mică depărtare de relieful nr . 8 .
După unele informaţii, cele două m onumente se află în această staţiune înc ă de la mijlocul
secolului trecut, fiind aduse de la Petnic as.
" În 1923-24, Al. D ă r dici l ă a d escifrat numai rd. 1- 2 ale ins c ripţiei diu Petuic (inf. Prof. Pavel Ciobanu).
"W. W agner, Dislokalion, p . 132-133.
36
J. Schwarzott, Die Herkules- Bader bei Mehadia, \Vien, 1831, p. 42 . "Zu b ciden Seiten dieser Steintafe1 sind
n och zwei andere, deren ei ne 5 undeutliche Brustbilder in 2 Reihen, die zweite ei nes, und alle in bas-relief darstellt.
- Sie sind aus Pettnik gebracht und aus dort hăufigsten Gestein gearbeitet" ; B . Milleker, op.cit., voi. II, p . 95;
AL Bărcăcilă, in Revista Ştiinţelor Medicale, nr. 10, 1932, p . 17; C. Buracu, op.cit. , p. 15, nr . 13 aminteşte numai
" ... bustul rupt al unei femei" .
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Fig. 10, a - b. R elief funerar

(Băile

Fig. 11, a- b. R elief fun erar fragmentar

H erculane).

(Băile
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TEREGOVA
10. Lei funerari din calcar fin fosilifer ; lungimea : 96 cm, înălţimea maximă: 50 cm. Piesa
a fost descoperită de proprietarul I. Ben.escu pe locul să u propriu de arătură din preajma castrului roman de laT ere g o v a (jud . Car aş-Severin ). După d escoperire, piesa a servit drept
bancă de şezut (întoarsă cu capul în jos), pînă cînd a fost transp o rt at ă la Muzeul din Caransebeş.

Monumentul sculptura! s-a păstrat destul de bine, cu excepţia capului unui leu, a cărui faţă este
El este format dintr-o pereche de lei funerari adosaţi (fig. 12 a- b). Corpul leilor, deşi

mutilată .

Fig. 12, ·a- b. Lei funerari din Teregova, (Muzeul din Caranscbtş).
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în relief prin redarea picioarelor din spate, formează un monolit, care pe partea sa
est e prevă zut cu un orificiu pentru fixarea unui con de pin sau a unei Meduze ( ?) . În
a cest orificiu se obser vă urmele unui .. ştift" de plumb cu a jutorul căruia se fixa conul de pin,
sculptat probabil separ a t din motive tehnice.
Din punctul de vedere al execuţiei artistice, această piesă nu are o valoare deosebită; fiind
redată in obişnuita te hni că sculptural ă pro vinci a l - romană, întîlnită la numeroase monumente cu
lei funer ari. în muzeele noastre se găsesc m ai multe sculpturi asemănătoare ca grupare a leilor :
una provine de la Vinţul de J os sau Mintia, A . Buday, in Dolg, VII, 1916, p. 49 şi urm ; G. Florescu, în EDR, IV. 1926-1927, p . 104 şi urm. ; RomRum, p . 267, G 185 ; Civilta R omana in
Romania, p. 253, G 127 (Mu zistCluj); altele se găsesc în muzeele de la Sibiu şi Deva, i ar în Oltenia
avem o analogie a proape perfectă la Măghereş ti (OltR 8, p . 408, fi g. 1).
se

conturează

s uperio ar ă

T I BI SCVM

(JUPA)

11. Alt ar votiv din calcar alburiu, d ur, fragmentar, cu dimensiunile: 52 x 37 x 14 cm.
Partea superioară, p ăstr at ă aproape integral, este orn ame ntat ă cu două volute dispuse simetric
faţă d e mijlocul capitelului, al cărui motiv spiraloid se poate vedea m a i bine p e laturi. întrucît
faţa lată a fragmentului este nescri să, iar începutul celor 4 rînduri se a fl ă pe una din la turile
înguste, se poate presupune că altarul a fost t ăi at, probabil înc ă în a ntichitate, în două părţi
inegale (fig. 13 a-c).
Altarul a fost scos din pămint lîngă castrul de la T i b i s cum (Jupa), p e latura de su d,
cu ocazia săpării unui şanţ, pen t ru o condu ctă de gaz m etan, dar a r ămas neobservat mai mult ă
vreme . Salvarea piesei se d a to reşte directorului şcolii din ac eeaş i localitate, Gr .Urechiatu : cu
ocazia u nei vizite organizate de şcoa l ă, a observat aces t fragm ent ş i 1-a trimis în a. 1964 la Muzeul
din Car ansebeş.

BLI !
AE:

Aţ

E.
PA~,
\

i

·1

Fig. 13, a - c. Alt c.r votiY fr agmentar (Muzeul din
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Textul constă din citeva litere de 2,5 cm înălţime, incizate cu mare grijă şi cu oarecare eleganţă.
Cele citeva litere nu permit întregiri sigure, ceea ce scade considerabil valoarea documentară a
monumentului. Nici numele divinităţii ce apare de obicei în primul rînd, deci ca primul element
la altarele votive, nu poate fi întregit. În r. 2 şi 3 se găseşte foarte probabil numele dedicantului.
B LI [ ... ? ] sau B EL [ ... ? ]
AE[LIVS?]
AR [ . . . ?]
E [ . . . ?]
PAT [RON?]

V. WOLLMANN

R0MISCHE INSCHRIFTEN UND STEINDENKMĂLER
AUS DEM SlJDOSTLICHEN BANAT
(Zusammenfassung)
In der vorliegenden k.._inen Mitteilung beschreibt der Verfasser einige in Bruchsti.icken erhalten
gebliebene Inschrlften aus dem Banat und gibt den entsprechenden Quellenbeleg. Es handelt
sich meist um einzelne Zufallsfunde aus der Năhe rC~mischer Siedlung und Militărlager. Einige
dieser Inschriften und Steindenkmăler sind unverC~ffentlicht, bei andern wurde die Lesung verbessert.
Die Beschreibung der Denkmăler ist nach Fundstellen angeordnet :
1. Mithras-Relief, Bruchsti.ick mit zwei Schriftzeilen (Abb. 2 a- b und 3).
2. Weihinschrift, SCIV, 3-4, 1954, S. 784-93, eines Sklaven im rC~mischen Zolldienst
Daziens (Abb. 4 a-b).
3. Grabinschrift, SCIV, XVI, 1965, S. 179,der eine Textkorrektur gemacht wird (Abb.5 a- b).
4-6. RC~mische Ziegelstempe1: LEG XIII R, D R P DIERNA und DARDIANA (Abb. 6-8).
7. Grabstele aus Petnic oder Plugova (Abb.9 a- b).
8-9. Reliefs von Grabstelen aus Petnic, jetzt in Herkulesbad (Abb. 10 a- b 11 a- b).
10. GrablC~wenpaar aus Teregova, Museum Caransebeş (Abb.12a- b).
11. Weihaltar, Bruchsttick, aus dem rC~mischen Militărlager Tibiscum, Museum Caransebeş
Abb. 13 a-b).
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LOCATIO

OPERARUM ÎN TRIPTICELE

DIN

TRANSILVANIA

I. - Locatio operarum se deosebeşte de contractul de muncă modern deoarece in dreptul
roman contractul de prestare de servicii era un contract consensual, care se incheia intre două
persoane, deci rezulta din acordul lor de voinţă şi durata lui era limitată, statul neintervenind
cel puţin in mod direct, in această reglementare a raporturilor de muncă. Trebuie însă să precizăm că in dreptul roman profesiunile liberale formau obiectul unui mandat şi numai muncile
inferioare formau obiectul unei locatio operarum 1 .
Prin contractul de locatio operarum muncitorul îşi închiriază munca sa - operae suae - in
schimbul plăţii unui salariu care poartă numele de "merces". Muncitorul in acest contract se
numeşte locatar, iar patronul se numeşte conductor 3 •
Muncitorul datorează munca sa in bune
condiţiuni, pe timpul convenit. În ceea ce priveşte riscurile, acestea erau in sarcina muncitorului
dacă el intrerupe munca in urma unui caz fortuit care este in legătură cu persoana sa, dar ele
erau in sarcina patronului dacă cazul fortuit era străin de persoana muncitorului 3 • Totuşi prin
inserarea unor clauze speciale şi derogatorii de la aceste reguli generale responsabilitatea riscurilor putea să fie stabilită conform voinţei părţilor, fapt de care, după cum vom vedea din exemplele practice, profitau mai ales patronii.
Dintre tripticele transilvane descoperite in cursul secolelor XVIII şi XIX la Roşia-Montană 4 ,
care ne redau acte juridice referitoare la diferite forme ale vieţii curente din provincia romană
a Daciei dintre anii 131-167 ai e.n., 6 , ne vom ocupa in studiul de faţă numai de trei triptice
care conţin contracte de inchiriere a muncii pentru lucrul in minele de aur 6 •
II. - Tripticele al căror text urmează să-1 analizăm sînt cuprinse in CIL, volumul III, şi
au următorul conţinut:
a). CIL, III, p. 948, nr. IX, editat de Zangemeister. Tripticul este din anul 163 şi are numai
tabla a doua a cărei transcriere cu completările propuse o redăm 7: "Laelia[no] et [Pa]store
cos. X.K[a]l Novembr. Adiutor Macari scripsi rogatus [co]ram ipso pra[e]senti L.Ulpio
Valerio, quia ~se] litteras scire negavit, id q[uod] dixit se loca[sse] et locavit Socrationi S[o]cratis [op]eras suas ex [ha]c [d]ie in [i]dus sequentes anno uno [sept]aginta. Mer[c]edes
suis tem[poribus solv]entu[r]. Quas operas sanas valentes [ede]re debebit ... [con]ductor ...
inpedierit ... [d]ebe[bit] ... dis[c]edere vel cessare cessatis ... A[ct.A]l[b] Ma[iori?]".
1
Vezi Ma:x Kaser, Das riimische Privatruht, 1955, tom. 1, p. 474; Bernard, La remuneration des professions
liberales ~" droit romain classique, 1935, precum şi V. Arang-io·Ruiz, Il mandalo, 1949, p. 102 şi urm.
1
Vez1 In acest sens JOrs·Kunkel-Wenger, Riimisches Recht, 1935, p. 239.
1
în acest sens avem regula stabilită In D, 19.2.38.1.
• Despre istoricul descoperirii acestor monumente, vezi G. Popa-I,isseanu, Romanica, 1926, p. 169 şi urm.,
precum şi Ion Baltariu, Tripticele din Transilvania, 1930, p. 23 şi urm.
1
Aceste triptice conţin inchirieri de servicii, depozite, acte de credit, acte de vinzare de sclavi, de imoblle, etc.
1
În ceea ce priveşte analiza muncii In minele din Dacia In lumina tripticelor din Translvania, dintre lucrările
mai recente cităm: P6lay Elemer, Hti.rom munkaberszerz6des a r6mai Dti.cidb61, In Acta Universitatis Szegediensis. (Acta
juridica et politica), Tom. IV, Fasc. 5, D. Tudor, Istoria sclavajului 111 Dacia romană, 1957, p. 130 şi urm., şi Gh. Şte
fan, Cu privire la forţa de muncd ln e:<ploatarea minelor de aur din Dacia, in AUB, 1960, p. 19-28.
' În privinţa textului tripticelor şi a completărilor lui noi urmăm textul rcdat de profesorul J. Mncqueron in
cursul său de doctorat intitulat Le travail des hommes libres dans l'antiquiU romaine, p. 187 şi urm.
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În traducere acest text are următorul cuprins: "Sub consulatul lui Lelianus şi al lui Pastor
în ziua a zecea înaintea calendelor lui noiembrie. Eu Adîutor fiul lui Macarius am scris rugat de
şi în prezenţa lui L. Ulpius Valerius care a afirmat că nu ştie să scrie, aceea ce el a spus, că se
închiriază pe el şi munca sa lui Socration fiul lui Socrate din această ziuă pînă la idele următoare
pe un an pentru 70 denari. Salariul va fi plătit la termenele sale. Care munci trebuie să le presteze sănătos şi cu putere ... Făcut la Alburnus Maior."
b). Cea de a doua locatio operarum este cuprinsă în CIL, vol. III, p. 949, nr. XI. Lectura
a fost făcută de Mommsen şi Zangemeister. Data acestui act nu este cunoscută, dar el pare
să fie din aceeaşi perioadă ca şi celelalte două. Ceea ce s-a mai păstrat din acest triptic este
partea interioară a primei tablete, care are următorul text:
" ... cus scripsi rogatus per ... m Restitutum agnom(ine) Senioris quia se litter [a]s scire
negavit: fatetu[r] se locasse et [l]oca[v]it oper[as s]uas opere aur(ar)io, ius ... quidquid
opus fuerit ex hac die in id [u]s Novemb. proximas venturas Tito Beusantis qui et Bradua
centum quinque. Ex qua mercede a[d]huc in cesso accepit viginti quinqu[e]. Reliqua(m) mercedem per tem por a acei [pe ]re debebit : quas o per as sanas valentes edere debebit conductori s.
s.quod si in [vit ]o conductore a re cessa [b ]it in dies .. "
Text care se traduce astfel:
.. Eu (Dor ?)cus am scris fiind rugat de Restitutus fiul lui Senior, fiindcă a afirmat că nu ştie
să scrie. A recunoscut că s-a închiriat şi a închiriat munca sa pentru extragerea aurului ...
orice fel de lucru ar fi, începînd din această zi pînă la idele proxime ale lui noiembrie care vor
veni, lui Titus fiul lui Beusa zis Bradua, pentru 105 denari. Din care salar a primit pînă acum
număraţi 25 denari. Restul salariului trebuie să-1 primească la timpul cuvenit. Serviciile sale
trebuie să le presteze sănătos şi cu putere. Dacă fără voia patronului va abandona lucrul pentru
fiecare zi ..... "
c). Cel de al treilea act se află transcris in CIL, III, p. 948 sub nr. X şi este copia unui contract original din anul 164 al e. n. El are următorul conţinut:
"[Macri]no et Celso cos. kal. XIII. Iunias Flavius Secundinus scripsi rogatus a Memmio Asclepi,
quia se lit[ter]as scire negavit, it quod dixsit se locas[se] et locavit operas s[ua]s opere aurario
Aurelio Adiutori ex ha[c] die [in] idus Novembres proxsimas [Xse]ptagintacibarisque. [Mercede] m
per [telmpora accipere debebit. S[u]as operas sanas va[le]ntes [ede]re debebit conductori
s.s. Quod si invito condu[c]tore recedere aut cessare voluer[it, da] re debebit in dies singulos
HS V numeratos ... [Quodsi] fluor impedierit, pro rata conputare debebit[t]. Conductor si
tem [po ]re peracto mercedem sol [v ]endi moram fecerit ead [em] p [oena] tenebitur exceptis
cessatis trilms. Actum Immenoso maiori. Titus Beusantis, qui et Bradua. Socratio Socrationis
[M]emmius Asclepi".
Traducerea acestui act este următoarea :
"Sub consulatul lui Macrinus şi Celsus în ziua 13 dinaintea calendelor lui iunie. Eu Flavius
Secundinus am scris rugat de Memmius fiul lui Asclepius deoarece a negat că ştie să scrie, aceea
ce a spus că s-a inchiriat pe el şi munca sa pentru extragerea aurului, lui Aurelius Adiutor din
această zi pînă la idele lui noiembrie următor pentru 70 denari şi hrană. Salariul trebuie să-1
primească la timpul cuvenit. Serviciile sale trebuie să le presteze patronului mai sus scris sănă
tos şi cu putere. În cazul in care fără voia patronului ar vrea să întrerupă sau să abandoneze munca
va trebui să plătească pentru fiecare zi 5 sesterţi număraţi ... în cazul în care inundarea minei
ar împiedeca [munca] i se va reţine proporţional din salar. Dacă patronul întîrzie să plătească
salariul pentru timpul trecut va fi ţinut la aceeaşi pedeapsă, exceptîndu-se trei zile intirziate".
III. - După cucerirea Daciei de către Romani este cert că exploatarea minelor de aur a fost
intensificată, prin aducerea unor specialişti din alte părţi 8 , precum şi prin numărul mai mare
de muncitori folosiţi la extragerea aurului. Alături de un aparat administrativ o inscripţie
interesantă ne mai menţionează pe leguli aurariarum, 9 expresie care credem că se referă la
muncitorii liberi din minele de aur 10 • Tot despre muncitori liberi care-şi angajează munca lor
1
La Alburnus maior există chiar un vicus Pirustarum in care au fost probabil coloniza ţi Piruştii din Dalmaţia,
care erau cunoscuţi ca specialişti minieri. Vezi CU. III, tab. VIII, p. 945.
' Vezi, CIL, III, 1307.
10
D. Tudor, op.cit., p. 130, consideră că leguli erau mici intreprinzători care au luat In arendă unele galerii
din mine, pe cînd Gh. Ştefan în studiul citat consideră că aceştia erau stringătorii de aur, resp. muncitorii, părere
care ni se pare justă.
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unor patroni - conductores - ne vorbesc şi tripticele transilvane. Aceste date pun in mod
normal două probleme: a) Aceea de a şti dacă conductores din tripticele transilvane erau proprietari de mină sau erau simpli arendaşi; b) aceea de a şti de ce documentele păstrate vorbesc
numai despre munca salariată din minele de aur ale Daciei şi nu amintesc şi despre sclavii care
ar fi putut lucra in aceste mine.
În ceea ce priveşte prima problemă, cu toate că ipoteza unei proprietăţi private asupra unor mine de mici dimensiuni nu este exclusă, in situaţia actuală a documentaţiei pare
mai verosimilă ipoteza că alături de exploatarea directă a minelor, administraţia imperială
mai arenda şi unele mine sau galerii 11 . Deci conductores sau patronii din tripticele transilvane
după părerea noastră ar fi aceşti arendaşi 12 •
Este intr-adevăr curios însă că documentele nu amintesc despre munca sclavilor în
aceste mine. Din această situaţie credem însă că se poate trage concluzia că în secolul
al doilea al erei noastre in minele de aur din Dacia munca salariată era predominantă. 13
Situaţia aceasta este atit rezultatul faptului că in provinciile dunărene sclavajul era puţin dezvoltat, cit şi al crizei generale a sistemului sclavagist din exploatarea minelor, criză care se manifestă în imperiul roman deja din timpul principatului.
Înainte de a trece la analiza juridică a tripticelor menţionate trebuie să mai arătăm că pe
lîngă salar muncitorii mai primeau şi alimente, ceea ce a rezultat din citirea justă a cuvintului
.,cibariisque" de către Carcopino 14 • Această imprejurare a contribuit la stabilirea unor relaţii
de subordonare a angajatului faţă de patron.
În privinţa salariului, după cum se poate vedea din conţinutul tripticelor, acesta era fixat
pentru întreaga durată a muncii stabilite in contract, deci nu era fixat pe zile. Din calculele
făcute de profesorul Macqueron 15 rezultă că el era stabilit intre 3/4 sesterţi pe zi şi pînă la 2 1/3
sesterţi pe zi, ceea ce era bineînţeles o sumă derizorie 18 şi care cu greu ar fi putut satisface nevoile de întreţinere ale muncitorului din mine, dacă acesta nu ar fi primit şi alimente dela patron. Pentru a ne putea da seama de valoarea reală a salariului va trebui să-1 comparăm cu valoarea alimentelor din acea vreme. Or, in această privinţă noi avem un triptic 17 care ne transmite
lista cheltuielilor făcute cu ocazia unui ospăţ şi din care rezultă că 5 miei costau 18 denari, un
purcel costa 5 denari, iar trei măsuri de vin costau 97 denari. Deci un muncitor din minele de
aur ale Daciei primea pentru 6 luni de muncă aproximativ preţul a 20 miei, sau a 14 purcel, sau
a 37 litri de vin 18 • Acest salar, chiar dacă muncitorul primea şi alimente, era modic.
IV. - Înainte de a analiza obligaţiile părţilor contractante credem că este necesar să discutăm unele probleme generale in legătură cu contractele conţinute in aceste triptice.
În primul rind trebuie să menţionăm că aceste contracte de inchirieri de servicii sint contracte consensuale şi deci pentru validarea clauzelor penale nu este nevoie de o stipulaţie. Actele,
după cum reiese din conţinutul lor, au fost întocmite de muncitori care nu ştiu să scrie, cu ajutorul unei alte persoane, probabil un tabularius. De ce se făceau aceste acte in scris în favoarea
patronului ? Pentru ca acesta să aibă o probă constituită cu privire la obligaţiile angajatului
şi deci să nu fie discuţie cu privire la aceste obligaţii, iar dacă muncitorul voia să aibă
şi el un astfel de act doveditor el trebuia să-şi facă o copie după actul respectiv. O
astfel de copie avem in cel de al treilea triptic.
În ceea ce priveşte durata contractelor, după cum rezultă din tripticele analizate, acestea
intrau in vigoare la data încheierii lor şi expirau la o dată în mod precis indicată. Este demn de
remarcat că data expirării la cele trei contracte este aceeaşi - idele lui noiembrie - ceea ce
11

Cf. E. Cuq, Un rtglement administratif sur l'exploitation de mines au temps d' Hadrien, în M t!langes Gerardin,
P· 98 şi urm.,; M. Rostowzew, Geschicilte der Staatspacht in der rom. Kaiserzeit bis Diokletian, Leipzig, 1903, p. 130.
11
în acest sens şi Gh. Ştefan, op.cit., p. 23.
Gh. Ştefan, op.cit., p. 26, deduce aceasta şi din faptul că formularul precis al contractelor de locatia conductio
presupune că aceste contracte erau lucru curent în regiunea minelor de aur.
" Vezi J. Carcopino, Notes sur la tablette de Cll<j, în Revue de Philologie, XI, 1937, p. 102; vezi însă R. Rllh1e,
ActaMN, VI, 1969, p. 515-516 (S.D.H, I 1967; p. 390-391).
" J. Macqueron, op.cit., p. 204.
11
A se compara cu Marţial, Epigr. VI, 88 şi cu textul CIL VIII, 6948.
17
Vezi CIL III, p. 953 care ne transmite lista încasărilor unei asociaţii şi a cheltuielilor făcute cu prilejul unui
ospăţ comun.
11

11

Vezi aceste calcule in Gh. Ştefan, op.cit., p. 26.
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dupl profesorul Macqueron 18 nu este o coincidenţă fortuită ci presupune, fie că concesiunea
minelor a fost obţinută pinii la acea dată, fie că obiceiul făcea ca aceste contractări sll se facA
}a date fixe ca aceea a idelor lui noiembrie.
Privitor la obligaţiile părţilor contractante trebuie să evidenţiem ideea că p!rţile, ţinînd seamA
de condiţiile lor economico-sociale, nu se situau pe poziţii de egalitate la incheierea contractelor
ci aceste contracte marchează situaţia de subordonare alocatorului faţă de conductor 10 •
V. - în tripticele transilvane sint prevăzute in mod destul de amlinunţit şi sînt bine precizate obligaţiile muncitorului. !n primul rind tripticele ne spun că locator .,dixit se locasse et
locavit operas suas". Noi am tradus aceasta prin ideea că muncitorul s-a închiriat pe sine şi
serviciile sale, deci această repetare a inchirierii nu este inutilă, ci marchează ideea că muncitorul
şi-a inchiriat serviciile punind totodată persoana sa sub dependenţa conductorului. Ideea aceasta
scoasă in evidenţă de De Robertis u a fost acceptată şi de P6layu. Cercetind textele, vedem el
in Collatio 23 raporturile unei persoane care îşi închiriază serviciile sale pentru lupta cu animalele
in circ erau re produse prin expresia juridică .. se locavit locaverit", 1ar aceleaşi raporturi le intilnim in Digeste sub forma .,operas suas locare"' 24 • Deci in privinţa aceasta se poate constata o
evoluţie in felul de a exprima obiectul contractului. Interesant însă că în Digeste mai intilnim
expresia .,se locasse" cu privire la sclavi, care dacă îşi inchiriau serviciile, se inchiriau şi pe sine
cu anumite consecinţe juridice, care decurgeau din această situaţie 25. Dat fiind această terminologie care era generatoare de anumite situaţii juridice, trebuie să ne punem intrebarea dacă
terminologia respectivă din tripticele transilvane era o simplă repetare fără sens, care reproducea vreun formular tip, sau dacă ea corespundea unei situaţii de subordonare a lui locator
faţă de conductor, situaţie pe care terminologia respectivă a vrut s-o marcheze 28 • Din cele ce
urmează se va vedea că analiza acestor triptice confirmă ideea unei subordonări juridice şi
sociale a muncitorului faţă de patron.
Muncitorul îşi inchiria serviciile sale pentru munca in mine sau pentru orice lucrare in legă
tură cu aceasta 27 • Această muncă trebuie să fie prestată de locator in condiţii de sănătate şi
cu putere - .. operas sanas et valentes". În mod foarte ingenios şi just profesorul Macqueron as
interpretează această clauză, care desigur nu dădea patronului posibilitatea să aprecieze forţa
cu care a fost depusă munca, in sensul că ea făcea să treacă riscurile bolii asupra muncitorului
care, dacă nu era înscrisă această clauză in contract, ar fi trebuit să-şi primească salariul şi in
caz de boală. Într-adevăr regulile clasice ale lui .. locatio operarum" ne spun că muncitorul nu
răspunde dacă el nu-şi exercită munca dintr-un caz fortuit care nu depinde de el .. Qui operas
suas locavit, totius temporis mercedem accipere debet, si per eum non stetit, quominus operas
praestat."u.
însă in Digeste avem un text 30 conform căruia este echitabil ca infirmitatea să fie considerată
ca o culpă din partea aceluia care .. operas debebat". Acest text confirmă şi întăreşte punctul de
vedere expus de profesorul Macqueron, însă se poate pune intrebarea dacă .. operas sanas valentes" nu ar vrea să zică mai mult de:it neexecutarea m Ht:ii din caLtză d<! boală şi dacă nu s-ar
referi şi la o neindeplinire suficientă a muncii prestate? În Digeste avem texte care ne vorbesc

J. Macqueron, op.cJt., p. 198.
Spre deosebire, de exemplu, de concepţia lui Mayer-Maly, care, In Lrycatio·con.i~<ctio. Eine U11tersuchung •um
klassischen riimischen Recht, 1956, p. 110, referindu-se la tripticul cuprins in CIL. lll, p. 9~9, spune: .. ~icbt Machtpo
litische Fakten, sondern die Eigenart der Rechtsvorstellung ,.lex" bestimmten also das \Vesen der lex locationls".
•• Vezi De Robertis, 1 rapporli d.i lavoro nel d.iritto romana, 1946.
•• Vezi E. P6lay, op.cil.
13 Vezi Mosaicarum et romanarum legum Collatio 9.2.2. ,. ... quive ad b!stias :lepugnue se
locavit locaverit".
"' Vezi şi D, 38.1.37. pr. " ... quive operas suas, ut cum bestiis pugnaret, locaverit".
" Vezi In acest sens D, 19.2.60.7.
u în sensul unei sub~rdonlri exprimate prin terminologia lntrebuinţată, vezi interesantul stu:liu al lui A.
Descbamps, Sur l' e:cpression ,.Locare operas" el le travail comme objet de cont rai a Rome, in M ilanges Girard.in, p. 157-179
şi Indeosebi p. 175.
17 Vezi, textul tripticului In CII., III, p. 949 " ... quidquid opus fuerlt".
11 Vezi J. Macqueron, op.cJI., p. 201 şi urm.
•• Vezi, D, 19. 2. 38.
11 Vezi D, 9. 2. 8. 1.
11

10
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despre munca ce trebuie îndeplinită în condiţii de sănătate 31, după cum avem şi texte care ne
vorbesc despre aceeaşi muncă ce trebuie îndeplinită cu forţă 31 • Aceasta putea fi aceeaşi condiţie
exprimată sub o altă formă, dar este dificil să ne pronunţăm în această privinţă, în lipsa unor
date mai precise.
Tot pe linia unei derogări de la regulile clasice ale contractului de locatie operarum avem şi
clauza din contractul incheiat în anul 164 e. n., care prevede că dacă prestarea muncii este împiedecatll. din cauza inundării minei, salariul va fi proporţional redus, 33 deşi în mod normal in
această situaţie muncitorul ar fi trebuit să-şi primească salariul în întregime.
Atit clauza anterioară cit şi această clauză sînt derogări convenţionale-care sînt posibile
în acest contract - de la regulile clasice ale lui "locatie operarum". După cum se poate observa
aceste derogări sînt făcute in avantajul conductorului, faţă de care lucrătorul se afla în dependenţă. Muncitorul nu putea, pe de altă parte, să înceteze munca fără voia conductorului sau să
lipsească de la muncă, căci în acest caz contractele prevăd că el este obligat să plătească patronului o poena de 5 sesterţi pe zi. Dat fiind că el datorează această muncă din ziua încheierii contractului, el este pus în intirziere J=entru indeplinirea muncii fără să mai fie nevoie de vre-o interpelare .
. VI. - Obligaţiile patronului sînt şi ele prevăzute în aceste contracte, dar, după cum se va
vedea, sint unele diferenţe intre felul de a privi şi executa obligaţiile muncitorului şi acelea ale
patronului.
Conductorul trebuia in primul rind să plătească salariul. În privinţa plăţii salariului tripticele
ne spun că "merndem ţer tnrţora acciţere detebit", ceea ce noi am tradus în sensul că salariul
trebuie primit la anumite intervale greu de determinat, căci ele nu sînt numai perioade fixate
pentru curgerea dobinzilor 34 , ci in pimul rind constituie o asigurare a existenţei nmncitorului
care-şi primea astfel plata muncii depuse inainte de sfîrşitul contractului. De altfel, din cl'l de al
treilea contract rezultă in n:cd clar că locatarul a primit la încheierea contractului un avans din
salar, restul urmînd să-1 primească la termenele stabilite.
în strînsă legătură cu salariul J=e care ccnductorul trebuia să-1 plătească era şi obligaţia
sa de a da alin:ente lui "loc ater". Această citire justă a textului, făcută de Carcopino, se
explică în afara obiceiului de a brăni ţerwana care prestează operae 36 , mai ales prin salariile
mici care se plăteau wirnilcr cir n:iNle re aur ale Daciei şi care pînă la primirea primei
tranşe a salariului nu ar fi avut din ce trăiau.
în afară de obligaţia ft ntt u lU: c M to c.e a plăti salariul, tripticele nu indică nici o altă
obligaţie, deci putem presuţune că muncitorul minier lucra cu uneltele sale. Însă dacă conductorul nu-şi îndeplinea obligaţia de a plăti salariul la timpul prevăzut el era ţinut de aceeaşi
poena ca şi muncitorul care încetează munca, adică el trebuia să plătească pentru fiecare
zi de intirziere 5 sesterţi. Dar in această privinţă patronul era favorizat de contract, prin
care el şi-a rezervat un termen de graţie de 3 zile - exceptis cessatis tribus -. Oare acest
termen de graţie este o excepţie specială prevăzută in contractele miniere din Dacia, sau
este o exceţţie in;rusă in fa,·carea lui ccnductor in ccntractele miniere de locatie operarum
de către organele administrative? în sensul unei reglementări administrath·e care să fi servit
de bad. acestei clauze scrise in fa,·carea lui conductor avem "Lex Metalii Vipascensis"a7.
VII. - Din analiza juridică a ccntractelor s-a J=utut observa că derogările de la regulile
clasice ale ccntractului de "loc ati o cţuan;m" se făceau in favoarea lui conductor şi in
defavoarea lui locator.
Pentru juriştii rcn>eni starea de deţendenţă a lui locator faţă de conductor era evidentă

~i ea _nu era ccnsidtr~t~ .m 0: ai ca o sin· flă situaţie socială, ci ca o stare c&Je ţrcducea efecte

JUridtce asurra ccndiţiel lu1 locatcr. în acest sens putem menţiona in primul rînd un text
., Vezi D, 38. J. 9. J.
11 Vezi D, 12. 6. 26. 12.
11

In tripticul din C1L, III, p. 948 se spune clar ,.Quodsi fluer impedierit, pro rata conputare debebit".
Vezi in această privinţă Mayer-Maly, op.cil., p. 140.
11
Vezi in această privinţă şi CIL, VIII 22.660.
11
Despre un avans primit vorbeşte şi tripticul cuprins In CIL III, p. 949. Ex qua mercede adhuc in cesso acceplt
viginti quinque.
" Vezi şi Mayer-Maly, op.cu., p. 149.
11
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din Sentinţele lui PauP 8 ; "Homo liber qui statum suum in potestate habet et pejorem eum
et meliorem facere potest : atque ideo operas suas diumas noctumasque locat". Pentru semnificaţia acestui text ne mărginim să ne referim la admirabila expunere a profesorului Macqueron39 care demonstrează dependenţa lucrătorului faţă de patron.
Această stare de subordonare rezultă şi din faptul că dacă locator a comis un furt faţă
de conductor, actio furti nu ia naştere 40 şi deci acest furt nu dă loc la o urmărire publică,
dar in acest caz patronul avea faţă de mercenarius posibilitatea sancţionării ca şi faţă de
sclav, furtul fiind considerat un furt domestic.
Această veche concepţie juridică a unui raport de putere a lui conductor asupra persoanei
lui locator in contractele de locatio operarum ne dovedeşte că raporturile contractuale nu
prezentau acea egalitate intre părţi pe care unii romanişti s-au străduit să o evidenţieze41 •
încheind, trebuie să scoatem in evidenţă ideea că situaţia juridică a părţilor din contractele de locatio operarum conţinute de tripticele transilvane corespunde condiţiilor social-economice existente in acea epocă in provincia romană a Daciei şi in alte provincii ale Imperiului.

G. CIULEI

LOCATIO OPERARUM DANS LES TRIPTYQUES DE TRANSYLVANIE
(Resume)
Etant donne que l'existence du travail salarie dans les mines d'or de la Dacie est prouvee
par trois triptyques (CIL, III, p. 948-949, IX-XI), l'auteur a essaye d'analyser, 8 la
lumiere de ces triptyques et des donnees historiques qu'on possede sur ce sujet, les conditions dans lesquelles le locator etait engage par le conductor et les rapports etablis entre
eux. L'auteur croit qu'on peut trouver dans les conditions des locationes des elements suffisants pour prouver les rapports de soumission de !'ouvrier au patron.
Ces conditions sont exprimees par la formule par laquelle l'ouvrier loue son travall .,se
Iocasse et locaverit opera suas", par l'obligation des ouvriers de remplir leurs obligations de
travail dans de bonnes conditions de sante .. operas suas sanas valentes edere dedebit", par
l'amende joumaliere infligee a l'ouvrier en cas de retard d'accomplissement de son travail,
par la reduction proportionnelle du salaire de l'ouvrier en cas d'empechement de travail
independant de sa volonte, ce qui est une exception au droit classique, par le fait qu'a eate
du salaire en argent l'ouvrier etait paye aussi avec des denrees dont le quantum n'etait
pas fixe. En dehors de ces conditions, qui marquent une certaine soumission de l'ouvrier
au patron, cette soumission peut etre trouvee aussi dans certaines sanctions penales que le
conductor pouvait appliquer dans le regime minier a l'homme libre qui louait ses services
pour le travail dans les mines.

11

Vezi .,lulil Pauli sententiarum ad filium" II, 18 1.
Vezi J. Macqueron, op.cit., p. 208.
u Vezi D. 47. 2. 89 .
.. De exemplu Mayer-Maly, op.cil., p. 110.
11
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DESCOPERIRI MONETARE ROMANE ÎN BANATUL SECOLULUI
AL XIX-LEA

La începutul lunii februarie 1899, Adrian Periu, invăţiUor în comuna Bara (azi jud. Timiş),
ii scria lui Vincenţiu Babeş, aflat pe atunci la Budapesta, o scrisoare1 prin care ii semnala
descoperirea unor monede romane (vezi fig. 1-3) ; împreună cu scrisoarea, ii trimitea şi
monedele. Scrisoarea gl!suia :
Clarissime Domnule !
După cum Vă este cunoscut în părţile Făgetului şi ale Balinţului s-au făcut drum de fier.
Cu ocasiunea lucrărilor s-au găsit în pămînt multe anticităţi intre care şi ceva monete romane.
Subscrisul m-am nteresat şi am adunat vreo cîteva de la lucrători, pe care-mi permit
a Vi le trimite pentru academie sau altă instituţiune naţională, binevoiţi a dispune cu ele
după plac.
Preţul celor de argint 1 fl. bucata, 14 buc. = 14 fl. - iară cele de aramă bucata 30 cr.
4 buc. = 1 fl. 20 cr.
Luaţi toţi, suma totală face 15 fl.
Sperind că V-am făcut o bucurie mare cu trimiterea monetelor acestora, imi permit a Vă
face cunoscut cum că aflînd şi altele, dacă nu Vă voiu incomoda Vă voiu mai tremite.
Intru aşteptarea preţuitului Dvoastre respuns, răm.in
Al Domniei Voastre
prea plecat serv
Barra 3 Faur 1899
Adrian Periu
p.u. 1 Balincz
învăţător
comit. Caraş-Severin
Pe pagina a treia a scrisorii, învăţătorul A. Periu adaugă :
Consemnarea banilor romani de argint.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1

Aurelius Cai
Vespasianus
IMP Maximinus
Augustus Hadrianus
Caesar divi Domitianus
IMP Caesar Traian Hadrianus aug.
Severus Pius
Caesar aug. Domitianus
IMP Antoninus Pius
Gordianus
IMP Sev. Alexand. aug.
Hadrianus
IMP M A VR SEV Alexand. aug.
IMP CAES. Nerva Traian aug. germ.

Scrisoarea ne-a fost pusâ la dispoziţie de colegul I,iviu Maior de la Facultatea de istorie-filozofie
din Cluj, căruia li aducem şi pe această cale cele mal vU mulţumiri.

tăţii .,Babeş·Bolyai"

•

Poşta ultimă.
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Pe scrisoarea primită, Vincenţiu Babeş a făcut cite\·a însemnări. Astfel. in fruntea primei
pagini el notează pe scurt, probabil pentru fişierul corespondenţei sale, conţinutul scrisorii:
Adrian Peri ii. învăţ [ător] in Barra, u [ltima] p [oştă] Balincz, Krasso Szoreny [ = Caraş
f>nerin], de 3/15? faur 899, Pr(imită) 4/16 trimite 18 piese monete antice rom[ane] cu 15 fL
\'incenţiu Babeş adnotează minuţios pagina a treia a scrisorii, care cuprinde lista monedelor de argint. în dreptul monedei nr. 2, el scria: .. Flavius Vespasianus, al X. Imp. + 79"
şi .. Titus \'espasianus, al XI. Imp. + la 81. abia de 42 ani!". Moneda nr. 3 e comentată
astfel : .. Caius Iul. Maximinus Trax a fost pecurariu in Tracia, resp. Raţiaria, l-an ridicat
legionarii din prefect la Împărăţie; a fost ucis cu fiul său Caius Iulius Maximus la 237, în
al III 1ea an a domniei".
însemnările lui Vincenţiu Babeş pe marginea listei monedelor continuă astfel :
La moneda nr. 4: .,al XV. Imp." şi .,urmaşul lui Traian".
La moneda nr. 6: .,al XV. Imp. după Traian".
La moneda nr. 8: .. Flavius, frate lui Ti tus, al XII. Imp."
La moneda nr. 9: .. al XVII. imperator, a domnit 24 ani, + 161 de 72 de ani, urmînd
după Hadrian".
La moneda nr. 10: .,Marcus Antonius Gordianus Africanus - al XXXIV. Imp. + 237
după [o] domnie de abia ceva peste 5 luni".
La moneda nr. 12: .. al XV-lea Imp."
La moneda nr. 14: .,al XI\' Imp."
După cum se vede, scrisoarea învăţătorului A. Periu \'orbeşte despre descoperirea fortuită
a 18 monede romane undeva intre Balinţ şi Făget, adică in Banatul nord-estic. 14 monede
sint de argint: din ele 12 sînt denari, iar 2 pot fi sau denari, sau antoninieni. Cele patru
munede de bronz, menţionate dar nedescrise (din cauza proastei stări de conservare?) de
învăţătorul din Bara, ar putea fi sesterţi.
Utilitatea ştirii constă tocmai în lista monedelor de argint, întocmită de A. Periii. Cea
mai veche e moneda nr. 2, emisă de Vespasianus (69-79) sau de fiul său Titus (79-81).
Sub domnia lui Titus a fost, probabiL emisă şi moneda nr. 5, pe care se citeşte numele
lui Domitianus precedat de titlul de Caesar (nu însă şi de cel de A ugustus) şi de precizarea
Dit'i (filius), dar nu e exclus ca denarul să fi fost bătut de Domitianus însuşi in timpul
cit era împărat şi să avem de-a face cu o lectură incompletă a dascălului bănăţean. Sigur
e a lui Domitianus moneda nr. 8, pe care numele ultimului dintre Flavii e însoţit de ambele
titluri (Caesar şi Augustus).
În ordine cronologică, moneda următoare e cea cu nr. 14 din lista întocmită de A. Periii;
ea a fost bătută de Traianus intre 97-102, căci impăratul poartă titlul de Germanicus, dar
nu şi pe cel de Dacicus (iarăşi sub rezerva că lectura lui A. Periii e completă). Hadrianus
(ll7 -138) e reprezentat prin trei monede (nr. 4, 6 şi 12), iar Antoninus Pius (138-161)
prin una (nr. 9), dar tot din vremea lui e şi denarul (nr. 1) pe aversul căruia A. Periu citea,
greşit, A urelius Cai, dar care purta, In realitate, legenda Aurelius Caes( ar). O monedă (nr. 7)
e emisă de Septimius Severus (193-211) după anul 195 (căci împăratul poartă titlul de Pius),
iar două (nr. Il şi 13) de Severus Alexander (222-235). Ultimele două monede (nr. 3 şi nr. 10)
aparţin împăraţilor Maximinus Thrax (235-238) şi Gordianus al III-lea (238-244); ele pot
fi atit denari, cit şi antoninieni.
Cele mai multe din adnotările pe care Vincenţiu Babeş le-a făcut pe marginea listei lui
A. Periii sint corecte. Observăm însă că destinatarul scrisorii n-a ştiut cui aparţine moneda
nr. 1 (cu legenda citită eronat Aurelius Cai) şi că a omis să adnoteze monedele nr. 5, 7,
Il şi 13. Vincenţiu Babeş greşeşte atunci cind plasează moartea lui Maximinus Thrax in anul
237 (in realitate, impăratul a fost ucis la 17 iunie 238) ; greşită e şi indicarea locului de
baştină (Ratiaria) al acestui impăraP. Tot ca o greşeală trebuie considerată şi însemnarea
din dreptul monedei nr. 10: in adevăr, e puţin probabil să avem de-a face cu o monedă a
lui Gordianus I, căci piesele acestui împărat sint extrem de rare in Dacia4 ; e mult mai plauzibilă ideea că moneda ii aparţine lui Gordianus al III-lea, aşa cum am considerat mai sus.
De altminteri, însemnarea lui Vincenţiu Babeş rămîne eronată chiar dacă ar fi vorba dE
• Pentru originea lui Maximinus Thrax vezi R. Vulpe, în Din istoria Dobrotei, voi. II, Bucureşti, 1968, p. 220-223 ;
I. 1. Russu, Oblrşia şi sflrşitul lui Ma:riminus Thra:r, în SCJV, XX, 2, 1969, p. 237-243.
• Mulţumim num.ismatei Iudita Win.kler pentru această precizare.
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Gordianus I : acest împărat e ucis în anul 238 (nu 237), după o domnie nu de peste cinci
1nni, ci numai de vreo douăzeci de zile.
Valoarea documentară a monedelor semnalate şi trimise de învăţătorul din Bara lui Vincenţiu Babeş nu e prea ridicată, căci nu avem de-a face cu un tezaur monetar, ci cu cîteva
descoperiri izolate şi întîmplătoare. Mai mult, autorul scrisorii nu precizează (fie că nu ştie,
fie că nu i se pare important) locul de descoperire al fiecărei monede în parte, mărginindu-se
să afirme despre toate că au apărut între Făget şi Balinţ (sau, eventual, în împrejurimile
Făgetului şi ale Balinţului).
Cu toate acestea, informaţia nu e lipsită de orice însemnătate. Prezintă interes pentru istoria
descoperirilor arheologice de la noi chiar preocuparea pe care învăţătorul Adrian Periu o manifestă faţă de antichităţile ieşite la iveală cu prilejul construirii căii ferate dintre Făget şi
Balinţ; el apare ca un precursor al unei rodnice activităţi a intelectualilor din satele noastre
de astăzi, care nu o dată au semnalat specialiştilor descoperiri de prim rang. Dar scrisoarea
dascălului din Bara mai are darul să pună in circuitul ştiinţific cîteva descoperiri numismatice
dintr-o zonă prea puţin cercetată arheologic pînă acum; in adevăr, Repertoriul arheologic al
României, consultat de noi la Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj, nu înregistrează
descoperiri antice nici la Făget şi Balinţ, nici în satele aflate între aceste două puncte. Numai
după întocmirea Repertoriului, în anul 1957, s-a descoperit la Fă get (jud. Timiş) un mic tezaur
de monede romane de bronz din secolul al IV-lea e.n., cuprinzînd Il piese de la Constantinus I, 5 de la Constans şi 13 de la Constantius al II-lea (în total 29 de monede) 5 •
În sfîrşit, precizarea lui Adrian Periu că, în timpul lucrărilor pentru construirea căii ferate,
au fost descoperite, pe lîngă monedele trimise lui Vincenţiu Babeş, multe alte antichităţi e
de natură să stimuleze cercetarea arheologică perseverentă a zoeei bănăţene Făget-Balinţ.

HADRIAN DAICOVICIU

DECOUVERTES MONETAIRES ROMAINES DANS LE BANAT DU XIxe SIECLE

On publie une lettre envoyee le 3/15 fevrier 1899 par Adrian Periu, instituteur a Bara
(ancien comte de Caraş-Severin, aujourd'hui dans le dep. de Timiş), a Vincenţiu Babeş. Le
document mentionne la decouverte des antiquites romaines a l'occasion de la construction
d'une voie ferree entre Făget et Balinţ; parmi les decouvertes se trouvent 18 monnaies
romaines (14 d'argent et 4 de bronze) que l'auteur de la lettre envoie a V. Babeş. Une
liste redigee par A. Periu pour les monnaies d'argent montre que celles-ci s'echelonnent
chronologiquement de Vespasien (ou Titus) a Gordien III.

1

B. Mitrea, In SCIV, XVIII, 1, 1967, p. 198; idem, în Dacia, N.S., XI, 1967, p. 386.

semnalată de colegul Dumitru Protase, căruia îi mulţumim şi aici.
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Fig. 1. -

Pagina 1 a scrisorii lui A. Periii.
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Fig. 2. -

Pagina 2 a scrisorii lui A. Periii.
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Fig. 3. -

Pagina 3 a scrisorii lui A . Perii:L
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DESCOPERIRI MONETARE ANTICE ÎN TRANSILVANIA {VIII)!

A. Tezaure
Peştera Igriţa 2 , com. Aştileu, jud. Bihor. Într-o firidă din peştera amintită s-a descoperit

un t:ezaur compus din 28 denari romani imperiali. Tezaurul se
culară. Compoziţia lui este următoarea :

păstrează

intr-o

colecţie

parti-

Antoninus Pius (138-161).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Strack,
Id., nr.
Id., nr.
Id., nr.
Id., nr.
Id., nr.
Id., nr.
Id., nr.

III, nr.
195, p.
312, p.
321, p.
362, p.
363, p.
366, p.
154, p.

165,
138;
154;
154;
160;
160;
63;
287;

p. 135; 147 e.n.
148 e.n.
157 e.n.
158 e.n.
160 e.n.
160 e.n.
160 e.n.
161 e.n.

Faustina Senior (t 140)
9. Strack, III, nr. 475; 141-161 e.n.

Marcus Aurelius (161-180)
10. Coh, III, nr. 484; 166 e.n.
11. Id., nr. 901; 168 e.n.
12-13. Id., nr. 905; 169 e.n.
14. Id., nr. 543; 169 e.n.
15. Id., nr. 305; 173 e.n.
16. Id., nr. 588; 176 e.n.
17. Id., nr. 916; 175-176 e.n.
18. Id., nr. 938; 176 e.n.

Lucius Verus (161-169)
19. Coh, III, nr. 155; 162 e.n.
în lucrarea de faţă folosim următoarele abreviaţiuni necupriDSe In .,Lista prescurtărilor" din volum :
Pick = B. Pick, Die anlikm Miinten von Dacien und Mo1sien, 1/1, Berlin, 1898, in seria Die alftiken

1

•en No•dg•iechenlands.
LRIIC = Carson - Hill - Kent, Lale roman bronte cc1nage, voi. I-II, Londra 1960.
Belloni = G. G. Belloni, Le manete romane dell'ettl repubblicana, Milano, 1960.
GR = H. A. Grueber, Coins of the roman republic in the British Museum, I,ondra, 1910.
S = E. A. Sydenbam, The coinage of the roman republic, Londra, 1952.
ld = Modulul
G = Greutatea 1n grame
D = Diametru! in milimetri
' O scurtă notă asupra tezaurului la B. Mitrea, In SCIV, 21/2, 1970, p. 343, ar. 72.
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20. Id., nr. 318; 168 e.n.
21. Id., nr. 177; 169 e.n.

Luci/la ( + 183)
22. Coh, III, nr. 6; 164-169 e.n.

Commodus (176-192)
23. Coh, III, nr. 775 ; 180 e.n.
24. Id., nr. 812; 181 e.n.
25-26. Id., nr. 282; 190 e.n.
27. Id., nr. 45; 191 e.n.

Crispina (177-182)
28. Coh, III, nr. 18; 177-182 e.n.
Piesele tezaurului se inşiruie deci intre 147-191. Deşi ultima piesli. a tezaurului se datează
In 191, uzura accentuati!l. a tuturor pieselor, inclusiv a celor din ultimii ani, arată că ele au
circulat mult inainte de a fi fost depozitate in peşteri!!.. Acest fapt sugerează o datare mai
tirzie a ascunderii tezaurului, probabil la sfirşitul sec. II e.n., in imprejurări greu de precizat,
legate poate d ;n ri!l.zboi sau incursiune. Faptul ci!!. intr-un tezaur ascuns spre sfirşitul sec. II,
ultima piesi!l. se dateazi!l. in 191 s-ar putea explica prin perturbaţille provocate in legi!l.tnrile
comerciale dintre Imperiu şi lumea barbari!!. de luptele pentru succesiunea Ia tron care izbucnesc dupi!l. mnrtea lui Comm:Jdus. E de asem~nea remarcabil hiatus-ul in distribuirea pieselor
tezaurului emise in jurul anului 180, hiatus care ar putea să nu fie intimplitor, el datorat
evenimentelor bine cunoscute ]care au lo: in aceastl zoni!l. cltre sfirşitul domniei lui Marcus
Aurelius. Dupi cum se ştie lo:ul descoperirii tezaurului se afli in afara Dacie! romane. Din
acest punct de vedere modestul tezaur de la Igriţa aduce o contribuţie interesanti la un studiu, care se cere făcut, asupra circulaţiei m:Jnedei romane in Dacia liberă.
B. Depozite

şi

descoperiri Izolate'

1-3. Cheşereu, jud. Bihor. Trei denari republicani, provenind, pare-se, dintr-un mormint:
primul este emis de M. Tullius. Belloni, nr. 640. GR = 102-100 i.e.n.; S = 109 i.e.n. G =
= 3,80. Emis intr-un atelier din Italia de nord. Al doilea este emis de Q. Fabius Labeo.
Belloni, nr. 644. GR = 90 i.e.n.; S = 96-95 i.e.n. G = 3.95. Emis intr-un atelier din Italia
de nord. Al treilea pare a fi un fals dupl o pies1!. emisă de T. Mallius şi Appiu:; Claudius.
Pentru original Belloni, nr. 769. GR = 91 i.e.n.; S = cea 106 i.e.n. G = 3,80.
4. Săcueni, jud. Bihor. Denar de la Vitellius, 69 e.n. Coh, 1, nr. 20.
5. lbid. As de la Nerva, 97 e.n. G = 10,75 D = 28. Coh, Il, nr. 115.
6-7. lbid. Denari de la Hadrian, 120-121 e.n. Strack, II, nr. 207, p. 118.
8. Ibid. Denar de la Antoninus Pius, 140-142 e.n. Strack, III, nr. 85, p. 126.
9. lbid. Denar de la Marcus Aurelius, 164 e.n. Coh, III, nr. 469.
10. lbid. Denar de la Marcus Aurelius, 176 e.n. Coh, III, nr. 161.
11. lbid. Dupondius de la Lucius Verus, 163 e.n. G = 10,35 D = 26. Coh, III, nr. 70.
12. Sînicolau, jud. Bihor. Denar suberat de la Geta, 201-211 e.n. Reversul foarte riu plstrat.
Datarea este flicutli in raport de titlurile de CAESAR şi PONTIFEX lizibile pe monedi.
13. Săcueni. Sestertius de la Filip Arabul cu legenda reversulul P M S COL VIM, iar in
exergă AN VI; 244 e.n. G = 19,45 D = 27. Pick, 1/1. p. 40, nr. 102.
14. lbid. Antoninian de la Valerian. Coh, V, nr. 38.
15. Sîniob, jud. Bihor. Antoninian de la Valerian. Coh, V, nr. 230.
16. lbid. Antoninian de la Valerian. Coh, V, nr. 231.
1 Nu există
din temure.

Indicaţii că

piesele Izolate,

provenind din

aceeaşi

localitate

https://biblioteca-digitala.ro

şi

avtad datare

apropiată,

ar proveal

2

1

3

17
IJ '

f9

18

20
Pl anşa.

-

Num ărul

d e ordine al pieselor de pe planşă corespunde cu cel din lis t a pieselor
izolate.
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17. Sfnicolau. Piesă de bronz sau antoninian suberat de la Gallienus. Pe revers, in cimp
in dreapta, litera N. Coh. V, nr. 246.
18. Silcueni. Follis de la Constantius Chlorus, circa 298 e.n. Emis la Lugdunum. G = 9,95
D

= 25.

RIC, VI, p. 245, nr. 38 a.
19. Cadea, jud. Bihor, Follis de la Constantin I, 317 e.n. Emis la Siscia. G = 3,05
D = 20. RIC, VII, p. 428, nr. 31.
20. Ibid. Piesă de bronz de la Constantius Il, 335-337 e.n. Emisă la Aquileia. M = 3.
LRBC, I, 671.
21. S4cueni. Piesă de bronz rău păstraU de la Constans sau Constantius II, 341-346 e.n.
Emisă la Siscia. M = 3. LRBC, I, 790-791.
22. Ibid. Piesă de bronz de la Constantius II, 355-361. Emisă la Siscia. M = 3. LRBC
II, 1228. ·O
23. Ibid. Piesă de bronz de la Constantius Gallus, 351-354 e.n. Emisă la Siscia. M = 3.
LRBC II, 1219.
24. Ibid. Piesă de bronz de la Valens, 367-375 e.n. Emisă la Siscia. M = 3. LRBC,
II, 1300.
Toate cele 24 de piese izolate se păstrează în colecţia Muzeului şcolar din Sll.cueni, jud.
Bihor.

E. CHIRILĂ- I. I:.MODI - Z. NANASI

ANTIKE MUNZFUNDE IN SIEBENBURGEN (VIII)
(Zusammenfassung)
Es werden ein Hort, ein kleines Miinzdepot und 21 Einzelfunde vorgelegt, alle aus Sicheubiirgen. Der Hort wurde in der Igriţa-H()hle, in einem ausserhalb des r()mischen Dazieu gclegenen Gebiet gefunden. Er umfasst 28 Denare zwischen 147-191, von Antoniuus Pitts his
Commodus. Die starke Abniitzung der 1etzten Hortmiinzen lăsst darauf schliessen, dass tor nach
191, um 200 verborgen wurde. In diesem Falle k()nnte das Fehlen von Miinzeu, die clem
Zeitpunkt des Verbergens năher sind, durch die St6rungen im Zustrom der Miinzen aus dcm
Reich nach Westsiebenbiirgen infolge der Thronwirren nach dem Tode des Commodus erklărt
werden. Bemerkenswert ist auch der Hiatus in den Prăgungen um 180, der als Grund die
Ereignisse in diesem Gebiet in den letzten Regierungsjahren des Marcus Aurelius haben kouute.
Das Depot von republikanischen Denaren umfasst drei Stiick (Nr. 1-2 Originalprăgungen,
Nr. 3 wahrscheinlich falsch). Die Einzelfunde sind: ein Denar von Yitellius, ein As vou
Nerva, zwei Denare von Hadrian, einer von Antoninus Pius, zwei von Marcus Aurelius, eiu
Dupondius von Lucius Verus, ein Denar von Geta, ein Sesterz vou Philippus Arabs. drei
Antoniniane von Valerianus, eine Bronzemiinze von Gallienus. eiu Follis vou Constantius
Chlorus, einer von Constantin I., drei Bronzemiinzen vou Ccustautius II., eine von Coustantius Gallus und eine von Valens. Die Ordnungsnummer d(:r Stiicke auf der Tafel entspricht
der Ordnungsnummer der Miinzen unter Punkt n.
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O REPREZENTARE A LUI IUPPITER DOLICHENUS DE LA
ILIŞUA

(Cîteva

consideraţii

iconografice)

Colecţiile !IIuzeului de Istorie din Cluj adăpostesc de multă vreme o statuetă de bronz reprerentindu-1 pe Iuppiter Dolichenus, aflată in cursul săpăturilor efectuate intre 1858-1863
in castrul roman de la Ilişua (jud. Bistriţa-Năsăud) de către C. Torma1 . Piesa a fost descoperită împreună cu o altă statuetă din bronz, ce reprezintă o bacantă 2 , in apropierea porţii
de est a castrului. Monumentul de care ne ocupăm in lucrarea de faţă a fost greşit interpretat
de descoperitorul lui, ca l\Iarte 3 , şi nu a constituit pînă in prezent obiectul unui studiu mai
aprofundat4 . Acest lucru se impune, dat fiind interesul stîrnit de citeva detalii iconografice
şi necesitatea completării tabloului privind cultul din Dolicheuus in Dacia 5 •
Statueta6 , confecţionată in tehnica "a cire perdue", cu miezul gol, este fragmentată, lipsind palma miinii stingi şi toată partea de jos a corpului zeului, parte pierdută prin topire,
probabil încă din antichitate 7 • Zeul este înYeşmintat cu o tunica cu mînecile scurte, ce ajungea
probabil pînă la genunchi, iar deasupra cu o lorica de imperator ("1\Iuskelpanzer"), compusă
dintr-un thorax mulat perfect pe piept şi abdomen după forma muşchilor şi o fustanelă cu
lambrechinuri. Pe umeri şi bicepşi are obişnuitele apărătoare, cele de pe braţe fiind compuse
din plăcuţe asemănătoare celor ce compun fustanela (v. fig. 1 a). Partea inferioară a cuirasei
este delimitată de fustanelă printr-un brîu îngroşat, ornamentat in formă de şnur. Pe cap
poartă obişnuita bonetă frigiană caracteristică, mult alungită şi cu virful intors inainte, iar sub
ea o coroană alcătuită din şapte proeminenţe ascuţite de forma unor frunze. Deasupra frunţii.
între două asemenea proeminenţe, există un mic glob cu o semnificaţie pe care vom încerca
s-o desluşim mai jos. în mina dreaptă ridicată, zeul ţinea securea dublă, bipennis (se păstrează
orificiul din pumn unde era fixată), iar în cea stingă se afla celălalt atribut caracteristic, fulmen-ul, dispărut şi el. Faţa zeului, cu nasul drept şi ascuţit, avind ochii cu pupila marcată,
este încadrată de barbă şi mustăţi, tratate sub forma unor şuviţe puternic reliefate, iar ceafa
este acoperită de părul coafat sub forma a patru ondule lungi, în formă de "pipă",
interpretate mai schematic şi puţin stilizate (v. fig. 1 b). în ciuda unor stingăcii, mai ales
in privinţa părului şi a gitului prea scurt şi gros, piesa este o realizare bună a artei romane

1
C. Torma, Az a/so·ilosvai romai âllot<ibor s muemltikei. I-s6 kozlcminy, în Az Erdilyi Muzeum-egylet ivkonyvei,
III, 1864-1865, Kolozsvar, 1866, p. 10-76; cu XIV planşe.
2
I<lem, op.cit., p. 57 sq. pl. IX.
• I<lem, op.cit., p. 58, p. X.
' Litografia piesei (scara 1 : 1) din lucrarea lui Torma este transpusă fotografic, fără nici un comentariu sau
alte indicaţii, în lucrarea de popularizare a lui George lllânzat, Monografia oraşului Dej, Bistriţa, 1926, p. 12. Piesa mai figurează fără reproducere fotografică, cu un comentariu foarte sumar, în Civilta F 108, cu o datare prea generală (sec. II -III e.n.).
' Un studiu complet, de sinteză, referitor la adorarea acestui zeu in provincia Dacia nu există In prezent.
Problema a fost tratată Intr-un context mai larg de către I.I. Russu, în A etaM N, VI, 1969, p. 181-183. Pentru Oltenia, v. D. Tudor, in Apulum, IV, p. 145-149. O situaţie incompletă, referitoare la Dacia, in cele două
valoroase şi indispensabile lucrări ale lui P. Merlat, Repertoire des inscriptions el monuments figurtis de jupiter Dolichenus, Rennes, 1951 şi jupiter Dolichenus. Essai d'interprt!tation el de synthese, Paris, 1960.
1
Muzeul de Istorie Cluj; nr. inv. 4236; înălţimea păstrată: 15 cm; stare de conservare bună, patină ver<l.,_
7
C. Torma, loc. cit.
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provinciale şi credem că nu greşim avansind ideea că statueta de la Ilişua se numără printre
cele mai reuşite reprezentări ale lui Dolichenus.
Cea mai apropiată şi, am adăuga, izbitoare analogie, o constituie un grup statuar din
bronz, reprezentind pe Iuppiter Dolichenus pe spatele taurului şi pe Iuno dolicheniana pe
căprior, descoperit la Mauer an der Uri (Noricum) şi păstrat la Kunsthistorisches Museum din
Yienas. Dolichenus de la Mauer an der Uri este prezentat in picioare, pe spinarea taurului in
mers spre dreapta, ţinuta vestimentară compunindu-se dintr-o cuirasă cu decolteu dreptunghiular şi fustanelă cu lambrechinuri, cu plăcile pe două şiruri, omamentate asemenea piesei
de la Ilişua cunervură mediană dublă şi nervuri secundare paralele şi oblice, in felul frunzelor de
brad. în plus, Dolichenus de la Mauer are pe umărul drept o mantie scurtă. Demnă de reţinut este
tratarea aproape identică a capului acestei statuete, cu părul căzut pe ceafă sub forma unor ondule
schematiza te şi mai ales coroana, alcătuită numai din şase proeminenţe, care in cazul piesei de la
Mauer sint ornamentate cu nervuri de frunză. Această piesă ne oferă, credem, posibilitatea incadrării statuetei de la Ilişua într-o scrie tipologică comună, realizată pe baza albumelor de modele
ce au circulat din Norîcum pînă in Dacia, alături de tipare, deşi probabilitatea unui import ni se
parc mai plauzibilă. Echilibrul dinamic al statuetei precum şi orientarea feţei impune, şi pe baza
analogiei de la l\Iauer, apartenenţa piesei de la Ilişua unui grup statuar, un Dolichenus pe spinarea taurului, animalul distrugîndu-se odată cu topirea intregii pllrţi de jos a statuetei. în legă
tură cu datarea ei trebuie avut în vedere că adorarea zeului din Doliche atinge apogeul, in intreg
imperiul, la sfîrşitul secolului al Il-lea şi la inceputul celui de al III-lea, in timpul Severilor 9 ,
perioadă din care dateazll majoritatea atestărilor epigrafice şi iconografice. Avem posibilitatea
de a găsi un reper cronologic mai precis cu ajutorul descoperirilor de la Mauer an der Uri. Aici,
pe lîngă piesa menţionatll mai sus, a fost găsitll o a doua statuetă a lui Dolichenus pe taur,
împreună cu două plăci. triunghiulare şi o serie intreagă de alte ofrande, ca unelte din bronz
şi fier, ceramică, toate intr-o cantitate impresionantă, probind in acest fel existenţa unei
comunităţi religioase şi a unui sanctuar. Pe baza citorva fragmente de terra sigillata şi de
pahare retice, complexul este datat după 180-200 e. n., sub SeverP 0 • Asemănările stilistice,
untle de amănunt, existente intre statueta de la Mauer şi cea din nordul Daciei, precum şi
cunoştinţele noastre in legătură cu perioada in care se practică cultul lui Dolichenus in Dacia
roruană 11 ne determină să atribuim piesa de la Ilişua sfirşitului secolului al Il-lea şi inceputului
celui de al III-lea secol al e. n., in timpul lni Septimius Severus sau al urmaşului său Caracalla.
Cealaltă statuetă de la Mauer 12 se încadrează în aceeaşi serie tipologică, cu unele deosebiri
de amănunt, precum un paludamentrlm mai lung, un cingulum şi o tunica cu mineci lungi.
Tratarea feţei este şi ca diferită, lipsind şi coroana de sub bonetă. Cu mici deosebiri, neesenţiale, se prezintă o statuetă de la Desa (jud. Dolj) 1 3. în cazul ei se păstrează fulmen-ul,
ţinut în mina stingă cu pumnul strins, ca un baston, la fel ca şi Dolichenus de la Mauer 14 •
' Robert Fleischer, Die rom~chen Bronzen aus Oslerreich, Malnz, (1967], p. 36 sq., nr. 19, pl. 13-14; Merlat,
Ripcttoire, nr. 150.
' P. Merlat, Jupiter Do/ichenus. Essai d'inlerprelalion el de synlhese, Paris, 1960, p. 18.
10
Idem, op.cit., p. 143. Descoperirile de la !>Iauer B.D der Uri In Re(>erloire, nr. 149-165.
11
Am putut stabili, pe baza inscripţiilor databile, că majoritatea lor se lncadread In timpul Severllor (193235 e.n.): CII, III 7659, 7997, 7645 (= AISC, I, p. 107 sq. 4), A•chErl, XXVIII, 1908, p. 361, SIC/, XII, 1970
p. 165, 2 ( = A pul'""• IV, p. 105), Dolg, II, 1911, p. 269, fig. 7, AciMuz, 1956, p. 123 sq. 2 şi Gordianus III:,
AciMuz, 1956, p. 131, 9, Apu/um, VII, 1, p. 401 sqq., fig. 1, AclaMN, V, 1968, p. 457 sqq, 5, fig. 5. Cele mai
timpurii atestări sint din timpul domniei lui Antoninus Pius: AnB, 1930, fasc. 7, p. 21 ( = SCIV, XXI, 1, 1970,
p. 157, fig. 1 a-b); CII, III 1128 şi Marcus Aurelius: ]OAI VII, 1904, Bbl., col. 149-152 ( = ArchErt, 1946-48
p. 183, nr. 3). Cf. şi M. Macrea, Dacii liberi In epoca roman4, In Apulum, VII, 1, p. 189.
11
R. FleliCher, op.cil., p. 34 sq., nr. 18, pl. 10-12; Merlat, Reperloire, nr. 149.
" V. Pârvan, Ştiri nou4 din Dacia Malvensis, in Analele Academiei Rom4ne. Mem. Secţ. istorice, XXXVI, Duc.,
1913, p. 26 sq., 30, pl. IX, ur. la -b ( = ArchAn•, 1913, col. 391, nr. 30, fig. 20; Merlat, op.cil., nr. 40); piesa
e considerată a fi opera unui meşter local. Atestărlle epigrafice şi iconografice In legătură cu Dolichenus in Dacia
sint grupate la Merlat, Riperlaire, la nr. 17-41. Regretatul savant francez avea cunoştinţă. de numai patru reprezentări (nr. 23, 34, 35, 40) şi de o mlnâ votivâ (nr. 41). Numărul inscripţiilor şi al reprezentărilor, la ora actuală, este
mult mai mare, fapt ce impune o completare a acestui Repertoriu (pentru capitolul Iconografie, v. infra, notele 22 -24).
" R. Fleischer, op, cii., nr. 18, pl. 10-12.
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Modul de susţinere a acestui atribut poate însă diferi, ca în cazul celeilalte piese de la Mauer
an der UrP& şi, prin analogie, al statuetei de la Ilişua, ambele relevînd priza atributului
în felul denumit de noi "pe antebraţ" 18 • Statueta de la Desa este inferioară artistic, plastica
ei manifestînd multă stîngăcie în redarea feţei şi a părului, precum şi a veşmintelor, schiţate oarecum prin incizarea puţin adîncă a detaliilor. Piesa de la Desa, aparţinînd primei
jumătăţi a sec. Ilie. n., este singura reprezentare în Dacia Inferioară, din categoria statuetelor
din bronz. O transpunere în piatră a acestui tip o constituie o piesă de marmoră ce provine
tot din Dacia Inferioară, din satul Prapor (jud. Dolj) 17 • Zeul are pe şoldul drept un gladius,
atîrnat de un balteus, şi un paludamentwn pe umărul stîng, prins cu o fibulă rotundă. O statuetă
asemănătoare, tot de piatră, este cunoscută de la Carnuntum18 • Piese de bronz s-au mai găsit
în Germania, la Wickelshof 19 , Britannia (Cirencester-Corinium; cap al lui Dolichenus)2° şi
în alte provincii2 1 •
Iconografia lui Dolichenus prezintă o serie de aspecte interpretative din punctul de vedere
al cultului, de care nu ne vom ocupa in amănunţime. Vrem numai să menţionăm in treacăt
că reprezentările acestui zeu mai cuprind în afara statuetelor de bronz şi piatră, reliefnri 22 din
calcar sau marmoră şi plăci triunghiulare 23 • Tot în legătură cu acest cult, dar în general fără
a-1 reprezenta pe zeu, sînt şi mîinile votive, aşa numitele dextrae elatae 24 , piese de ofrandă
ale credincioşilor.
în general, în toate reprezentările zeul este redat cu boneta frigiană şi îmbrăcat cu o cuirasă
cu lambrechinuri de tip roman, de felul costumului tnilitar împărătesc atestat de aşa-zisele statui
loricatae 26 • Ca atribute are în mîna dreaptă ridicată securea cu tăiş dublu, iar în cea stîngă mă
nunchiul de fulgere stilizat. De cele mai multe ori este reprezentat pe spinarea taurului, in
picioare, adesea alături de perechea sa, ltmo dolicheniana, pe căprior 26 • Prototipurile originare
ale lui Dolichenus sînt găsite in reprezentările unor zeităţi ale furtunilor şi cerului din Anatolia,
Mesopotamia şi Siria, zei-tauri, redaţi cu securea dublă şi fulgerul, pe spatele taurului, pe monumente ce datează încă din mileniile III- II i.e.n. 27 Devenit un zeu suprem uranian, cu atribute ce vizează universalitatea, el pătrunde in imperiul roman, după ce patria de origine, Commagene, este cucerită în 71 e.n. Primind numele de Zeus şi Iuppiter, această divinitate sincretistică, de origine orientală, este pe de-a-ntregul o creaţie a epocii romane, interpretatio Romana
manifestindu-se prin îmbrăcarea zeului, cu atribute de origine orientală, în lorica împăraţilor
romani şi prin adăugarea numelui de Iuppiter. Aproape inexistent in epoca elenistică şi rar
intilnit in cea romană, chiar in patria lui, Siria, cultul lui Dolichenus se extinde vertiginos, cu
începere din timpul lui Hadrianus, in tot imperiul, fiind curind adoptat ca zeu militar prin excelenţă şi periclitind poziţia lui Iuppiter ca şef al pantheonului roman.
" Idem, op.cit., nr. 19, pl. 14.
Pentru acest fel de priză, v., spre exemplu, Heinz Menzel, Die romischm Bronzm aus Deutschla11d. II, Trier,
l\!ainz, [1966], pl. I, 1, 2; II, 3; S. Reinach, R/pStat, II, p. 7, nr. 1 ; 8, nr. 4, 9, nr. 6 etc.; ActaMN, III;
1966, p. 465 sq., fig. 1.
17
D. Tudor, OltR', p. 217, fig. 58, 1.
18
S. Reinach, op.cit., p. 16, nr. 7.
10
Idem, op.cit., p. 16, nr. 8; Merlat, Rtperloire, nr. 343.
•• J.M.C. Toynbee, Art in Roman Britain, [I,ondon, 1963], nr. 34, fig. 38.
11
Merlat, Rtpertoire, nr. 124 (Ungaria?), nr. 297 (Belgia 1) etc.
" Din Dacia avem cunoştinţA despre două reliefuri: C. Daicoviciu, in Dacia, I, 1924, p. 254 sq, nr. 11,
fig.l8, 2 (= Repertoire, nr. 35); A. Bodor, in EmiKel, p. 105, fig. 3. Al treilea relief, posibil dolichenlan, n cunoaştem
numai din indicaţiile bibliografice: P. Merlat, jupiter Dolichenus, p. 133, nota nr. 5; Ripertoire, nr. 34.
" în Dacia s-au descoperit două plăci triunghiulare, ambele fragmentare: una la Potaissa (Csallâny Gâbor,
In ArchErt, XXX, p. 181 sq; Reperloire, nr. 23) şi cealaltă la Răcari (D. Tudor, in Apulum, IV, p. 145 sq.).
•• Două ljllini votive cunoaştem din Dacia: una provine, se pare, de la Orhelul Bistriţei, fiind descoperită in
Galiţia, la'!MYl!zkow (azi in Muzeul Ossollnski I,vov; v.W. Demetrykiewicz, In jOAI, VII, 1904, Bbl., p. 150 sq.,
fig. 28; cf. şi M. 1\lacrea, op.cil., p. 189), iar cealaltă s-a descoperit la Cătunele de Jos (jud. Mehedinţi); v. D. Tudor,
In AISC, II, p. 185, fig. 5.
" Vezi A. AlfOidi, Insigni1n und Tracht der romischen Kaiser, in MiltDArchlnst (Rom. Abt.), 50, 1935, p. 117 sqq.
11

11
Despre iconografie, v. P. Merlat, jupiter Dolichenus, p. 31 sqq şi Halil Demircioglu,
Geschichte eines religiosen Bildtypus, Berlin, 1939, p. 88-88.

" Merlat, op. cit., p. 52 sq şi Demircioglu, op.

cu.,

cap. I-IV.
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Revenind la statueta de la Ilişua, am remarcat acel glob plasat deasupra frunţii zeului,
între două proeminenţe din cununa de frunze de stejar ( ?) de sub bonetă. Este destul de curios
faptul că această bilă sau glob de pe fruntea lui Dolichenus de la Ilişua pare a fi un caz
singular, pe care nu l-am întîlnit în alte reprezentări ale zeului, fapt cu atit mai interesant,
cu cit este ştiută in variabilitatea şi rigiditatea în aplicarea canoanelor, atunci cind este reprezentat acest zeu. Acest lucru se datorează, după unii specialişti. interesului scăzut al artiştilor
pentru variaţie şi preocupării in special pentru respectarea tradiţiei 28 • O explicaţie a acestei
excepţii s-ar putea totuşi da, dacă avem în vedere caracterul universal al zeului care, sub influenţa doctrinelor chaldeene, tinde să devină un rector orbis 29 • în unele inscripţii Dolichenus
este numit şi aeterm1s şi consc1·vator, in legătură cu caracterul imuabil al infinitului cosmic. GlobuL
în concepţia anticilor, este simbolul lumii, al universului. al ceruluP 0 • Ca semn al dominaţiei
acestei divinităţi asupra lumii, al victoriei sale, adoratorii au asociat cultului său reprezentarea
globului, uneori cu simbolul stelelor (cruci, svastici etc.), glob pe care il întîlnim la unele mîini
votive, susţinut de degetele acestor manus dei 31 • Globul, incepind cu epoca lui Caesar şi Augustus, devine un motiv principal al simbolismului imperial, Cezarii fiind adesea reprezentaţi pe
monede cu globul in mină sau stind pe un glob, ca semn al stăpînirii lor atotputernice 32 • Deşi
caracterul solar al cultului lui Dolichenus este negat de unii cercetători, printre care şi Merlat3 3 ,
există fără îndoială unele tangenţe intre Dolichenus, Heliopolitanus şi Sol. în cazul plăcilor
triunghiulare şi al altor monumente dolicheniene, reprezentările zeului sint însoţite de cele ale
lui Sol şi Luna, care împreună cu acvila întregesc caracterul cosmic al acestei religii. După
oficializarea lui Sol ca protector al imperiului, de către Heliogabalus şi apoi Aurelianus, se observă tangenţe între teologia solară şi cea cosmică, ambele manifestind veleităţi panteiste şi
concurind, alături de cultde lui Sarapis şi Isis, şi de mitraism, pentru supremaţia in panteonul
roman. Există citeva inscripţii ce dovedesc o sincretizare intre Dolichenus şi Heliopolitanus,
respectiv Sol, sau cel puţin o strînsă legătură intre aceşti zei uranienP·1• rnul din atributele lui
Sol este globul, ce figurează alături de bici pe mai multe monumente, printre care un relief din
sec. 1\' e.n. din sanctuarul de pe Esquilin 36 • foi este reprezentat cu o cunună de raze şi cu nimb,
avind mîna dreaptă ridicată aidoma mîinilor votive dolicheniene, gest întîlnit şi pe monede
din timpul lui Probus, ~Jaximinus Daza şi Constantinus. S-a demonstrat însă că in acest caz,
gestul ridicării mîinii drepte nu este in legătură cu cultul lui Dolichenus 36 • Şi o ultimă constatare impusă de un detaliu iconografie : coroana cu cele şapte proeminenţe. în cazul uneia dintre
statuetele de la Mauer an der UrP 7 , coroana era alcătuită din şase proeminenţe decorate cu
nervuri de frunză, ceea ce ar indica, se pare, o cunună din frunze de stejar, aşa cum poartă
Iuppiter greco-roman 38 • Majoritatea reprezentărilor lui Sol îl prezintă pe acesta cu coroana
alcătuită din şapte raze, simbolizind cele şapte planete. Este însă destul de problematic dacă,
in cazul statuetei de la Ilişua, cununa de pe cap poate fi astfel interpretată, ca un semn al
contaminării cu Sol, deşi globului nu-i putem atribui alt sens decit in legătură cu caracterul
cosmic al cultului dolichenian.
18
10
10

Merlat, op. cit., p. 33 şi nota 1.
Idem, op.cit., p. 115.
Otto Brendcl, Syt11bolik der Kugel, in MittDArchlnst (Rilm. Abt.), 51, 1936, p. 53 sqq.

" Ca, de exemplu, in cazul miinilor votive de la 1\lyszkow şi Cătunele de Jos (v. supra, nota 24). Despre aceav. F. I,ang, Die Dolichenus Votivhand des Budapester Nationalmuseums, in ArchErl, 1946-48, p. 183188 şi 1\lerlat, op.cit., p. 177-183.

stă problemă

11

Vezi A. Aifoldi, op. cit., p. 117

11

Merlat, op.cit., p. 181.

şi

pl. nr. 8.

" cu. III 3462 = 13366 (Aquincum): IOM Dulceno Heliopolitan(o); el. şi z. Kadăr, Die kleinasiatisch
syrisclwt Kulle zur Romerzeit in Ungarn, Leiden, E. J. Brill, 1962, p. 15, pl. II, 2; CIL VI 412 (dolichenum de pe
Aventin): IOM a(eterno) D(olicheno) et Soli digno praes (tanti) ... şi mai ales 413 (Aventin): IOS(oli) p(raffitantissimo) D(olicheno) et Iunoni sanctae Herae . . . (cf. Z. Kâdăr, op.cit., p. 35 sq., şi nota 1 de la p. 36).
•• F. Cumont, Textes d monumenls jiguris rilatijs aux misttres de Milhra, II, Paris, 1896, p. 202, fig. 29.
•• llferlat, op.cil., p. 180 sq.
17

V, supra, nota nr. 8.

u

O

~otatuetă

de la Turda. în llluz. Ist. Cluj; C. Pop, in ActaMN, III, 1966, p. 465, fiJZ. 1.
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în legătură cu boneta frigiană pe care
ţuguiată, aducînd uşor a coif, ea apare mai

o poartă Dolichenus de la Ilişua, mult alungită şi
rar sub această formă, însă este întîlnită şi în cazul

unor monumente mitriace 39 •
Adoptînd criteriul de stabilire a unor serii tipologice pentru reprezentările dolicheniene,
bazat pe relaţia dintre zeu şi taur4°, sistem ce oferă posibilităţi mai reduse de nuanţare, statneta
de la Ilişua se încadrează în principala categorie, care grupează majoritatea acestor reprezentări.

Rindurile de mai sus au fost o încercare de abordare a unui aspect, cel iconografie, al cultului acestui zeu sirian, fără pretenţia de a epuiza toate problemele legate de iconografia acestuia
în Dacia romană. Piesa de la Ilişua este încă o dovadă a caracterului militar al acestui cult.
care se practica în marile oraşe ale Daciei romane şi în centre militare. Din nordul Daciei
Porolissensis se cunosc cîteva inscripţii dedicate acestui zeu, provenite din castre sau din
zona lor, la Căşei41 , Romita42 , Buciumi43 şi probabil Orheiul Bistriţei44 • Statueta de la Ilişua,
asemănătoare stilistic cu piesa de la l\Iauer an der Url din Noricum, trebuie să fi ajuns în acest
castru pe calea importului de tipare sau de piese finite, pe cale nordică, via AquincumPorolissum. :Majoritatea produselor toreuticii descoperite in Dacia romană trebuie considerate
ca importuri dinspre vest 4 5 , piesa de care ne-am ocupat putind proveni chiar dintr-un atelier
noric. Statueta din castrul de la Ilişua vine să întregească, din punct de vedere iconografie,
tabloul unuia din cele mai ·răspîndite culte orientale, în imperiu şi în provincia traiană, la
sfîrşitul secolului al II-lea şi inceputul celui de al III-lea.
DAN ISAC

A REPRESENTATION OF IUPPITER DOLICHENUS FROM
(SOME ICONOGRAPHIC CONSIDERATIONS)

ILIŞUA

(Abstract)
An interesting bronze statuette representing Iuppiter Dolichenus was discovered in the
course of the diggings in the Roman camp at Ilişua (Bistriţa-Năsăud district). It has been
for a long time considered as being n-Iars, which need a reconsideration. The god represents
a high Phrigian cap on his head, wears a tunica with shortsleeves, and overit, a military
imperial lorica with lambrequins. The lower part of the statuette melted away during a fire
in the ancient times. The figure held a bipennis in its right hand and had a fulmen in the
left, both of them are lost now. Under the Phrigian cap there is a crown with seven proeminences and a little sphere placed between the two of thesc proeminences.
A similar crown with six proeminences, but without this sphere, adorns the head of a
similar statuette found at Mauer an der Uri (Noricum). According to this analogy, the crown
can be interpreted as a garland of oak leaves, similar to that worn by Greek-Roman Iuppiter.
30

1\I.J. Vermascrcn, Corpus i11scriptionum el momw1entomm religionis Mithriacae, I, Haga, 1956, nr. 357, fig. 102
(relief Roma); II, Haga, 1960, nr. 1794, fig. 464 (Cautopates de la Aquincum), nr. 1987, fig. 519 (Atlis? de
la Apulum; cf. şi Civiltii F 127, pl. XXXVI).

•• Hali! Demircioglu, op.cit., p. 87, stabileşte cinci scrii tipologice după un criteriu nu îndeajuns de maleabil.
Astfel, statueta de la Desa face parte din seria E, ce cuprinde reprezentări ale lui Dolichenus în picioare, pe pă·
mint, fără taur. Ideea nu este cu nimic susţinută, dată fiind lipsa părţii inferioare a statuetei. Din contra, analogiile
pledează pentru apartenenţa acestei piese la nn grup sculptura! Dolicllenus pe taur, fapt valabil şi în cazul statuetei de la Ilişua.
CIL III, 7630; AciM1<z, 1956, p. 123-125, nr. 2 şi 131, nr. 9 .
., ActaMN, V, 1968, p. 451 sqq., nr. 5, fig. 5.
43
CIL III 7645 ( = AISC, I, p. 107 sq, nr. 4).
" ArchErt, 1946-48, p. 183, nr. 3.

41

" Vezi C. Daicoviciu, TransAnt, p. 146, nota 1; pentru circulaţia bronzurilor în nordul Daciei, v. şi D. Isac,
in Studia, series Hist., fasc. 2, 1967, p. 7-11.
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The author thinks that this crown c8l1Ilot be taken for a garland made of sun rays, and to
indicate an influence of sun god (Sol). The sphere is the symbol of the world and universe
belonging to the cult of Dolichenus, referring to the votive hands (dextra elata). It is also
a main motive of the imperial symbolistics and at the same time an attribute of Sol.
The statuette from Dişua dates from the end of the 11"4 or the beginning of the 111'4
century A.D. As so many bronze pieces in Dacia this too seems to be an imported statuette,
possibly from Noricum and anived in Dacia Porolissensis on North on the way AquincumPorolissum.
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MARS DE LA POTAISSA

Zona arheologică a Turzii (Potaissa, Patavissa dacică şi romană) este cunoscută de secole
ca un bogat teren in descoperiri arheologice dintre cele mai variate. Printre materialele arheologice descoperite pe teritoriul actualului oraş Turda şi in imprejurimile sale, prevalează cele
din epoca romană, lucru firesc, datorită existenţei marelui centru militar şi civil Potaissa,
al treilea oraş ca importanţă şi intindere din Dacia romană {după Apulum - Alba Iulia şi
Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Alături de numeroasele obiecte din ceramică, materiale de
construcţii, monede, sarcofage, inscripţii, sculpturi şi statuete din teracotă, s-au descoperit
şi figurine din bronz cum este cea a zeului Bacchus1 şi cea a lui Iuppiter1 , al cărui loc de
descoperire este indicat greşit3 •
în primăvara anului 1969, cu ocazia efectuării săpăturilor la fundaţia unei case din str. Romană• s-au descoperit mai multe materiale arheologice din epoca romană : cărămizi cu şi fără
stampile, ţigle, olane, fragmente de vase, de pardoseală etc., printre care şi o statuetă de bronz,
înaltă de 23 cm, reprezentind pe zeul Mars {fig. 1).
Starea de conservare este foarte bună. Zeul tînăr, nud, stă pe virful picioarelor, cu cel stîng
inainte, cu greutatea corpului pe piciorul drept. Corpul cu şoldul drept înafară este excelent
redat. Muşchii pectorali şi abdominali sint foarte bine scoşi in relief, sfîrcurile sinilor sint
marcate prin două puncte, iar ombilicul printr-un mic orificiu. Capul este uşor intors spre stinga,
cu privirea inainte. Faţa tînărA, încadrată de o cunună de bucle mărunte, este marcată de nasul
ingust şi drept, de gura mică cu buzele uşor intredeschise şi de ochii redaţi in cele mai mici
amănunte. Pe cap poartă un coif corintic, al cărui cozoroc trece peste buclele de pe frunte ;
panaşul mare, mult incovoiat deasupra coifului, ajunge in spate numai pînă la cununa de
bucle {fig. 2) şi este omamentat pe amîndouă feţele cu motive in forma acelor de brad. Panaşul
(fig. 3) este susţinut pe creştet de un sfinx in poziţie ghemuită sprijinit pe coate şi genunchi,
cu palmele întinse pe partea din faţă a coifului ; aripile ii ajung pînă la marginea superioară
a panaşului, iar capul e aplecat inainte şi privirea îndreptată in jos. Mars are braţul drept
intins la nivelul umărului, iar antebraţul ridicat pînă la nivelul superior al coifului; in pumnul
strins ţinea o suliţă, care acum lipseşte. Braţul sting este intins inainte, aproape la nivelul
umărului, cu pumnul in jos.
Toate elementele corpului {poziţia picioarelor, corpul lăsat puţin pe spate şi uşor inclinat
spre stinga, cu greutatea pe piciorul drept, mîna dreaptă cu pumnul strins ridicată la nivelul
coifului, iar cea stingă întinsă inainte pentru menţinerea echilibrului corpului) il înfăţişează
pe zeu într-o poziţie atletică, gata să arunce suliţa.
1

Orbân Balazs, Torda vdros is liiWnyilie, Budapesta, 1889, p. 58.

1

C. Pop, In ActaMN, III, 1986, p. 465-468, fig. 1.

1
Statueta lui Iuppiter din bronz a fost descoperită la Potaissa la 1400 m Yest de Arieş, In Valea Stndului
lmpreună cu mai multe materiale arheologice şi nu !n curtea Fabricii de ciment, cum greşit au fost date indicaliile

de

către

donator.

• Strada romană din oraşul Turda se află situată In lungul pante! de est a dealului "Cetate", unde a fost caatrul leglunii a V-a Macedonica.
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O altă statuetă de bronz a zeului Mars s-a descoperit la Gherla 6 cu ocazia săpăturilor din
anii 1960-1961. Păstrată in Muzeul din Gherla, ea diferă mult de piesa de la Potaissa, fiind 0
reprezentare de tipul cel mai obişnuit a zeului.
Cele mai apropiate analogii ale statuetei de bronz a lui Mars de la Potaissa sint cea de
la Reims 8 şi, in special, cea de la Nijmegen 7 •
Elementele comune ale statuetei lui Mars de la Potaissa cu a celei de la Nijmegen sînt
puţine: corpul nud, pana.7ul ornamentat cu ace de brad şi susţinut de un sfinxs şi cununa
de bucle in jurul feţei.
Mars de la Potaissa se deosebeşte de cel de la Nijmegen prin linia perfectă a corpului, prin
proporţionalitate şi poziţie atletică, prin corpul uşor inclinat spre spate şi prin poziţia miinilor ş i a picioarelor. Cununa de bucle mărunte la timple şi ceafă trece peste coif, panaşul
este scurt la spate şi mai curbat deasupra coifului. Sfinxul are poziţia ghemuită probabil din
cauza curburii mari a panaşului susţinut atit cu spatele cit şi cu capul (panaşul surmontat
de un sfinx este o particularitate rar intilnită la statuetele care reprezintă pe zeul Mars).
Excepţionala figurină a zeului l\Iars credem că a fost adusă la Potaissa dintr-unul din marile
centre ale lumii romane de către vreun ofiţer italie odată cu sau după venirea legiunii
a V-a ::\lacedonica la Potaissa (167 e.n.), deci in a doua jumătate a sec. II sau la inceputul
sec. III, cind aşezarea de aici capătă o mare importanţă şi inflorire. Mars de la Potaissa, prin
excepţionala execuţie artistică, poate sta alături de cele mai reuşite statuete de acest gen
ale antichităţii romane.

ZAHARIA MILEA

DER l\IARS VON POTAISSA
(Zusammenfassung)
1969 wurde in Turda (dem antiken Potaissa), am Osthang des Hiigels "Cetate", wo sich
das Lager der Legio V Macedonica befand, eine schone Bronzestatuette des Mars (Abb. 1-3)
gefunden. Der junge nackte Gott, mit einem korinthischen Helm. ist in athletischer Haltung
beim Speerwurf dargestellt.
Diese interessante Skulptur bat eine recht nahe Entsprechung zu einem Mars aus Nijmegen.
Auf Grund der hervorragend kiinstlerischen Ausfiihrung der in Potaissa gefundenen Statuette
nimmt der Verfasser an, dass sie in einer grossen Werkstatt im Zentrum der romischen Welt
hergestellt worden war, von wo sie nach Dazien gebracht wurde. Sie kann den bedeutendsten
romischen Arbeiten dieser Art gleichgestellt werden.

1
D. Protase, Descoperiri arheologice la Gherla, in ProblMuz, [1964], p. 178.
' Reinach, RtpStat, II, 1, p. 182, nr. 1.
7
H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland, II, Trier, Mainz, 1966, p. 7, nr. 12, pl. 6-8.
• S. Reinach, op. cit., II, 2, p. 793, nr. 4; J. Keim - H. Klumbach, Der romische Schat•fund aus Slraubing, pl. 38.
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el e complet deosebit de zidul oraşului,
fiind mult mai ingust, clădit exclusiv din
piatră de calcar l egată cu mortar de
bună calitate.
în ceea ce priveşte sondajul stratigrafic, el a fost plasat lîngă fosta biserică a
minoriţilor,
deoarece aceasta
reprezintă astăzi cea mai veche clădire a
Bistriţei, îmbinind elemente romanice
tîrzii cu altele gotice timpurii şi avînd
datată faza iniţială de construire in jurul
anilor 1270-1280.a
Sectiunea 1, de 15 X 1,20 m, orientată V-E (fig. 2), a fost trasată paralel
cu zidul nordic al bisericii, la 15 m distanţă de acesta. Capătul estic al secţiu
nii se oprea in apropierea feţei interioare
a zidului medieval al o raşului (fig. 3),
zid ce trece in spatele bisericii.
Pe o adincime maximă de 2,60 m, de
la suprafaţa actuală a curţii bisericii pînă
la pinza de apă freatică, s-au putut
distinge nouă straturi de depuneri succesive, a căror descriere o vom da de
sus in jos:
Stratul 1. Humus recent, strat de
humilicare aflat imediat sub covorul de
iarb ă . Spre baza lui s-a găsit o moned ă maghiară de 2 fileri, din 1940.
Stratul 2. Moloz modern, aşternut
ca umplutură in curtea bisericii. Conţine cărămizi şi ţigle fragmentare, mortar degradat, lut gălbui, ceramică recentă,
cuie moderne, cioburi de sticlă, oase de
animale. S-a aflat şi o monedă românească de 1 leu, din 1924.
Stratul 3. Humusul vechi, anterior
molozului modern.
Stratul 4. Strat de moloz stind în
legătură, foarte probabil, cu lucrările de
restaurare din 1896, data cumpărării
bisericii de la minoriţi. Conţine mortar,
nisip, cărămizi, ţigle, lut gălbui, pietre de
riu, sfărîmături de pietre de calcar, oase
de animale, cuie, ceramică din sec. XIX.
în strat s-a aflat o monedă de 6 creiţari,
austriacă, din 1869.
Stratul 5. Strat masiv de umplutură
medievală, · depusă probabil succesiv,
conţinînd materiale ceramice din secolele
XVIII, XVII şi XVI. În partea superioară a stratului predomină fragmen• V.

Vătăşianu,

Romdne, voi. I,

Istoria artei f eudale tn
Bucureşti,

Ţările

1959, p. 114-116,
118-119, fig. 104-106, p . 408-409, 412, fig. 370.
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Fig. 3.

Bistriţa. Porţiun e

din zidul medieval al

oraşului.

tele ceramice cu smalţ irizat sau multicolor, mai jos cele cu smalţ brun, gălbui şi albicios, iar
în partea inferioară ceramica smălţuit ă cu diferite nuanţe de verde. S-au aflat şi multe fragmente de ceramică nesmălţuită, cioburi de farfurii "orientale" cu motive florale albastre,
precum şi multe fragmente de cratiţe smălţuite, cu miner şi trei sau patru picioare. în r est,
c ărămizi subţiri . medievale, cuie de fier lucrate de fierar, potcoave şi enorm d e multe oase de
auimale (vite, porci, miei, oi, păsări, cîine, pisic ă, col ţi de mistreţ).
Stratul 6 este, de fapt, un pavaj compact, neîntrerupt pe toată lungimea sa, alcătuit din bolovani mari de rîu. Ici-colo între bolovani sînt prinse şi bucăţi mari de pi atră de calcar. P avajul
pare să indice nivelul de călc are de odinioară al curţii bisericii.
Stratul 7. Strat subţire de nisip steril, umed, alcătuind probabil patul p avajului d in
b olovani.
Stratul 8. Strat de p ămînt negru, gras, aproape mustind de apă. În acest strat s-au aflat,
doar citeva cuie de fier lucrate grosolan, un pinten de fier ce poate fi d atat in sec. XV şi puţine
oase de animale. Tot in stratul acesta zăceau şi cele două morminte interceptate de secţiunea
noastră.

M. 1, orientat E- V (fig. 4), a fost prins exact in axul longitudinal al şanţului. Peste
cosciugul de lemn (relativ bine conservat din cauza solului umed) fuseseră aşezaţi trei b olovani
mari şi grei de calcar, care au şi spart capacul cosciugului, prăbuşindu-se peste oasele scheletului. Scheletul zăcea culcat pe spate, cu mîinile întinse de-a lungul corpului. Craniul er a
răsturnat, iar maxilarul inferior deplasat. Judecind după oase şi dentiţie, pare să fie un
individ de sex masculin, de vîrstă matură. Singura piesă de inventar găsită în interiorul cosciugului o constituie o cărămidă de dimensiuni reduse, pe care fusese scrijelat inainte de ardere semnul II, găsită lîngă craniu. Probabil că pe ea fusese sprijinit capul mortului, - pare-se
un călugăr. Remarcăm că peste cosciug a fost presărat un strat subţire de var. Pavajul din
bolovani de riu trece neintrerupt pe deasupra mormîntului, datindu-se astfel într-o epocă ult eri oară înmormîntării.

M . 2 a fost orientat perpendicular -pe axul şanţ ului. În taluzul sudic al secţiunii se ved~~

numai

capătul

cosciugului, care n-a mai fost

desfăcut .
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I , m ormintul 1.

Spre baza stratulni 8 s-a d e t aşat in profil o l entil ă de p ă mî nt brun-cenu şiu , în care s-au
aflat sf ărî mături de pi a tr ă de calcar eca ri sat ă . N -ar fi exclus ca ea să st ea în l egătu r ă cu prima
f ază de co n s trucţ i e a bisericii, din u ltimele decenii a le sec. XIII.
Stmt ul 9. Strat sub ţire, absolut steril, de sol cenuşiu de baltă, cu concr eţiuni m ărunte limonitice, brune, care se pierde sub nivelul pînzei freatice.
În concluzie, se poate spune c ă în punctul sondajului de control nu s-au constatat urme
m ai vechi decit, cel mult, sec. X III, înainte locul fiind foarte probabil ml ăştinos, ceea ce ar
explica şi ivirea apei la numai 2,60 m adîncime .
N. VLASSA

DIE PROB EGRABUNG VON

BISTRIŢA

(Zusammenfassung)
Aufgrund einer Probegrabung în Bistriţa konnten neue Daten liber der Verlauf eines
fr aglichen Abschnitts der mittelalterlichen Stadtmauer gewonnen werden. Gleichzeitig erwies es sicb, dass an der Stelle, wo eîne stratigraphische Probegrabung durchgefiihrt wurde,
die ăltesten mittelalterlichen Schichten aus den letzten Jahrzenten des 13. Jhs. stammen.
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ZUR DEUTUNG DES GRABFELDES VON SOPORUL DE CÎMPIE

Die Entdeckung des Friedhofes ist dem frliheren Direktor des Museums in Turda, I. Ţigăra,
zu verdanken, der 1955 die beiden ersten, zufăllig bei Erdarbeiten entdeckten Grăber veroffentlichtel. Bereits diese Grabinventare lie13en die Bedeutung des Grabfe1des erkennen und boten
die Veran1assung seine systematische Untersuchung zu beginnnen, die auf Anregung des Yerfassers in Angriff genommen wurde. Die Arbeiten flihrte D. Protase durch, der auch die \'eroffentlichung der Grabungsergebnisse tibernahm. Die wiederholten Desichtigungen der Grabung und die Beschăftligung mit dem Fundmateria1 erklăren die Anteilnahme des Verfassers
an den Problemen dieses Friedhofes, ebenso auch seine Eigenschaft als verantwortlicher Grabungs1eiter in den Jahren 1957 - 1959. 'Văhrend zu Beginn der Untersuchungen tibereinstimmend
der Friedhof der in der Provinz lebenden bodenstăndigen dakischen Bevolkerung zugewiesen
wurde, eine Ansicht, die D. Protase auch gegenwărtig vertritt 2, veranla13ten andererseits
den Verfasser die auffălligen Beziehungen des Friedhofes von Soporul de Cîmpie zu den Grabfeldem der Poieneştikultur ihn mit den in der Moldau lebenden dakischen Karpen in Zusammenhang zu bringen3 • An sich wăre es zweckmă13ig gewesen die eingehende Erbrterung dieser Fragen zuriickzustellen, bis die abschlie13ende Grabungspublikation vorlag, die im Manuskript
von D. Protase bereits abgesch1ossen wurde und deren ba1dige Verbffentlichung zu wiinschen
und zu begrii13en wăre. Nun erfordert aber eine kiirzliche, unnbtig scharfe Stellungsnahme von
D. Protase4 bereits jetzt nochmals zur Deutung des Grabfe1des von Soporul de Cîmpie Stellung
zu nehmen.
Um einem moglichen Mi13verstăndnis vorzubeugen, mu13 von vorneherein darauf hingewiesen werden, da13 gleichgiiltig, ob das Grabfe1d den bodenstăndigen Dakern oder den
dakischen Karpen zugewiesen wird, es sich in beiden Făllen ohne Zweifel um Daker handelt.
Eine Zuwanderung von dakischen Karpen aus der Moldau nach Siebenbtirgen wiirde den Zusammenhang und die Einheit der innerhalb und au13erhalb der Provinz lebenden bodenstăn
digen Devblkerung unterstreichen, wogegen die Annahrue autochthoner Daker auf eine schwă
chere Romanisierung Daziens hinweisen konnte, da nach 150 Jahren romischer Herrschaft
in einer Entfernung von etwa 30 km vom Legionslager von Potaissa noch nicht assimilierte
Daker gelebt hătten.
Die Erklărung der rituellen und typologischen Beziehungen des Grabfeldes zu dcn karpischen
Friedhbfen der )foldau, ~~ine Datierung und seine ethnische Zuweisung hăngen eng miteinander
zusammen und bedingen sich gegenseitig. Bevor auf diese Fragen eingegangen wird, sollen einige
mehr allgemein gehaltene Betrachtungen liber den Grabbrauch der Daker in Siebenbiirgen
angestellt werden. Die Erbrterung beschrănkt sich dabei auf die siebenbiirgische Hochebene,
da eine gleichzeitige Behandlung sămtlicher von den Dakern bewohnten Gebiete eine methodisch nicht vertretbare Verallgemeinerung darstellen wiirde, die eber verwirren, als klăren
kbnnte. Nach einer flei13igen und niitzlichen Zusammenstellung von D. Protase 5 sind aus
Siebenbiirgen aus dem 1. Jh. vor und dem 1. Jh. u.Z. gegenwărtig im ganzen nur 18 dakische
1. Ţigăra, in ActMuz, I, 1955, S. 107-115.
Zuletzt zusammcnfassend D. Protase, in Dacia, N.S., XIII, 1969, S. 291 -317.
' K. Horedt, in Acta antiqua Philippopolitana. St11dia historica el philologica, Sofia, 1963, S. 161-162; ders.,
i11 SCIV, XVIII, 1967, S. 583-586.
• D. Protase, a.a.O., S. 315.
'D. Protase, in Dacia, N.S., VI, 1962, S. 178-179.
1

1
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Grăber bekannt, abgesehen von
betrăgt. Diese enthalten au.Ber

den kennzeichnenden dakischen Rundgruben, deren Zahl 211
6 Umen und 7 Skeletten keine Leichenbrand oder Skelettreste, dafiir aber ein verwirrend mannigfaltiges Fundinventar, dessen Zusammensetzung
immer wieder an Siedlungsreste denken HiJ3t. Trotzdem setzt sich immer mehr die Auffassung durch, daa es sich um Kultgruben handeln mu.B, die auch mit dem Totenbrauch zusammenhăngen. Ihre eingehende Erorterung wiirde den Rahmen dieses Diskussionsbeitrages iiberschreiten und soll vielleicht bei anderer Gelegenheit nachgetragen werden.
Obwohl Siebenbiirgen ein enges Netz von dakischen Siedlungen iiberzieht, die eine beachtlicbe Bevolkerungsdichte erkennen lassen, ist die Zahl der ermittelten Grăber verschwindend
gering. Von einem Volk, gegen das Trajan in zwei Kriegen die zusammengeballte Kraft des
rbmischen Imperiums auf dem Hohepunkt seiner :Machtentfaltung einsetzen mu13te, um es zu
uberwinden, sind aus den beiden vorhergehenden Jahrhunderten so gut wie keine Bestattungen
bekannt. In dem dakischen Burgengebiet, dessen Bewohner zu Zeiten Dezebals an die Zehntausende zăhlen mu.Bten, wurde bisher kein einziges Grab gefunden und es geht doch wohl
kaum an dafiir nur die zersetzende Wirkung des Waldbodens verantwortlich zu machen. Wăh
rend die machtvollen Burgbauten und die eindrucksvollen kulturellen SchOpfungen der lebenden
Daker durch Ausgrabungen enthiillt wurden, gelang es auf archăologischem Wege bisher nicht,
die Grăber der toten Daker zu finden.
Diese Erwăgungen scheinen den SchluJ3 nahezulegen, daa der eigentliche Bestattungsbrauch
der Daker in Siebenbiirgen grablos gewesen sein mu.B. Es erscheint zweck.măJ3ig diese Uberlegungen zu ăuJ3em, da diese Feststellung nicht etwa einen peinlichen Mackel der dakischen
Kultur bedeutet, sondem ein Problem aufwirft, das in der gleichen Zeit sich auch fiir eine ,.gră
berlose" Zone in Siiddeutschland, Bohmen und Măhren stellt•. Dabei beginnt eigentlich das
Fehlen von Grăbem bei der bodenstăndJgen Bevolkerung Siebenbiirgens bereits viei friiher.
Die letzten klar nachweisbaren Friedhofe mit einheitllchem Bestattungsbrauch sind die der
Wietenbergkultur 7 • Spăter treten in Siebenbiirgen immer nur Grabfelder der Wandervolker
auf, der Ostlichen Trăger der Nouakultur mit Hockerbestattungen, der Skythen mit Skelettgrăbem in Riickenlage und der Kelten mit einem klar erkennbaren Grabinventar. Bei diesen
treten zuerst in Latene B-C in Siebenbiirgen auch die tiefen runden Grabgruben auf. Es ist
nicht ausgeschlossen, daJ3 dJe Daker die Form ihrer tiefen Rundgruben von den Kelten iibernabmen und sie mit ihrem grablosen Bestattungsbrauch verbanden. In der Spătbronzezeit
(Ha. A- B) dtirften sich bereits die Grundlagen des spăteren dakischen Volkstums ausgebildet
haben und etwa gleichzeitig damit setzen auch die Grabfelder der bodenstăndigen Bevolkerung
aus. Aus dieser Periode, die in Mitteleuropa Urnenfelderzeit genannt wird, wurden bisher in
Siebenbiirgen vereinzelte Belege fiir Urnenbestattung, aher kein einziges grOJ3eres Grabfeld
entdeckt. Wie in dakiscber Zeit wissen wir nicht, was die Bronzegiesser der tonnenschweren
Verwahrfunde und die Erbauer der riesigen befestigten Siedlungen mit ihren Toten gemacht
ha ben.
Bei dieser Sachlage ist es umso erstaunlicher, daJ3 etwa vier Jahrzehnte nach der Errichtung
der Provinz Dazien, als die autochthone Bevolkerung bereits in der zweiten Generation einem
tiefgreifenden RomanisierungsprozeJ3 unterworfen war, unvermittelt ein Grabfeld mit Umenbestattung auftritt. Es soli den bodenstăndigen Dakem zuzuweisen sein, obwohl bei ihnen
vorher solche Grabfelder nicht nachzuweisen sind und besitzt gleichzeitig nahe Beziehungen
zu den dakischen Karpen in der Moldau 8 • Hier wie dort ist der Grabbrauch Brandbestattung
in gedeckten Umen, wăhrend Kinder begraben werden und von ihnen nur der Kopf erhalten
blieb. Es fehlen ausnahmslos Waffenbeigaben und die Frauen verwenden rosa Schminkpuder.
Beiden gemeinsam ist die primitive dakische Tonware, die Henkeltasse und der Topf mit
Tupfenleisten, sowie als seltene Ausnahme schmale hohe Glasbecher. Den augenfălligsten
Beleg bietet aber der granulierte Silberscbmuck. Anstatt Schmuckstiicke wie in den friiheren
dakischen Silberschătzen zu verwenden oder solche romischer Machart im nahegelegenen Potaissa (Turda) zu erwerben, werden die Toten von Soporul de Cimpie mit dem gleichen SilberVgl. W. Krămer, in Germania, XXX, 1952, S. 330-337; ]. Wemer, in Jaltrb. RGZM, II, 1955, S. 172,176.
' ZusammenfaLlend fur diese K. Horedt, in Dacia, N. S. IV, 1960, S. 127-128 und neuerdings I. H. Crlşan,
in Materiale, IX, 1970, S. 137-160.
1 Zur
Kultur der Karpen vgl. u.a. R. Vulpe, in Materiale, I, 1953, S. 433 ff.; Gh. Bichir, in Dada, N.R.
XI, 1967, S. 177-224.
1
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Abb. 1. - Verbreitung des karpischen Silberschmuckes (nach Angaben von Gh. Bichir)
a. 1-5 Exemplare. b. 6-10 Exemplare. c. nber 10 Exemplare. d. Spharischer
.
Anhănger mit rautenformigen Plăttchen.
schmuck in derselben typologischen Zusammensetzung beigesetzt, wie die Karpen in der Moldau,
mit Ohrringen mit Filigranzapfen, mit doppelkonischen Perlen oder mit k<>rbchenf<>rmigen Anhli.ngern. Wie sehr dieser Schmuck răumlich, zeitlich und demnach auch ethnisch in ·seiner Verbreitung begrenzt ist, zeigt die beiliegende Verbreit~gskarte (Abb. 1), deren Unterlagen
freundlicherweise von Gh. Bichir - Bukarest zur Verfugung gestellt wurden 1 • Die aus dem
geschilderten archăologischen Tatbestand abzuleitende Folgerung legt den Schlu13 nahe, dafl
in Soporul de Cîmpie aus der Moldau eingewanderte karpische Daker begraben wurden.
Als gewichtiger Einwand wird dagegen geltend gemacht, dafl, abgesehen von der gemeinsamen primitiven dakischen Tonware, die iibrige Keramik in Soporul de Cîmpie v<>llig und
die Fibeln weitgehend sich von denen in der Moldau unterscheiden. Diese Feststellung ist zutreffend, aber nicht entscheidend. Beide Fundkategorien wurden auch in der Moldau bereits
in Werkstătten erzeugt, die flir einen gr<>fleren Abnehmerkreis arbeiteten. Zog der betreffende
• Es handelt r.sich um folgende Fundorte (die Kennziffem entsprechen jenen der Verbreitungskarte): 1. Butnăreşti, Jud. Neamţ. 2. Cioara Onceşti, Jud. Bacău, 3. Moldoveni Gabăra, Jud. Neamţ. 4. Pădureni, Jud. Vrancea.
5. Poieneşti, Jud. Vaslui. 6. Văleni-Boteşti, Jud. Neamţ. 7. Vlrteşcoiu, Jud. Vrancea. 8. Soporul de Cfmpie, Jud.
Cluj. Es lă(3t sich nicht In jedem einzelnen Fali die genaue Zahl der Schmuckstilcke feststellen, da sie hâufig nur
als Bruchstticke erhalten sind. Es wurden bel der Stdckzahl Mindestwerte angenomm.en, da beispielsweise In PoieneşU
22 und in Pădureni 38 Fragmente und Exemplare entdeckt wurden. Das von D. Protase, a.a.O., S. 307 aus Romula
erwăhnte Exemplar wurde nicht eingetragen, da es bei M. Babeş, in Dacia, N.S. XIV, 1970, S. 167 ff. noch nicht
abgeblldet ist.
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Topfermeister oder Bronzeschmied nicht mit, so waren die Einwanderer von Soporul de
Cimpie auf die nahegelegenen romischen \Verkstătten angewiesen. Selbst die romischen GefăLlformen sind z. B. in den FriedhOfen von Soporul de Cîmpie, Moreşti oder Alba Iulia weitgehend voneinander verschieden, da sie aus verschiedenen TOpferzentren bezogen wurden.
Ausschlaggebend waren diese Unterschiede aber nicht. Wichtig fiir das eigene Brauch- und
Yolkstum waren die primitive Keramik und der Silberschmuck, auf die \Vert gelegt wurde.
"Cmstritten ist auch die Zeitstellung des Grabfeldes. D. Protase machte dazu im Laufe der
Zeit folgende Angaben, in den Jahren 195910, 1960 11 : zweite Hălfte des 2. Jhs. - erste Hălfte
des 3. Jhs., 1961 12 : erste Hălfte des 2. Jhs. - 3. Jhs. , 1962 13: !llitte des 2. Jhs. - 271,
1969 14 : von Antoninus Pius (136-161) - Diokletian (284-305). Sie enthalten jene "incessants changements d'opinion': von denen D. Protase spricht und zeigen, wie leicht man eigene
Fehler bei anderen erkennt.
Die obere Zeitgrenze wird aus sechs ~Iiinzen erschlossen, die alle aus dem 2. Jh. stammeu und von Trajan bis Crispina. von 112-182 reichen, sowie aus drei krăftig profilierten
Fibeln, von denen eine in ihrer Form weniger ausgeprăgt, bereits um 200 angesetzt werden
konnte. Alle iibrigen datierenden Beigaben beginnen erst mit dem 3. Jh. Formal genommen
ist es richtig den Beginn des Friedhofes etwa um 150 u.Z. anzunehmen. Allerdings miil3te
man korrekterweise wegen der Trajansmiinze den Beginn bereits bis an den Anfang des 2. Jhs.
heraufriicken, oder, wenn man ihr einen zeitlichen Spielraum von etwa Yier Jahrzehnten zubilligt, das g1eiche Verfahren auch fiir die iibrigen mtinzdatierte Grăber anwenden und diese an
das Ende des 2. Jhs. ver1egen.
Gegen den Versuch die durch die Miinzen und die genannten Fibeln angezeigten Zeitwerte
rcin schematisch fiir die Bestimmung der oberen Zeitgrenze zu beniitzen, sprechen aber eine
Reihe von Erwăgungen und Beobacbtungen. Einma1 ist es allgemein bekannt, daLl Mtinzfunde
nur einen tcnninus post quem anzeigen und ăltere, nicht mehr gebrăuchliche Prăgungen, wie die
Mittel- und GroLlbronzen des 2. Jhs. erst in Grăbern des 3. Jhs. verwendet werden konnten,
ebenso wie auch fiir die Fibeln eine lăngere Ven,·endungszeit mOglich wăre. Es ist doch merkwiirdig, dal3 iiberhaupt keine Miinzen des 3. Jhs. vorkommen, dagegen alle datierbaren Beigaben mit Ausnahme der erwăhnten Miinzen und Fibe1n erst aus dem 3. Jh. stammen. Die
Grabkeramik kann zeitlich nicht nach jahrhunderten getrennt werden und auch die horizonta1stratigraphische Verbreitung der miinzdatierten Grăber innerha1b des Friedhofes, die zwischen
den Grăbern des 3. Jhs. verstreut liegen, 1assen keinen ălteren Kern erkennen. Aus dem farbenprăchtigen Grabungsp1an, der nur die Verteilung der Keramik beriicksichtigt, ist die Verbreitung der dem 2. Jh. zugewiesenen Grăber nicht ersichtlich. Wegen der zeitlich nicht differenzierbaren Keramik und des Fehlens eines borizontalstratigraphischen ălteren Kerns erscheint
es eher berechtigt, trotz der formal berechtigten Datierung einiger Grăber in das 2. Jh. auch
diese erst in das 3. Jh. zu verlegen. Se1bst wenn man aber den Beginn des Friedhofs um 150
u.Z. ansetzen wollte, wtirde ein solcher Zeitansatz die rituellen und typo1ogischen Ubereinstimmm•gen der Grăber aus dem 3. Jh. mit der Moldau nicht beriîhren.
Es bestehen keine Schwierigkeiten, diese Zusammenhănge historisch zu erklăren und zu
be1egen. Etwa mit dem fiinften Jahrzehnt des 3. Jhs. verstărkt sich der Druck der Karpen auf
das Reichsgebiet und ăuLlert sich in wiederho1ten Einfăllen 16, bei denen gewisse Gruppen von
dakischen Karpen auch nach Siebenbiirgen eindrangen und die Bewilligung erhalten konnten
sich hier niederzulassen. Damit in Verbindung wurde der Beginn des Friedhofs etwa um 240
u.Z. angesetzt. Es handelt sich dabei um eine historiche Datierung auf Grund archăologischer
Voraussetzungen und um einen Mittelwert, der gegebenenfalls auch etwas hinauf-, oder bis
in die Zeit von Gallienus heruntergeriickt werden konnte.
Fiir die Bestimmung der unteren Zeitgrenze scheinen noch immer am ehesten die rautenformigen P1ăttchen vom Anhănger aus Grab 1 verwertet werden zu konnen. Sie erscheinen dreima1 in spăten Friedhofen der Sîntana de Mureş - Tschernijachowkultur, in denen auch
Silberblechfibeln vorkommen, dreima1 in Pannonien und Noricum in Grăbern des 4. Jhs. (Fel" D. Protasc - I. Ţigiira, in Materiale, V, 1959, S. 432.
D. Protasc, in OmD, S. 460.
11
Dcrs., in Materiale, VII, 1961, S. 426.
" Dcrs., in Materiale, VIII, 1962, S. 533.
" Dcrs., in Dacia, N.S. XIII, 1969, S. 313-314
.. B. Mitrea, in IstRom, I, S. 640-646
11
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csut, Fenekpuszta, Lauriacum), weiteres um 300 in dem Fund von Cejkow, sowie an dem
identischen, nicht genauer datierbaren Anhănger von Zofipole neben Krakow 18 • Auf Grund
der Zeitstellung dieser Plăttchen erschien ein Ansatz fiir das Ende des Grabfeldes etwa um
325 u.Z. durchaus berechtigt, an dem wir auch jetzt festhalten mochten. 1962 setzte D. Protase
das Ende des Grabfeldes in die Zeit der Preisgabe der Provinz. In diesem Falle hătte es
einen Hinweis gebotend, dall bei dieser Gelegenheit nicht nur der Staatsapparat und Teile
der Stadtbevolkerung, sondern auch die băuerliche BevOlkerung abgezogen wăre. 1969
verlăngerte Protase dann die Dauer des Friedhofes um etwa zwei Jahrzehnte. Fiir das
Ende des Grabfeldes ha ben sich demnach gegenwărtig die Standpunkte soweit einander genăhert.
dall der Zeitunterschied kaum mehr wesentlich ins Gewicht făllt. Die rnethodischen Voraussetzung fiir die Enddatierung sind aher in beiden Făllen verschieden.
Die eingangs erwăhnte Stellungnahme von D. Protase lăllt nicht immer das Bestreben einer
sachlichen Stellungnahme erkennen. Er erwăhnt, dall auch M. Macrea sich fiir eine Zuweisung
von Soporul de Cîmpie an die bodenstăndigen Daker ausgesprochen hătte, obwohl dieser spăter
cindeutig den Friedhof fiir die Karpen in Anspruch nahrnY Ebenso bezieht sich 1. Ioniţă nur
auf eine Arbeit von D. Protase, ohne sich zur Frage der ethnischen Zuweisung selbst zu ăul3ern 18 •
~chlieJ3lich stammt das Zitat "Din activitatea muzeelor", 1, 1955, 115 von 1. Tigăra und
nicht von K. Horedt. D. Protase zitiert hier also einige Male unvollstăndig oder irrefiihrend 19 •
AbschlieJ3end lassen sich die Unterschiede in der Beurteilung des Grabfeldes von Soporul
de Cîmpie dahingehend zusammenfassen, daJ3 es entweder von etwa 240-325 u.Z. anzusehen und aus der Moldau eingewanderten dakischen Karpen zuzuweisen ist (K. Horedt).
oder aber von Antoninus Pius (136-161) bis Diokletian (284-305), also etwa von 150-290
u.Z. dauert und bodenstăndigen Dakern angehort (D. Protase). AuJ3er diesen beiden Alternativen
sind auch Zwischenlosungen mOglich. Die Deutung des Friedhofes von Soporul de Cîmpie
ist eine methodisch und historisch interessante Frage, die ruhig und sachlich erortert werden
konnte 20 •
K. HOREDT

CU

PRIVIRE LA INTERPRETAREA CIMITIRULUI DE LA SOPORUL
DE CÎMPIE
(Rezumat)

În revista Dacia, XIII, 1969, 291-317, D.Protase a publicat o dare de seamă despre rezultatele săpăturilor executate în cimitirul de la Soporul de Cîmpie pe care îl datează circa între
150-290 e.n. şi îl atribuie dacilor autohtoni din Transilvania. El se îndreaptă cu această
ocazie şi împotriva interpretării necropolei susţinută de către K. Horedt. Autorul răspunde
şi îşi menţine şi argumentează părerea că cimitirul datează aproximativ între 240-325 şi aparţine carpilor daci imigraţi din Moldova.
11
Fur die rautenformigen Zierbleche sichc dic Hinweise bei K. Horedt, in SCIV, XVIII, 1967, S. 584 Ein
<lritter Fundort aus <ler Sîntana de Murcş - Tschernijachowkultur ist der Fiedhof von Leţcani, Jud. Iaşi, Grab
39, Mitteilung von C. Dloşiu aui der archăologischen Tagung in Iaşi, vgl. dieselbe, in Memoria antiquitatis, I, 1969,
S. 167-180. Fur <lcn Anhănger aus Grab 33 von Lauriacum, J. Schicker, in RLO, XVII, 1933, S. 134-135 und,
S. 113 Abb. 59. Auf den Anhănger von Zofipo1e macht L. Gajcwski, in lViadomo§ci Arcloeologiczne, XXXI, 1966,
S. 434 aufmerksam. Die J.iteraturhinwcise dazu bei D. Protase, a.a.O., S. 307 Anm. 30 sind nicht zutreffcnd.
17
J\1. J\Iacrea, Viaţa în Dacia Romand, Bucureşti, 1969, S. 264; ders., in Apulwn, VII, 1968, S. 197.
18
1. Iouiţă - V. Ursache, in SCIV, XIX, 1968, S. 212-213.
" Kiirzlich beschăftigte sich auch M. Babcş, in Dacia, N.S., XIV, 1970, S. 204 kritisch mit meiner Zusam·
menslellung der provinzia1romischen Grabbrăuchc in Siebcnbtirgen. Dabei sind ihm einigc Irrttimcr unterlaufen,
auf die vielleicht bei anderer Gelegenhcit eingcgangcn werden soli. Die a.a.O., S. 197 Anm. 104 beanstandete Zahl
ftir die Grăber des Fricdhoies von Moreşti betrăgt 15 und nicht 14 oder 11, vgl. SCIV, VI, 1955, S. 662 Taf. v.
und K. Horcdt, U11/ersuchungen iur Friilogeschichte Siebmbiirgens, Bukarest, 1958, s. 28.
10
Die ausftihrliche Arbeit von D. Protase, Riturile funerare la daci şi daco-romatoi, Bucureşti, 1971 erschien
gleichzeitig mit der Niederschrift dieser Erwiderung und konnte nicht mehr beriicksichtigt wer<len. Grundsătzlich neue
Gesichtspunkte scheinen sich aber nicht zu ergeben.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

UN RELIEF MEDIEVAL LA DĂBÎCA

tn cursul campaniei de săpături întreprinse pe şantierul arheologic de la Dăbica ln vara
anului 1966, unul dintre obiectivele propuse a fost dezvelirea navei bisericii-sală de la punctul
numit ,.Boldigă".
Complexul bisericesc din .,Boldîgă", situat la 1,5 km de cetate, constituie înc!l. obiect
de cercetare arheologică, pînă în prezent descoperindu-se trei biserici suprapuse 1 •
Degajarea umpluturii ce acoperea pardoseala navei celei mai recente dintre biserici (A),
efectuată in septembrie 1966, a scos la iveală cîteva reliefuri aparţinînd bisericii. Dintre ele,
cel mai preţios este fără îndoială cel pe care îl prezentăm în nota de faţă.
Relieful in discuţie a fost inregistrat intre blocurile de piatră aflătoare in dărîmături, deasupra pavajului din Iesţezi de piatră, ce reprezintă nivelul interior de călcare al bisericii mai
tirzii (A), Ia adincimea de 0,55 m faţă de nivelul actual. El se afla probabil incastrat in zid
undeva in colţul de nord- est al navei bisericii, fiind găsit la o distanţă de 3 m faţă de peretele
nordic al navei şi 2,50 m spre vest de aliniamentul care desparte nava de altar. Blocul de
piatră se afla In mcmtntul dt:sccţtririi cu faţa lucrată in contact cu pardoseala de lespezi a
bisericii.
Relieful in cauză se reduce de fapt la un fragment, iar personajul reprezentat făcea parte,
foarte probabil, dintr-o scenă mai amplă (fig. 1). Este evident că lespedea de piatr!l. printr-o
întîmplare nefericită a fost ruptă, din care cauză nici măcar figura masculină reprezentată nu
s-a păstrat in intregime. Lucrarea a fost executată dintr-un bloc de gresie cu o structură
des întîlnită in carierele de piatră situate in hotarul comunei Dăbica.
Dimensiunile fragmentului păstrat (46 cm X 38 cm) ne indică o lucrare de proporţii modeste,
personajul fiind înfăţişat mult sub mărimea naturală. Avind o poziţie uşor aplecată inainte,
personajul reliefat are capul redat din profil iar trunchiul trei părţi din faţă. Barba este realizată
printr-o prelungire rotunjită a bărbiei, naiv executatA, cum de altfel stingaci sint executate
nasul şi arcada. Părul care acoperă creştetul capului face o buclă de-asupra frun~ii. de unde
este adlmat într·o chică împletită ce cade pînă la mijlocul spinării. În jurul gitului foarte subţire
este prin~ă o mantie lungă, ce cade în falduri ţe sţate, înfăşurindu-se uşor in jurul picioarelor.
Cutele mantiei naiv executate şi ele se învolburea.:ă nefiresc în regiunea coapselor şi a genunchilor uşor îndoiţi. Sub mantie personajul poartă o tunică cu mineci lungi foarte strîmte. Mîna
dreaptă, îndoită din cot mult mai bine conturată are pumnul inchis dînd Impresia el ar ţine
un obiect care lipseşte, fiind după toate aparenţele distrus în momentul deteriorării reliefulai.
Făcînd abstracţie de expresia intipărită pe figură care ar sugera că ţersonajul tocmai vorbeşte,
meşterul nu a avut o preocupare deosebită pentru modelsrea mai îngrijitli a capului, trădînd
dimpotrivă o manieră am putea spune - grosolană. Aceeaşi neinţelegere o are meşterul
în redarea proporţiilor dintre părţile componente ale corpului (capul mare, gitul şi braţele
foarte subţiri), dar caută totuşi şi reuşeşte să realizeze o adîncire a planurilor împingînd umă
rul şi mîna stingă pe un al doilea plan. De asemenea, cutele mantiei realizate prin incizii curbe,
sugerind fald uri care se în·volburează pe alocuri, poziţia mîinilor şi arcuirea spinării dau întregii
figuri o pregnantă notă de mişcare. Lucrarea în ansamblu este executaU fără multă lngrijire, meşterul nu şi-a dat osteneală să coboare nivelul cimpului din jurul figurii, a&tfel că acesta
se găseşte pe acelaşi plan cu nivelul plinurilor din cimpul central.
1

cem

Vezi

Ştefan

Pascu, Mircea Rusu şi colaboratorii, Cetatea Ddbfca, In ActaMN, V 1968, p. 170-171. Adu·
cale d·lui Mircea Rusu pentru preţioasele informaţii puse la dispoziţi~.

mulţumiri şi p~ aceast~
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Dăbîca .

Condiţiile in care a fost descoperit fragmentul in discuţie şi anume în mijlocul dărîm ăturilor
provenite de la peretele de nord al bisericii celei mai recente (A), ne duce spre concluzia că acesta fusese incastrat Îll zid in momentul unei refaceri a bisericii 2 . Admiţind că fragmentul de relief
făcea parte dintr-o reprezentare mai amplă este foarte probabil să fi constituit luneta de deasupra intrării. Cum însă in dreptul locului de descoperire a reliefului nu a fost constatată in peretele de nord nici o urmă a unei intr ă ri, presupunem că locul original al lunetei fusese deasupra
portalului de vest. În timpul unor stricăciuni suferite de biserică, luneta a fost sfărîmată, ca
a poi în momentul refacerii, fragmentul de faţă să fi fost refolosit în peretele de nord al navei
bisericii. Pentru maniera în care este tratat relieful, inbrăcămintea şi îndeosebi pentru chica
împletită pe care o poartă personajul, nu ni se oferă analogii apropiate cu lucrări cunoscute
pină in prezent. Din aceste motive in stadiul actual al documentării noastre, incadrarea cronologică după criterii stilistice sau tipologice este dificilă. De aceea, considerăm necesară o scurtă
privire asupra informaţiil or documentare, informaţii ce furnizează unele date privind domnia
regelui Ladislau al IV -lea Cumanul (1273 -1290).
Este cunoscută existenţa unei scrisor\ a papei Nicolae al III-lea datind din 12 martie 1287,
adresată regelui Ladislau al IV-lea, în c'are acesta primeşte mustrarea pontificală pentru vina
că trăieşte cu "tătarii, saracinii şi cumanii" însuşindu-şi felul lor de viaţă 3 •
Cu o altă scrisoare din partea papei Nicolae al IV-lea a fost trimis la regele Ladislau Cumanul,
Benneveto episcop de Gubbio. Din nou regele este invinuit de a se fi unit cu păgînii şi de a fi

Pascu, M. Rusu ş i colaboratorii, op.cit., p . 171. Construcţia bisericii celei mai recente (A) de la "Bola fost datată la finele secolului al XIII-lea suferind ulterior mai multe refaceri, ca in a doua jumătate a seco !ului al XVI-lea să fie distrusă.
1
Documente privind istoria Rom4n·iei C. Transilvania, nr. 323, p. 283.
'

Şt.

d1gă"
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.,îmbrăţişat riturile nelegiuite" ale acestora. Scrisoarea pontificală ne mai dezvăluie şi faptul
că regele Ladislau IV şi-a întemniţat soţia legitimă, trăind cu o cumană care papa cere să
fie alungată neintîrziat3.
Documentele mai sus menţionate aruncă însă lumină doar asupra vieţii şi moravurilor regelui, fără a face nici o aluzie referitoare la nobilimea de la curte. Considerăm deci edificator

din acest punct de vedere textul din Cronica pictată de la Viena, care ne informează cum dL:
" ... impotriva regelui care trăia mai mult ca un cuman decit ca un catolic sosi delegatul scaunului apostolic Filip :Firmanus care cerea ca oamenii să se lepede de a-şi rade barba, de a-şi tiiia
părul in contra datinilor ungureşti, şi să părăsească pletele cumanice a căror purtare se f[LCU!-ie
acum obiceiul in 1}ngaria ... dar neizbutind întru nimica faţă de rege s-a înapoiat în patria
sa"6 .
într-un alt capitol al aceleiaşi cronici autorul ne informează că după moda cumană, capul
se rădea, păstrindu-se doar trei plete de păr 8 • Asemenea plete sînt vizibile în scena care ilustrează lupta dintre ducele Ladislau şi cumanul, pe care, după bătălia de la Chiraleş 7 , ducele il
urmăreşte pentru a elibera din captivitate pe fata răpită de către cuman. De sub coiful personajului cu care ducele Ladislau se înfruntă se revarsă plete 8 asemănătoare cu chica personajului
din relieful în discuţie, chică obişnuită prin urmare la cumani şi care dovedeşte că reprezentarea în această manieră a personajului din relief nu este o curiozitate a meşterului, ci constituie
o stare de fapt indeobşte cunoscută în acea vreme şi confirmată de documentele mai sus citate.
Revenind asupra citatului din cronica aminitită şi ţinînd seama de obiceiul binecunoscut al
vechilor cronicari, de a se ocupa în operele lor aproape în exclusivitate de viaţa claselor dominante am putea afirma că acei"oameni"care trăiau conform datinelor cumane la care se referă autorul cronicii nu puteau fi alţii decît nobilii de la curte şi deci foarte apropiaţi de persoana regelui. Ori, printre marii feudali maghiari ce se bucurau de bunăvoinţa puterii regale se număra
şi banul Micud care a beneficiat de numeroase favoruri din partea regelui Ştefan al V-lea şi Ladislau al IV-lea Cumanul. Astfel actul din 1279 dat de Ladislau al IV-lea întăreşte dania mai
veche făcută de către Ştefan al V-lea lui Micud in 1270 9 { ?) prin care acesta devine stăpîn al
domeniului Dăbica. Totodată regele îl dăruieşte pe Micud şi cu alte moşii. 1 ° Că acest mare nobil
se găsea în graţiile regalităţii, o dovedesc în plus titlul de ban de Severin şi mai ales legăturile
de rudenie prin alianţă stabilite între rege şi banul Micudn.
Pornind de la aceste puncte de reper furnizate de izvoarele scrise şi avînd în vedere poziţia
personajului din relief specifică scenelor ctitoriceşti, pare foarte plauzibilă identificarea acestui
personaj cu banul Micud, în calitate de ctitor al bisericii {A), mai cu seamă că acesta beneficia de posibilităţi economice de prim ordin fiind stăpîn al cetăţii şi domeniului Dăbîca precum şi al altor moşii.
Dorim să subliniem în final că încadrarea cronologică a reliefului de la Dăbîca la sfîrşitul
secolului al XIII-lea o propunem sub formă de ipoteză pînă cind cercetări viitoare întreprinse la
complexul bisericesc din punctul "Boldîgă" vor arunca o lumină mai limpede asupra acestui
enigmatic relief.
ŞTEFAN

MATEI

şi

NICOLAE EDROIU

• Ibidem, II, nr. 360.
' G. Popa-I.isseanu, I:voafele Islofiei Români/of, voi. XI, Chronicon Pictum Vindobonense, cap. LXXXVI, p. 2:12.
1

Ibidem, cap. XI.VIII.

7

Ibidem, cap. LV.

° Kepes

Kronika, voi. I, Budaposta 1964, p.

n.

• Document1, C. II nr. 232; Coriolan Suciu, DicJiona' istoric al /ocalitdţilor din Transilvania, voi. I, Editura
A..ademiei, 1967, p. 191.
11

Documente, C. II nr. 232.

11

Vezi Jakubovich Emil, Kun Eflsebel n6teslvefe, In Tu,ul, 1922-23, XXXVII, p. 15.
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EIN MITTELALTERLICHES

RELIEF IN DĂBÎCA

(Zusammenfassung)
In der Ausgrabungskampagne vom Sommer 1966 wurde auf der Steinpflasterung der jti.ngsten, an der "Boldiga" genannten Stelle gelegenen Kirche (A) ein Relief aufgedeckt, das eine
Person mit Haarschopf in einer fiir Stifterdarstellungen charakteristischen Haltung zeigt und
also wahrscheinlich Teil der Votivszene war.
Im Hinblick auf die Haartracht der Gestalt und unter Beriicksichtigung der dokumentarischen Belege aus der Zeit KOnigs Ladislaus IV., des Kumanen, wonach die kumanische Haartracht
damals in Ungam Mode war, erscheint es nicht ausgeschlossen, diese PersOnlichkeit mit dem
Ban Mikud zu identifizieren, der 1279 Herr der Burg und Domane Dl!.bica wird und a1s Stifter
der Kirche A in "Boldiga" vom Ende des 13. Jhs. dargestellt sein konnte.
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BISER.ICA DE LEMN DIN PĂUŞA-SĂLAJ
(sec. XVII)

Aproape de poarta Sălajului, Păuşa, a aparţinut mai mult de vechiul Sălaj decit de .,ţara"
Almaşului. Sat mic, cu greutăţi de tot felul şi cu oameni munciţi. Biserica este adinc în sat, pe
o coastă de deal, printre pomi, mai ales pruni, puşi la căpătîiul mormintelor.
Biserica din depărtare nu atrage atenţia decit prin turnul ca o săgeată, mai ascuţit decit in
alte părţi şi relativ înalt faţă de corpul bisericii. Dar în măsura ce te apropii de ea, vezi că aici
nu este bisericuţa mică, modestă, ci este unul dintre cele mai frumoase şi bogate monumente de

din Transilvania.
În cioplitul, încrestatul şi dăltuitullemnului se apropie de biserica din Cizer la care a lucrat şi
Horia 1 • Ceea ce este nou şi deosebit, este, pe lîngă podoaba aripilor: pictura exterioară,
păstrată pe partea de miază-zi şi răsărit, multă, bogată şi destul de bine păstrată. Dar nu-i destul atît; colonetele sînt cioplite cu măiestrie, nu numai la uşi, arcade şi stilpi, console sau aripi,
ci şi grinda-cunună care susţine streaşina, cum numai la Rogoz-Lăpuş 3 mai găsim aşa
ceva. Este un lux de podoabă. în 1730, cind s-a rezidit această biserică, a vrut să fie o afirmare a comorilor artistice ale poporului şi un reflex al valurilor de despărţire a neamului provocat
de .,unire". Valul unirii a pătruns şi aici ca şi în alte sate din apropiere, pe aici, Zălaul, Şimleul,
fiind cîte o cetate puternică a uniţilor. Vlădica Inochentie Micu ':lain în 1733, fiind în Sibiu,
probabil la rugămintea unui preot din Păuşa, care avea Cazania la dînsul,a făcut o însemnare pe
o filă albă din această Cazanie (Bucureşti, 1732), azi în str ana bisericii, prin care autorizează pe
proprietarul cărţii s-o vînză, iar cumpărătorul să fie liniştit că, după ce a cercetat-o, ce a găsit
nepotrivit a îndreptat şi s-a aflat că nu conţine nimic rău ce ar fi împotriva legii vechi sau
noi (fig. 8).
În conscripţia din 1733 Clain trece Păuşa ca parohie unită cu preoţii Gavrilă şi Gligorie, cu
60 familii. Se ştie ce s-a urmărit prin această conscripţie: să dovedească Curţii din Viena că
întreg Ardealul a primit unirea.
Păuşa a aparţinut protopopiatului Miluanului, sat aproape! de Hida. în conscripţia lui Bucow
din 1760-623 , Păuşa nu are nici un unit; sînt 73 familii ortodoxe cu o biserică in sat. Petri
(IV, p. 258), dă anul 1750 de zidire, ceea ce este un an de renovare a ei. Dealtcum, satul este
vechi, atestat în 1558 (Suciu, II, p. 32). în acest sat cetăţeni de alt neam n-au fost şi nici nu
sînt.
Conscripţia din 1805~ află în sat 160 familii şi parohie veche, cu doi preoţi, fraţii Dumitru
şi Teodor Halmagyi (Hălmaj) hirotoniţi în Arad în 1776, deci ortodocşi.
Azi, biserica este restaurată, prin grija conducerii statului, fiind monument istoric şi încă
unul dintre cele mai valoroase din toate punctele de vedere.
După elementele arhitectonice, biserica este din secolul al XVII-lea.
Să ne cunoaştem mai deaproape cu această frumoasă bisericuţă.
Planul dreptunghiular, altarul mai strîmt, cu cinci feţe, cu prispă pe sud, fără balustradă.
Lungimea totală 14 m, lăţimea 6,80 m, iar înălţimea totală de 20 m, coiful avînd 10 m. Prispa
artă ţărănească

At. Popa, Biserica de lemn din Cizer, In Biserica. Ortodoxa Rom~":!, nr. 1-2, Bucureşti, 1963, p. 131-39.
At. P >pa, Bisericile d< lemn di" Rogoz, in manuscris; Direcţia Monumentelor Istorice, Monum~ntele de la
Ploj>iş, Şurdeşti şi Rogo8. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1964.
1
V. Ciobanu, Statistica Rominilor din Ardeal, in Anuarul I"stitutului de Istorie Naţionaltl, Cluj, 1926, p. 36.
' M. V >ileanu. Contribuţiune la istoria bis<ricească din Ardeal, Sibiu, 1928, p. 50.
1

1
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Fig. 1. -

Biserica de lemn din Păuşa. Vedere dinspre sud.

Fig. 2. -

Biserica de lemn din

Păuşa.
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lărgime. Bîrnele late de 58 cm. Tălpile masive. A fost adusă de pe un deluşor numit
cred că prin 1730 după cum arată inscripţia deasupra uşii de intrare:
"Cînd s-a zidit această biserică a fost anul 1730, în zilele părintelui Pop Grigore Hălmaj.
chitor Curea Gavrilă, Cuibuş Luca, Marta, Toader, Pop Nicu1ae, Cucuian ?, Tire ac ? ... Cuibuş

are 95 cm
Cetăţeaua,

Ioan 20 aprilie".
Acest preot Grigore Hăhnaj este un înaintaş al fraţilor Halmagyi menţionaţi în conscripţia
din 1805.
în pronaos- tinda bisericii- este următoarea inscripţie: "Naşterea Precistii s-au numit hramul, ca să păzească tot neamul şi s-au zugrăvit prin cheltuiala şi strădania bunilor pravoslavnicl
dintru acest sat Păuşe. În zilele înălţatului şi pururea podomnicului Împărat Francisc supt
pravoslavnica arhlpăstorire neunită şi cinstitul protopop Petruvici al Miluanului şi cinstiţi preoţi
Hălmaj Todor şi Hălmaj Dimitrie. Prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Unguraş anul 1800,4
iulie".
Acest Unguraş, azi poartă numirea de Romdnaşi, sat curat românesc. Este atestat in 1310.
(Suciu, II, p. 82).
în altar este următoarea inscripţie: .,Acest altar s-au zugrăvit prin strădania ... de 1-au plă
tit părintele Popa Todor Hălmaj împreună cu diacul Vasile şi au cheltuit pentru zugrăvit 24
florin ţi. Anul 1800,10 iulie.
Pe uşa împărătească, popa Teodor.

ALTARUL
Mic. strimt, tavanul plan; din pictură se mai distinge ceva, dar slab. Pe tavan decor simplu
din cercuri, flori, în cele patru colţuri, capete de îngeri.
Lateral, pe cele cinci feţe de la N spre E şi S: Naşterea lui Isus, apoi ierarhii autori liturgici,
Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, şi Grigorie Dialogul; sf. Nicolae şi Atanasie; pe S, Vi~iunca
lui Petru din Alexandria. Pe dosul tîmplei spre N, s. Laurenţiu, spre S, un episcop.
Dintre aceste tablouri se remarcă în mod special N aşterca, pus în dreptul proscomidierului,
structura după iconografia bizantină, execuţie bună. Isus în iesle, mai la spate îngerii, animalele,
în faţă două persoane, Iosif şi Moş Crăciun ?, în planul al doilea ciobanii, în stînga, călare, cei
trei crai cu caii în pas, iar în colţul din dreapta se face baia pruncului Isus. Această compoziţie,
care este după Erminia bizantină, este foarte rară mai ales în bisericile de lemn din Transilvania.
Culorile sînt mai închise, datorită tehnicii precum şi funinginei de la lumînări şi vechimii.
Stăruim şi asupra temei cu Viziunea patriarhului Petru din Alexandria, frecventă mai ales in
bisericile vechl de lemn. Locul ei era pe N, lîngă proscomidier pentru a atrage atenţia preotului
la dreapta credinţă şi la jertfa care se aduce. Isus, ca de 12 ani, pe o masă-prestol de piatră,
sub un baldachin, cu cămaşa ruptă, patriarhul în ornate, cu gest de întrebare. Execuţie bună,
proporţiile respectate, expresiunea vie. În acelaşi stil şi tehnică sint zugrăviţi şi ceilalţi ierarhl.
Tema este cuprinsă in Cazania de la Duminica a şaptea după Paşti, a sfinţilor părinţi care au fost
la soborul-conciliul întîi de la Niceea în 325, în număr de 318 episcopi.
Redau după Varlaam (1643) temeiul acestei viziuni, f. 189r.
,,În zilele lui Constantin împărat acel bunul şi creştinul, era un diacon întru Alixandrie la
patrierşie, învăţat foarte filosof, anume Arie. Acesta începu a grăi cuvente de hulă asupra lui
Dumnezeu şi a zice că Hristos nu este Dumnezeu adevărat ... Iară în Alexandria era atunci
patriarh Petru şi dacă văzu pe Arie că iaste eretic şi huleşte pre Dumnezău, lepădă-1 din diaconie,
căci că văzu în vis pre Hristos stînd pre prestol ca un prunc mitiutel şi îmbrăcat cu un veş
mînt rupt şi-1 întrebă patriarhul Petru şi zise : Doamne cine ţi-a rupt veşmîntul? răspunse de zise :
Arie cela ce zice că nu sint Dumnezeu adevărat, acela mi l-a rupt".
Altarul fiind mic, are numai două uşi, semn de vechime, cea dinspre sud este socotită uşă
împărătească. De aici se citeşte evanghelia.

NAOSUL
Tîmpla umple spaţiul pînă la boltă. Sus, în timpan Răstignirea, in medalioane prorocii, în
registrul de jos apostolii. Fumul a stricat mult; mai acoperă pictura icoane din comerţ, cununi
de la morţi, aşa că nu se disting nici figurile centrale. Sărbătorile lipsesc. Uşa împărătească
cu aripi, cealaltă acoperită cu perdea. Între ele decor vegetal. În faţă o masă mare pentru pomeni,
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 3. -

Biserica de lemn din Păuşa . Prispa, pe sud.

Fig. 4. -
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prescuri, lumînări etc. Pe uşă este anul 1807, cu Arhanghelul Mihai şi M. Dlui: este Bunavestirea.
Tot aici mucenicii Dimitrie şi Teodor patronii celor doi preoţi, ctitori. Pe sud s. Ioan Botezătorul,
iar pe nord Tăierea capului lui Ioan Botezătorul.
Bolta a fost zugrăvită peste tot. O parte este ocupată cu corul construit ulterior, din pricina
căruia o bună parte din pictura de pe boltă şi de pe peretele de vest este distrusă.
Bolta are cîte trei registre. în mijloc, în axă, nu mai sint medalioanele cu persoanele Treimei,
ci o bandă lată decorativă cu motive vegetale. Deoparte şi de alta în medalioane, sînt proroci
şi sfinţi. în registrele următoare, despărţite cu benzi late, motive florale; pe nord: Coborîrea de
pe cruce şi Invierea; iar mai jos, Cina şi Spălarea picioarelor. Pe sud, Botezul şi Răstignirea cu
Dezbrăcarea lui Isus, iar mai jos, Pironirea şi Naşterea lui Isus. Subiectele nu sînt aranjate pe
teme. ci mai mult după spaţiul pe care-1 are la îndemînă. Pe mijlocul bolţii cununa transversală,
meştergrinda, frumos cioplită şi colorată, susţine bolta (fig. 6).
Lateral, pe N, V şi pe S, sînt cei 40 de mucenici de la Sevastia. Dintre numele scrise-multe
greşit, descifrăm pe al lui : Candit-Candid, Severi an, Filoction-Filoctinon, Onubrie ?, Nicolae,
Sadredon-Sacherdon, Chiril, Atanasie, Eutichie, Gaie, Domeţian, Teofil, Gogone-Gorgonie,
Ilie, Alexandru. în total 40. Pe N şi pe S cite 17, iar pe V cîte 3. Pe peretele de vest este Isus tnaintea lui Pilat. Pilat îmbrăcat în manta cu guler de blană probabil după moda timpului. Toţi
mucenicii au aceeaşi ţinută, îmbrăcăminte, vînătli, doar culoarea tunicelor e mai variată, în roş
cat, gri, brun, verziu. Toţi sînt tineri fără mustăţi şi barbă.
Peretele de vest a fost plin. Cînd s-a rezidit au fost scoase bîrne, ca şi femeile să poată urmări
slujba. S-a făcut un fel de grilaj decorativ. În partea de jos sint desenate vrejuri mari, care ţin
locul draperiilor.
Din tavanul bolţii atîrnă un policandru de lemn, vechi, şi el, lucrat din "briceag" cu capete de
înger.
Grilajul de la peretele despărţitor este numai spre nord, colonetele mici şi subţiri sînt sculptate în genul sculpturii exterioare.
PRONAOSUL
Tinda, mică, neîncăpătoare, tavanul plan. Pe uşa din afară este zugrăvit Arhanghelul
;Mihail, solitarul cerului şi care a condus pe Maica Domnului la Iad.
După uşă, mucenica Marina loveşte pe diavol cu ciocanul. Pe vest sînt cele Cinci fecioare
nebune, cu părul despletit, candelele răsturnate; apoi cele cinci fecioare înţelepte (fig. 7.) Unele
au motive locale în costume, mai ales la rochii.
în colţ, Isus cu crucea. Pe nord, femei mironosiţe, ca : Susana, Maria lui Iacov, Maria lui
Cleopa, Maria sora lui Lazăr şi altele. Jos, draperie bogată.
Cu acestea ne-am cunoscut cu zugravul nostru Ion Pop din Unguraş, prin ceea ce a lucrat
în interior. Dar valoarea cea mai mare a acestei biserici stă în pictura exterioară deoparte, şi în
sculptura lemnului, de altă parte. Pictura este unică în felul ei, iar sculptura, săpatul în lemn
o apropie de biserica lui Horia din Cizer, azi în parcul Muzeului Etnografic de la Hoia din Cluj.
Decorul pictural a căutat să ridice la o valoare estetică şi mai mare decorul sculptura!
al lemnului. Zugravul nostru a văzut biserici zugrăvite în exterior, prin apropiere, la Bătem,
Chendrea, Baica, Brîglez 5 , iar mai sus, la Colţirea 6 • Poate vor fi fost şi altele, dar au dispărut. De altcum drept model a putut servi biserica din Bălan. Nu este exclus ca zugravul
nostru să fi cunoscut şi minunatele fresce exterioare ale bisericilor şi mănăstirilor din Moldova.
Pe sud, lîngă nşă spre vest este Soborul sfinţilor îngeri. Tablou bogat în persoane şi decorativ.
Ocupă o porţiune destul de mare, coboară pînă la briul cioplit în btrnă, încadrat cu o cioplitură în dinţi de ferestrău, care înconjoară întreaga biserică. Dincolo de uşa de intrare, este
Adormirea Precistii, apoi Rusaliile, Schimbarea la faţă şi Pescuitul minunat. Toate reprezintă
momente mari şi tablourile sînt bogate atît în elemente figurale, cît şi în peisaj. Pe feţele altarului, intre aripi şi pe aripi sînt zugrăvite diferite subiecte, în primul loc prorocul Ilie, căruia
ii zice domnul : "şi vei be din izvor apă şi corbilor am poruncit să te hrănească acolo şi
au mers şi au făcut după cuvintele Dnului"; Din viaţa lui Ilie şi alt episod: Ilie şi îngerul;
"Şi s-au întors îngerul Domnului a doua oară".
Pe aripi, îngeri, heruvimi, care ridică frumuseţea aripilor extrem de bogate, cioplite din
grinzi mai înguste cîte 3, despărţite de bîrne late, două la număr. Din viaţa lui Ilie, tot pe
• At. Popa, Trei biserici de lemn româneşti din Transilvania, in ACMIT, 1929, Cluj.
1
At. Popa, Biserici vechi de lemn româneşti din Ardeal, in ACMIT, 1930/31, Cluj, 1933.
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Biserica de lemn din Păuşa. Vedere eA"i:erioară,
la altar pe est.

Fig. 6. -

Biserica de lemn din P ă u şa. Grinda
care susţine bolta.
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feţele altarului, este Ilie în carul de foc, subiect foarte frecvent; celelalte nu prea sint puse
la biserici, din lipsă de loc.
Pictura a fost de jur împrejur; pe nord nu se mai distinge nimic.
Pe pereţi sînt cruci, lîngă altar la fel, primele a celor care au murit în altă parte-pe
fronturi - celelalte ale preoţilor bisericii.
Am lăsat la urmă, ceea ce poate trebuia m ai intii : sculptura bogată pe care o are această
biserică .

Ceea ce impune este varietatea motivelor. Uşa de intrare (fig. 2) are anumite motive: cadrul
lat, bîrnele laterale au aproape 80 cm lăţime şi formează o coloană cu postamentul sculptat,
două patrate înscrise, cioplitură t ot pe frlnghie. O împletitură foarte răsucită şi reliefat ă , care
se încruciş ează în colţurile de sus cu alta orizontală, formind la colţuri cruci, iar la vîrful
vertical o cruce mică cu braţul orizontal puţin inclinat; totul formează un cadru dreptunghiular,
care aduce cu nervurile bogat reliefate şi sculptate ale bisericilor vechi romanice şi gotice
de zid. Pe marginea uşii, care in partea de sus este uşor arcuită, este o alt ă împletitură, la bază
un braţ mic perpendicular şi orizontal, care pare să lege un uştior ctţ celălalt. Sus, la mijloc,
fringhia îşi îndoaie capetele şi dintre ele se ridic ă o cruce cioplită din linii drepte tăiate cu
multă fineţe şi gingăşie. Ceva mai jos de mijloc, este frînghia orizontală, care ar vrea să se
lege cu cea din peretele bisericii, dar cea dela uşcior este ceva mai sus, nu se potrivesc exact.
Porţiunile dintre fringhii sînt umplute cu rozete şi alte motive geometrice tăiate şi săpate cu
dalta, precis şi elegant. Aceasta ar fi uşa principală, intrarea.
Înăuntru, uşa de trecere din tindă in n aos are aceleaşi motive, dar altfel aranjate. Aici
sint patru fringhii, două cioplite în împletitură din două fire, iar celelalte din trei fire, ca ple-

Fig. 7. Biserica de lemn din

Păuşa.
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tele fetelor. Toate aceste patru formează patru cadre paralele, foarte uşor arcuite în partea
de sus. în mijloc este o cruce cioplită, săpată în birnă, motiv vechi, fiecare braţ formînd o nouă
cruce. Totul este elegant, plăcut şi impunător. Uşa propriu zisă este zugrăvită cu motive vegetale şi flori, împărţită în două panouri, identice ca mărime, dar diferite ca desen.
Coloanele prispei (fig. 3) sînt în relief bogat dintr-o frînghie mai groasă, care merge pînă
sub streaşină şi pe ea se sprijină cosoroaba, grinda principală, care susţine streaşina, care
încă este tot frînghie împletită cu gust şi fineţe. Această coloană angajată nu coboară pînă
jos, ci se opreşte la o înălţime de 70 cm, lăsînd loc balustradei, care acum nu mai este pusă,

Fig. 8. - Însemnare autografă a Episcopului Inochentie Micu Clain, scrisă în Sibiu în 1733,
pe o filă a Cazaniei din 1732, tipărită în Bucureşti, carte aflătoare în Biserica din PăuşaSălaj.

Transcriere :
Această Păucenie cetindu-o şi socotindu-o în tot chipul pe unde au fost căte ceva greşală
şi zminteală o am îndreptat pentru aceia ca să o poată vinde cui va pute, şi să o cumpere
cine va vre dă-mu slobozie şi pentru mai mare direptate ne punem iscălitura şi pecete
noastră ce obicinuită. Scris în Sibiiu mţsa August 24 de zile. 1733.
Vlădica
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rămînînd prispa complet deschisă. Între coloane sînt arcade cu ciubucuri, toruri cilindrice

cioplite-angajate in bîrnă. Ici şi colo, cuiele din lemn sînt puţin ieşite sau anume puse, iar
încheietura arcadelor este făcută cu multă chibzuială şi pricepere, ca să asigure stabilitatea
construcţiei. Incheieturile sînt în unghiuri, care formează un capitel în formă de T dublat,
iar braţele acestui capitel încă sînt împodobite cu încrestături geometrice, ca tot spaţiul liber
să fie ocupat, după concepţia veche, ca nimic să nu rămînă liber şi totul să fie utilizat
horror vacui -.
Această construcţie stă alături de cea dela Cizer. În felul lor nu cunosc încă alta. Are şi
biserica din Rogoz, dar nu de o atare bogăţie, acolo lipsind prispa.
Păcat că nu cunoaştem numele meşterului artist-sculptor, care, fără îndoială, a realizat
la Păuşa o lucrare de mare valoare artistică.
în ce priveşte pe zugrav, Ion Pop din Ungttraş, el a mai zugrăvit, bisericile din Apahida,
Rida şi Luna de jos, dar nici una nu se apropie de frumuseţea celei din Păuşa, zugravul
căutînd să fie în armonie cu sculptura bisericii.
Ceea ce caracterizează pictura zugravului nostru, este armonia culorilor, realismul figurilor
şi o stăpînire mulţumitoare a desenului al unui zugrav din popor, cu toate că va fi fost şi
preot. Sfinţii din altar, mucenicii din naos, femeile mironosiţe din pronaos, precum şi tratarea, tehnica tablourilor de pe bolta naosului, dovedesc o cunoaştere suficient de bună a meseriei de zugrav şi o siguranţă în mînuirea penelului. Are greutăţi in desenul figurativ, este mai
stăpîn pe motivele decorative în desenul draperiilor şi a benzilor dintre tablouri. Anatomia
şi proporţiile, în unele locuri, mai lasă de dorit. Costumele femeilor sînt acelea din partea locului.
Cînd ne despărţim şi privim ansamblul după ce l-am cunoscut, mai vedem turnul,ascuţit,
cu baza octogonală, cu poalele ca o corolă a unei flori, ca a zorelei, floarea dimineţii. Turnul
atît de modest, fără galerie cu arcade, în locul ei, două ochiuri circulare, scîndurile uşor dantelate în partea de jos. Corpul destul de mic. Acoperişul bisericii, unul singur, la altar cu uşoară
curbură, fără să se acomodeze formei altarului, aşa că colţurile de N şi S, la încheietura cu
naosul sînt mai scutite. Toată biserica este mai joasă, corpul şi acoperişul este mai înalt,
acomodat vremurilor ploioase şi iemilor destul de grele de prin aceste părţi.
Să ne cunoaştem şi cu icoanele şi cărţile acestei biserici :

Icoane.
1. Pe tîmplă Isus arhierett, inscripţie slavonă, anul 1800.
2. Naşterea lui Isus, în nuanţă bizantină. Are inscripţia: .,Această icoană o au plătit părin
tele Pop Teodor Hălmaj. 1813.
3. Sf. Nicolae, aureola în relief, cadrul la fel, fondul cu motive florale uşor reliefate. Inscripţia :.. această sf. icoană au răscumpărat Popa Gheorghe din Păuşa să fie a lui şi a seminţiei
lui pomenire în veci. Anul dela Hs 1737". Este cea mai veche icoană datată din biserică.
Factură bună.

4. Sf. Nicolae, mai mică, bună, din 1817.
5. Isus, datată din 1795. Text românesc. Jos, ceva figuri răsturnate.
6. Arh. Mihail, din 1800. A plătit Cuibuş Ioana cu fiul. Factură bună.
7. M. D-lui., mică slabă.
Mai sint cruci vechi, sfeşnice, prapori.
Cărţi vechi (văzute în 1957).
1. Evanghelie, Bucureşti 1723. Însemnări din 1729, ale popii Gligorie.
2. Strastnic, Blaj, 1753.
3. Ceasoslov, cu Păscălia care începe cu 1767.
4. Ceaslov, Sibiu, 1870.
5. Chiriacodromion-Cazanii, Sibiu, 1855, ed. Şaguna.
6. Penticostar, Sibiu, 1805.
7. Octoih bogat, Rîmnic, 1742.
8. Molitvenic, cu 24 rînduri şi 564 pagini. Mai conţine: cele 7 taine, cele 9 porunci noi, 10
porunci vechi şi 7 daruri ale Duhului Sfînt.
9. Triod, Blaj, 1800.
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1O. Chiriacodromion, Bucureşti, 1732.
11. Mineiu, Rîmnic, 1745.
Bisericuţa din Păuşa, de la poarta Sălajului, intr-adevăr este o piatră de hotar ln manifestarea artei ţărăneşti, la un nivel atit de inalt, in acest colţ de ţară. Doar casa lui Mogoş,
din muzeul din Bucureşti, ar vrea să o întreacă, dar n-o intrece. Nici chiar porţile maramureşene.

AT. POPA

DIE HOLZKIRCHE VON PĂUŞA-SĂLAJ {17. Jh.)
(Zusammenfassung)
Die alte Holzkirche von Păuşa-Sălaj ist eines der wertvollsten Denkmăler der Volkskunst
in Siebenbiirgen. Sie zeichnet sich besonders durch die iiberaus reiche und mannigfaltige
Holzschnitzerei am Portal. der Tiir, den Săulen des ăusseren Umgans und der vorspringenden
Balkenkopfe aus. Etwas Besonderes und Neues ist die Aussenmalerei, durch Qualităt und vor
allem durch die eindrucksvolle Verzierung der Wănde und der BalkenkOpfe. An Themen ist
sie die reichhaltigste. In dieser Gegend gibt es noch andere, aber bescheidenere Kirchen mit
Aussenmalerei in Bălan, Chendrea, Colţirea und Brlglez. Die Kirche stammt aus dem 17. Jh.
und "\\'lll"de 1730 verlegt und wieder aufgebaut. Der Meister ist unbekannt. Die Malerei von
1800 stammt vom Kirchenmaler Ion Popa aus Unguraş, der auch die Kirchen von Apahida,
Hida und Luna de Jos ausmalte.
Die alte Holzkirche von Păuşa driickt in hohem Masse die Meisterschaft eines von Volksmotiven inspirierten Kiinstlers aus, der keine besondere Schulung. aber viei Talent und Tiichtigkeit besass.

https://biblioteca-digitala.ro

UN MANUSCRIS ARDELEAN DIN A DOUA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XVII-LEA

Biblioteca Mitropoliei Banatului din Timişoara păstrează un manuscris ardelean 1 din a doua
a secolului al XVII-lea, important nu numai pentru stabilirea circulaţiei slovei scrise
printre românii transilvăneni, dar şi pentru elucidarea permanentelor legături spirituale cu
provinciile româneşti de dincolo de Carpaţi.
Manuscrisul, redactat în limba română, are titlul "Pravilă prescurt alesă dintre sfintele
scripturi scoasă pentru cele 7 taine". conţinînd 126 file, legate în format de carte cu dimensiunile de 14,5/18,5 cm. Copertele sînt legate în piele neagră ornamentată cu un cheuar de
motive geometrice simple şi cu reprezentarea crucii, lucrătură ulterioară însă (sec. XIX)
d&tei scrierii manuscrisului.
Pe baza studiului comparativ am reuşit să determinăm inorul de care s-a servit copistul,
care ne-a rămas însă necunoscut. Este vorba de cele .,Şapte taine", carte tipărită la Iaşi
!n timpul lui Vasile Lupu, în anul 1644 2 • Titlul aflător pe pagina 1, la începutul textului, este
aproape identic cu cel al manuscrisului : ., Pravilă prescurt aleasă din svintele scipturi scoasă
pre rind şi tocmită, mai vrătos pentru ceale şeapte taine mari ... " 3 • Textul manuscrisului
respectă cu fidelitate modelul tipărit, numai pe alocuri mici scăpări sau .,inovaţii" ale copistului. Titlurile capitolelor şi iniţialele sînt subliniate prin folosirea unei cernele chinovar foarte
puternice, restul textului fiind scris cu o cerneală de un negru intens, cu caractere regulate
şi deosebit de citeţe.
De mare interes sînt însemnările ce atestă circulaţia pc care o cunoaşte manuscrisul în
decursul timpului, proprietarii pe la care se perindă. cît şi alte amănunte legate de existenţa sa.
în josul filelor 49-61 se află insemnat: .,Această carte ce o cheamă pravilă ou cumpărat
Dande Nicula din Buciumi drept 6 florinţi şi 18 de bani de la popă Niculae din Abrud şi o
au pus in beserecă în Buciumi să-i fie de pomană pre viţă (viaţă- n.n.), pre sămănţă şi
pe(n)tru sufletul tătîni-său Dande Ion şi mîni-sa Zamfira i Cadi ih i dadeat ego na ţ(e)rcov
uc(o)lo Buciumi dabudit vă m(i)l(osti)vu i vă pamiat i et(o) hram s(v)eati ţ(e)rc(o)vi bl(a)goveaşcenie b(ogoro)d(i)ţe a ctosea pocupit văzeati ot s(vea)ta(i)a ţ(e)rc(o)vî i1i ucradati dabudet
procleat i a anathema ot g(o)s(po)da b(o)ga i i(s)p(a)sa naşego C(ri)s(to)sa i ot ci(s)t(e)nia ego
materi pr(i)snode(v)i M(a)ria i ot 318 o(t)ţea ije v(eli)kii i ot văseah s(vea)tîh amin văleato ot
s(vea)titelnago văploştenia 1694" .4
Suma de bani foarte ridicată pe care Nicula Dande din Buciumi (azi comună în judeţul Alba)
a plătit-o preotului Niculae din Abrud (să fie oare acesta copistul manuscrisului ?)6, ne dezvăluie preţuirea de care se bucura la acea vreme scrisul românesc pe teritoriul Transilvaniei.

jumătate

Fond Lugoj, Nr. de inv. vechi F. VII. 50
1. Bianu, N. Hodoş, Bibliografia româneascd t·eche, voi. 1 (1508-1716), Bucureşti, 1903, Nr. 47, p. 147.
1
Ibidem, p. 150.
4
" • • • ~i fiilcr lui şi rcntru Clpiii ad ~ă Iic Ca1ă Jo biHrica Ce lir~{l F,ucit·mi, ca
Eă fie srre mikslivirc şi
spre amintire şi acest hram al sfintei biserici (este-n.n.) Bunavestire a Născătoarei de Dumnezeu şi care ar cuteza
să o ia de la sfinta biserică sau să o fure, să fie afurisit şi blestemat de Domnul Dumnezeu şi de Mintuitorul nostru
Cristos şi de cinstita sa mamă Fecioara Maria şi de toţi cei 318 părinţi mari şi de toţi sfinţii, amin. în anul de
la sfinta intrupare (a Domnului-n.n.), 1694."
• Nu trebuie uitat faptul că in acel timp scrisul - şi cu atît mai mult cel chirilic - era un apanaj aproape
P.xclusiv al clerului.
1

1
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Pagina de început a manuscrisului
însemnarea de la fila 115 şi cele următoare ne indică itinerarul ulterior al manuscrisului:
"Aceasta sfintă d(u)mnezeiasc(ă) carte este al lui popa Aron cu fiilor(sic !)săi, carele a u dat
d(u )mnezeu şi au cumpărat cu bani buni şi cine ar fura-o să fie afurisit de 318 părinţi sfinţi
de la Nicheia, scris-am eu Ion a lui popa Aron, 1757 m(e)siţa septemvrie, 21 zile ispitah
pir(v)oi" .e
Soarta; manuscrisului după 1757 este necunoscută. În secolul al XIX-lea cartea intră in
fondurile de bibliotecă ale episcopiei greco-catolice de la Lugoj, ajungind astăzi în biblioteca
Mitropoliei Banatului din Timişoara.
Manuscrisul are o semnificaţie istorică deosebită : el constituie încă o mărturie a legăturilor
culturale permanente dintre Transilvania şi Moldova, exprimate şi prin intensa circulaţie a
cărţii româneşti între cele două provincii. Tocmai această realitate va fi la populaţia românească
de pe aceste teritorii unul din factorii cristalizării unei puternice conştiinţe a comunităţii de
neam, limbă şi aspiraţii.
COSTIN FENEŞAN
cercetind mai întîi ."
Din secolul al XVIII-lea provine şi insemnarea de pe pagma de gardă de la sfirşitul manuscrisului: ,.Ac( ea)
sta carte parohului) alui popa Toder Dinu cine să cetească şi să să roage d(o)mnului(i) şi cine or fura să fie afu
risit de 300 şi 18 părinţi sfinţi" . în acelaşi loc, un proprietar al manuscrisului de la inceputul secolului al XIX-lea
menţionează datele de naştere ale copiilor săi . Un alt proprietar, din secolul al XVIII-lea este amintit de însemnarea de pe fila 69 şi 75: "Scris-am eu popa Io n Din(u) ."
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Pagină

din manuscris cu

sfîrşitul însemnării

de la 1694

EINE SIEBENBURGISCHE HANDSCHRIFT AUS DER ZWEITEN
17.-TEN JAHRHUNDERTS

HĂLFTE DES

(Zusammenfassung)
Der Verfasser befasst sich mit einer siebenbiirgischen rumănischen Handschrift (besser
gesagt eine Kopie), deren Quelle das 1644 zu Jassy erschienene Buch ,.Die 7 Geheimnisse der
Kirche" ist. Die in der zweiten Hălfte des 17.-ten Jahrhunderts entstandene Handschrift
- deren Verfasser uns jedoch unbekannt ist - zeugt noch einmal fiir die ununterbrochenen,
regen materiellen und geistigen Beziehungen der Rumănen Siebenbiirgens mit jenen der Moldau.
Die handschriftlichen Aufzeichnungen der Besitzer des Buches - aus dem 17. und 18.
Jahrhundert - bilden wertvolle Hinweise zur Kenntnis der Wissbegierde und des Buchkreislaufes bei den siebenbiirger Rumănen in der Zeit des Heranbildens eines modernen nationalen
Bewusstseins.
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LA CUNOAŞTEREA UNOR ZUGRAVI DIN VEACUL
AL XVIII-LEA DIN TRANSILVANIA

din lumea satelor româneşti cunoaşte in secolul al XVIII-lea o imporin toate ţinuturile româneşti se formează centre de meşteri
zugravi care împodobesc biserici sau pictează icoane. Meşteri din Transilvania învaţă arta
zugrăvitului în diferite centre cu tradiţie din Ţara Românească sau Moldova, din care motiv
multe din lucrările ce le intilnim în bisericile ardeleneşti sint in spiritul ambianţei artistice
de dincolo de munţi.
Veacul al XVIII-lea reprezintă o etapă importantă în evoluţia picturii româneşti dinTransilvania, o fază în care se produce o puternică înriurire a artei brîncoveneşti asupra celei locale.
Această înrîurire se resimte pînă în nordul Transilvaniei, unde se face joncţiunea cu influenţele
venite din Moldova, suprapunîndu-se elementului local care este cel mai arhaic. Acum apar
un mare număr de meşteri de formaţie laică, care îşi semnează lucrările.
Cercetările întreprinse in cursul ultimilor ani în diferite localităţi din nordul Transilvaniei
au scos la iveală noi date privind pictura icoanelor din această parte a ţării. Cele mai multe
dintre icoanele studiate aparţin veacului al XVIII-lea. Dintre acestea cîteva poartă semnătura
zugravului, fapt deosebit de important, deoarece cele mai multe dintre aceste nume ne sînt
necunoscute. Prin studii comparative pot fi atribuite o serie de lucrări unor meşteri identificaţi astfel.
Activitatea

artistică

tantă efervescenţă. în această epocă

*

În apropierea Vadului, în biserica de lemn din Valea Groşilor se găsesc mai multe icoane
pictate de Vasile Zugravul în 1722. Icoana arhanghelului Mihail (86 x 61 cm) are următoarea
inscripţie: .,Aiastă iconă au făcut Vas ... Zugravul. .. Toader Mihai ... să le fie pomană in
veaci leat 1722". Icoana a fost refăcută în 1791, după cum reiese dintr-o altă inscripţie de pe
spatele icoanei: .,Această icoană au plătit Bote Vasilică, Bote Toader, Bote Chifor, Bote Todor. Bote Lup Zugravu au înfrumţoşat, 1791 ". Icoana Maicii Domnului cu pruncul (82 x 49 cm),
restaurată în 1922 de pictorul Mihail Vidor a fost şi ea pictată de zugravul Vasile, în acelaşi
an cu icoana arhanghelului Mihail: .,Ghilipă Vasilie, Ghilipă Macovei. Aiastă icuna este făcută
de mîna lui Vasile Zugravul. .. să hie pomană în veci. Amin. Văleat 1722 m. april 23". Vasile
Zugravul este unul din artiştii de la începutul veacului al XVIII-lea a cărui activitate a fost
influenţată de arta barocă din Transilvania acestei epoci. Icoanele sale nu mai sînt tratate
grafic ca în cazul icoanelor de tradiţie bizantină, autorul lor caută redarea volumelor prin
nuanţări cromatice, încearcă să picteze, cu oarecare stîngăcie însă, lumina şi umbra.
Dintre icoanele vechi ale bisericii foste unite din Turda se mai găsesc trei ce au semnăturile
autorilor. Două dintre ele, cea a sfintului Nicolae (79,5 x 56 cm) şi Deesis (78 x 58 cm) sint
semnate şi datate. Autorul lor este Iacov Zugraf. Din inscripţia de pe icoana sfintului Nicolae,
publicată de Iorga1 , reiese că iconarul a mai pictat pentru biserica din Turda şi o a treia
icoană, care azi nu se mai păstrează: "să s(ă) ştie că aceste 2 sf(i)nte icoane, chipu Precesti
şi a lui s(fea)tii Nicolae s-au făcut cu toată cheltuiala robulu(i) lui dumnezeu Nicolae Dumitru.
Ivaşcu mes. dec. 9 zile, 1742. Iacov Zugraf". în icoana Deesis iconarul se semnează abia
lizibil pe o bandă decorativă de pe tunica lui Crist, autograf ce la prima vedere pare a fi
un vrej decorativ.
Pe Iacov Zugraf îl intilnim şi la biserica din Tiocul de Jos unde are două icoane împă
răteşti. Icoanele datează din anul 1755, ambele fiind semnate. În stilul icoanelor împărăteşti
c~
1

Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, II, Bucureşti, 1906, p. 196.
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de la Tiocul de Jos se remarcă puternica influenţă a picturii de icoane din Ţara Românească.
Iconarul nu este un simplu artist de ţară, el a studiat desigur in vreunul din centrele de zugră
vit de dincolo de munţi. Stilul icoanelor Maica Domnului cu pruncul (81 X 60 cm) şi Isus Pantocrator (86 x 61 cm) este inriurit puternic de arta brincovenească. Desenul lucrat cu multă
minuţiozitate, amintind de miniaturişti, cu numeroase motive decorative caracteristice stilului,
ce le intilnim de altfel şi la icoanele turdene, ne îndreptăţeşte să emitem această ipoteză. Este
posibil de asemenea ca meşterul să nu fi fost un transilvănean, ci un meşter itinerant venit
de peste munţi in căutare de comenzi. Oricum, Iacov Zugraf a fost unul dintre meşterii cei
mai talentaţi ai vremii. Un argument in plus pentru atribuirea icoanelor de la Tiocul de Jos
meşterului care a pictat icoanele de la Turda este faptul că in icoana ce reprezintă pe Maica
Domnului cu pruncul, la fel ca şi în icoana turdeană Deesis, găsim pe o bandă decorativă de
pe tunica lui Isus autograful artistului iconar. Caracteristic pentru Iacov Zugraf este folosirea
fondului de aur cald, fără reliefuri, nimburi decorate cu incizii de puncte, folosirea unei cromatici
cu mult roşu, vişiniu şi ocru, precum şi elemente decorative asemănătoare celor din manuscrise,
desenate cu peniţa.
Cea de a treia icoană semnată din biserica din Turda datează de la 1760 aparţinînd lui Ştefan
Zugrav: "Să (să) ştie că aciastă sf(î)ntă icoa(nă) o au plătit Gheorghie Murariu de la moara
Zelari, cu soţul dumisale, să le fie pomană în veaci şi s-au lucratu de robu lui d(u)mnezeu
Ştefan Zugravul; anul 1760, iuni, în 9 zile" 2 • Icoana pictată de Ştefan Zugravul reprezintă
pe "sfîntul mucenic Gheorghe" (78 X 51,5 cm). Fondul icoanei este de aur. Figura mucenicului Gheorghe, prezentat in bust, are o faţă rotundă, cu ochii mari, gura mică şi nasul alungit. Sfintul Gheorghe este îmbrăcat cu armură, iar peste umeri are aruncată o mantie ale
cărei falduri sint desenate grafic. Icoana se deosebeşte de lucrările lui Iacov Zugraf, din aceeaşi
biserică, tocmai prin această accentuare deosebită a grafismului, printr-un desen de factură
populară.

Cele două icoane împărăteşti ale vechii biserici ortodoxe din Moldoveneşti, reprezentînd
pe Maica Domnului cu pruncul, de tipul Eleusa (84 X 61 cm) şi Crist Pantocrator:(82 X 57 cm),
sint pictate in 1748 de David Zugrafu. Icoanele se caracterizează printr-un colorit echilibrat,
iar faldurile sînt redate schematic, prin linii paralele. Aspectul general al icoanelor revendică
legătura cu centrele de iconari bănăţeni 3 •
În colecţia de icoane a Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj se găseşte o icoană (nr. inv.
167) a arhanghel ului Mihail (80 X 60 cm) datînd din 1763 după cum reiese din inscripţia:" Hramu
bisericii leat 1763". Icoana este rodul colaborării a doi zugravi Gheorghie Zugraf şi Ionu Zugraf,
care sînt înfluenţaţi putunic de arta brincovenească.
Icoana ce reprezintă pe Isus Pantocrator (83 x 55 cm) din aceeaşi colecţie (nr. inv. 18)
are în centru reprezentat in bust chipul lui Crist, iar pe margini apostolii. în partea inferioară
a icoanei se găseşte următoarea inscripţie : "Aciastă sintă şi dumnezeească icoană au făcut
Gheorghe Pirlea cu femeia lui denpreună, Aritona ca să le fie lor şi feciorilor lor pomenire in
veaci. Macarie", iar mai jos scris cu aceleaşi caractere "Tudor Zugravu". Icoana datează din
prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind probabil din zona nordică a Transilvaniei. Reprezentarea este arhaică cu figuri hieratice şi o cromatică echilibrată şi sobră. Este posibil ca şi
in acest caz să fi colaborat doi meştui zugravi, unul Macarie, de formaţie monahală, care semnează primul, şi Tudor, probabil un laic.
În biserica din Buza una din icoanele vechi, reprezentînd pe Maica Domnului cu pruncul
(92 X 47 cm) poartă următoarea inscripţie : "Aiastă icoană sfîntă o am făcutu eu Nechita
Zugravu. Se fie pomană rodului mieu şi mie in viaci. 1753". Icoane lucrate in acelaşi stil, purtind amprenta personalităţii zugravului, se intilnesc in numeroase biserici din jurul Clujului şi
Huedinului, unele dintre ele avînd chiar dată, dar în nici unul din cazurile întîlnite pînă acum
Nechita Zugravu nu s-a semnat. Putem cita în acest sens icoana Deesis de la Dragu aparţi
nînd Episcopiei Ortodoxe Române din Cluj 4 , datînd din 1750, o icoană Isus Pantocrator din
Colecţiile Muzeului de artă din Cluj, datînd din 1762, precum şi cîteva icoane provenind de
la Sînpaul (jud. Cluj) ce se gă~esc în colecţiile Arhiepiscopiei Ortodoxe de Sibiu. Icoana Maicii
• Jdcm, p. 195.
' În expozijia de icoane organizată de Muzeul Banatului din Timi~cara in 1969 figura un grup de icoane
aparţinînd veacului al XVIII-lea, ce se asemănau stilistic cu icoanele de la Moldoveneşti; un zugrav cu numele
de David, din Ţara Românească, avind locuinţă la Sitielec (jud. Bihor), pictează biserica din Sebiş pe la 1750.
Vezi Ştefan Meteş, Zugravii bisericilor române, in ACM IT, I, 1926-1928, p. 117.
' Icoana a figurat in expoziţia Tesori d'arte di Romania, Torino, 16-31 mai 1970, Catalog 51, p. 30-31.
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Domnului cu pruncul de la Buza este de dimensiuni mai mari decît cele obişnuite şi lucrată
cu mai multă grijă, fiind mai bogată în decor decît de obicei. Explicaţia este că această icoană
este donaţia autorului către biserica din Buza, lucru ce reiese din inscripţia amintită. În icoană
Maria este reprezentatA monumental pe un fond de aur gofrat, iar în jurul capului fecioarei
şi a lui Isus se gAsesc nimburi aplicate, cu decor în relief reprezentînd vrejuri. Marginea icoanei
este sculptată cu motivul frînghiei rllsucite. în tratarea reliefului feţelor se remarcA utilizarea
rozurilor, albului şi a nuanţelor de galben puse în straturi succesive. AceastA tehnicA de tratare
a feţelor o intilnim în veacul al XVIII-lea la numeroase icoane din imprejurimile Clujului, Huedinului sau Turzii. Cromatica acestor icoane dă o notă de personalitate, compoziţiile fiind
dominate de un roşu puternic alături de verde metalic şi albastru intens•. Fondul de aur realizat
în relief cu motive de romburi ce înserează cruci aminteşte de o veche formulA de decorare a
icoanelor.
în aceeaşi biserică din Buza se ma(pllstrează pe o icoană împllrătească de tipul Deesis (77 X
53 cm) semnătura din anul 1768 a lui Gavril Zugraf. IcoanA cu fondul de aur şi detaliile
lucrate cu minuţiozitate de caligraf, are compoziţia de factură arhaică, provenind probabil
din contactele ce le-a avut autorul cu ambianţa artistică de la sudul Carpaţilor. Acelaşi autor
pictează cu patru ani mai devreme două icoane din biserica din Boju. Icoana Deesis (87 X
60 cm) a fost donată bisericii de către întregul sat : .,Anno 1764 msţa dechemvrie. Aciastă
sfîntă icoană s-au plătit cu banii satului anume Boju. Gavrilă Zugrav". O a doua icoană din
biserica din acelaşi sat care înfăţişează Sfînta Treime poate fi atribuită aceluiaşi zugrav. Inscripţia de donare este din acelaşi an: .,Annu dmnului 1764. Aciastă sfîntă icoană au plătit
Murăşanu Toader împreună cu soţu său Alexandra pentru vecinica pomenire". Cele trei icoane
pictate de Gavril Zugrav folosesc acelaşi limbaj artistic caracterizat printr-o accentuare a graficismului, hieratism al personajelor şi un puternic caracter decorativ al compoziţiilor.
în apropierea oraşului Turda, la biserica ortodoxă din Cheia se gAsesc trei icoane pictate de
Gheorghe Zugrav, care se semnează pe icoana arhanghelului Mihail (76 X 56 cm) în anul 1769.
O icoană din Băişoara ce se găseşte azi la Muzeul de istorie din Turda (inv. nr. 327) il reprezintă pe arhanghelul Mihail (69 X 49 cm). Icoana este semnată şi datată în 1767 :.,Aciastă icoană
au pletit Maru ( ?) Ciauru şi cu Petruca să le fie pomană. Nistor Zugrav 1767". Icoana este
lucrată de meşterul Nistor din Feleac 8 cliruia i se mai pot atribui două icoane din biserica
din Vtlcele, una înfăţişînd pe Isus cu cartea legii (61 x 41 cm), iar cea de a doua Bunavestire (55 x 38 cm).
Un grup de trei icoane din muzeul turdean sînt lucrări ce aparţin lui Teodor Zugrafu şi sînt
datate la 1791. Iconarul pictează pe panouri de lemn folosind tehnica veche de îmbinare cu
ajutorul traverselor, dar în pictură foloseşte tehnica combinată între tempera şi ulei. Fondul
icoanelor este albastru-cenuşiu şi nimburile de aur cu reliefuri. Personajele sînt aşezate pe tronuri în stil baroc. Pictorul se apropie de pictura de şevalet, personajele sale nemaifiind tratate
după canoanele picturii ortodoxe de la începutul veacului, ci primesc o puternică individualizare realizată prin folosirea umbrelor şi luminilor în redarea fizionomiilor feţelor. Teodor
Zugrafu face astfel trecerea spre pictura religioasă a veacului al XIX-lea. Cele trei icoane pictate de el (inv. nr. 327/3, 4,5), Maica Domnului cu pruncul pe tron (77 x 55,5 cm), Isus pe
tron cu cartea legii (74 X 54 cm) şi sfîntul Nicolae (75 X 54 cm) provin din biserica din Viişoara. Pe prima dintre ele înttlnim următoarea însemnare : "Aciastă s. icoană o au plătit Ogreanu Gheorghie cu Porcim Dumitru. Miluit să fie. 1791. Teodor Zugrafu".
- Icoana arhanghelului Mihail (59 X 42 cm) din biserica nouă din Chiueşti, sat aşezat pe versantul sudic al Munţilor Lăpuşului, poartă semnătura lui Radu Zugrav şi data 1794. Meş
terul iconar utilizează fonduri de aur în reliefuri geometrizate, iar compoziţiile poartă amprenta
artei populare. În aceeaşi biserică se mai înillnesc alte două icoane ce au înscrisă aceeaşi dată,
una reprezentînd pe sfintul Nicolae (59 X 42 cm) şi .,Adormirea Nllscătoarei" (59 x 49 cm),
ambele lucrate, evident, de acelaşi meşter. Pe icoana sfîntului Nicolae este insemnat şi numele
preotului din sat în timpul căruia s-au pictat icoanele: .,Gheorghi popa Todor", iar pe icoana
arhanghel ului Mihail este pomenit .,cirstnic Pin te a".
1

Corina Nicolescu, Vechea

artă românească

din Transilvania, in RevMue, nr. 2,

Marius Porumb, ContribuJii la cunoaşterea unui
Ftleac, in Studia, 1968, fasc. 1, p. 21-30.
1

meşter

anul

VI,

1969, p. 141.

zugrav din veacul al XVIII-lea, Nistor Zugrav din
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Ştefan Meteş7 pomeneşte de un zugrav grec Constantin, care după piirerea sa trebuie să fie
acelaşi cu pictorul de icoane ce lucra pentru Hagi Pop din Sibiu. Zugravul din Braşov lucrează
şi la biserica clujeană .,din deal". probabil un iconostas, din care se mai păstrează cele două
icoane impiirliteşti Isus Pantocrator (89 X 58 cm) şi Maica Domnului cu pruncul (89 x 58 cm),
icoana de hram infăţişind Sfinta Treime (89 X 58 cm) şi icoana sfintului Ioan Botezătorul (79 x
58 cm). Prima dintre icoane este semnată de pictor in colţul sting jos: .,Constandin Zograf
Braşov 1796". Zugravul Constantin se stabilise la Braşov unde a fost adus de la Bucureşti
de Ioan Pană, negustor din acest oraş. fapt ce reiese dintr-o scrisoare adresată de acesta lui

Hagi Pop din Sibiu 8 • Zugravul a studiat probabil pictura la Muntele Athos, dupi cum reiese
din aceeaşi scrisoare 8 • Cele patru icoane principale din vechea timplă pictată de Constantin
presupun o neindoielnică influenţă apuseană, atit prin felul in care sint concepute sau prin
transpunerea in pagini. cit şi prin viziunea pe care o are artistul, mai puţin abstractă, cu
tendinţe realiste. ce nu se manifestau in pictura de tradiţie ortodoxll de la inceputul veacului
al XVIII-lea. Chiar dacă Constantin din Braşov se intitulează .. zograf", ceea ce in accepţiunea de atunci insemna pictor de biserici şi icoane, el aparţine la fel ca şi Teodor Zugravu
de la Turda generaţiei de artişti care fac trecerea de la pictura de tradiţie bizantini la noul
curent ce se conturează tot mai mult in veacul al XIX-lea.
A11iturl de Constandin, in aceeaşi biserică din Cluj il intilnim pe Ioan Zugraf, semnat pe
icoana prăznicar a sfinţilor apostoli Petru şi Pavel (26,5 X 21,5 cm) in anul 1799. De la acest
zugrav s-au păstrat patru prăznicare pictate pe ambele feţe reprezentind: Apostolii Petru şi
Pavel - Coborirea duhului sfint; Prezentarea la templu a Mariei - Naşterea Maicii Domnului;
Adormirea Maicii Domnului - Schimbarea la faţă; Coborirea la limb - înălţarea. Toate
cele patru prăznicare au aceleaşi dimensiuni. Şi in acest caz se remarcă inriurirea picturii baroce
mai ales cind e vorba de colorit, expresia feţelor. peisaj şi elemente arhitectonice.
Stilul de tradiţie bizantină este continuat şi in veacul al XIX-lea de unii zugravi modeşti
de ţară. Intr-o colecţie particulară din Cluj 10 , o icoană reprezentind pe Isus binecuvintind
(53 x 40 cm) este semnată de meşterul zugrav .. Simionu din Galda de Sus 1812". Probabil
acelaşi meşter pictează in 1779 in biserica din Geoagiul de Sus11, iar in 1780 in biserica din
Tciuşu mai multe icoane.

MARIUS PORUMB

UBER EINIGE MALER DES 18.JHS. IN SIEBENBURGEN
(Zusammenfassung)
Das 18. Jahrhundert stellt in der Entwicklung der rumanischen Malerei in Siebenbiirgen
cine wichtige Etappe dar. In allen seinen Gebieten bilden sich Zentren der Ikonenmaler. die
Kirchen ausschmiicken und Heiligenbilder malen. Die Forschungen der letzten Jahre brachten
neue Einzelheiten liber die Ikonenmalerei in diesem Landesteil.
Viele Ikonen sind gezeichnet oder haben eine Inschrift, in der des Malers Name genannt
ist. Die in diesem Artikel behandelten Ikonen befinden sich in verschiedenen Kirchen aus der
Umgebung von Cluj. Turda, Gherla und Dej.

7
Ştefan Meteş, op. cit., p. 130, care preia informaţia de la Nicolae Iorga,
' FI. Mureşanu, Biserica din deal, 1942, p. 138.
• Ibidem.
10 Icoana aparţine colecţiei Horea Flăm.lndu (Cluj).
11 . Nicolae Iorga, op. cit., p. 106.
" Jdem, p. 192.
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Fig. 1. -

Vasile Zugravul, Arhanghelul Mihail, Biserica din Valea Groşilor, 1722.
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Fig. 2. -

Iacov Zugraf, Sfîntul Nicolae, Biserica

fostă unită

https://biblioteca-digitala.ro

ŞI DISCUŢII

din Turda, 1742.

/

NOTE

ŞI DISCUŢII

Fig. 3. -
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Iacov Zugraf, Deesis, Biserica din Tiocul de Jos, 1755.
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F ig. 4. -

Ş tefan

Zugrav, Sfîntul Gheorghe,
unit ă din Turda, 1760.
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F ig. 5. -

Nechita Zugrav u, Maica D omnului cu pruncul, Biserica din Buza, 1753.
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Fig. 6. -

Nistor Zugrav din Feleac, Arhanghelul Mihail, Muzeul de Istorie
Turda, de pr o v enienţă din Băişoara, 1767.
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F ig. 7. -

Gavril Zugraf, Deesis, Biserica din Buza, 1768.
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F ig .r s. -

Teodor Zugrav, Maica Domnului cu pruncul pe tron ,
Muzeul de istorie Turda, 1791.

https://biblioteca-digitala.ro

ŞI D I SCUŢII

NOTE

ŞI DISCUŢII

Fig. 9 . -
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R adu Zugr av, Ad ormirea Maicii D omnului, Biserica din Ch iueşti, 1794 .
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ECOUL RĂSCOALEI LUI HOREA ÎN COLECŢIA DE DOCUMENTE
HALLER

Marea răscoală ţărănească din 1784, pornită din înălţimile Apusenilor, a cuprins într-un scurt
timp o bună parte din pămîntul Transilvaniei. Ţăranii munteni porniţi împotriva unei nedrepte
orinduiri sociale s-au întîlnit şi înfrăţit cu cei de o seamă, aşezaţi la poalele munţilor, aproape
de crestele dealurilor sau de-a lungul văilor. Drumul lor era aievea revărsării unui riu unit in
calea sa cu alte rîuri, mai mari sau mai mici, într-o vreme cînd albia acestora devenise, la
capătul unei aspre ierni, neîncăpătoare.
Sflrşitul veacului al XVIII-lea - veac de început al noii epoci istorice - avea să însemne,
pentru ţăranul transilvănean, o întreită asuprire, într-o îndoită formă. Vechea trinitate medievală - statul, feudalul şi iezuitul - găsesc acum, alături de vechile forme de exploatare,
altele noi, caracteristice noii orînduiri. Folosirea lor era de mult pregătită la şes şi nu mai
era oprită, prin transformarea Munţilor Apuseni într-un domeniu al statului, nici în această
regiune.
Sărăcia şi dependenţa economică, cărora li se alătură şi asuprirea naţională, au transformat satele de la munte şi şes în puternice focare de răscoale. Ceea ce s-a petrecut în lunile
de toamnă şi iarnă ale anului 1784, intr-un cadru geografic mai larg, a fost precedat de o
seamă de mişcări sociale locale, cu un neîndoielnic caracter social, antifeudal şi unul naţional.
Transilvania era de multă vreme un vulcan cu vădite semne de erupţie. Marea revărsare
a iobăgimii din Transilvania din anul 1784 a fost simţită cu mulţi ani înainte. Scrisori sau
rapoarte confidenţiale adresate comiţilor sau ale acestora trimise guberniului trădau serioase
temeri legate de "mişcările valahe" în pregătire sau în plină desfăşurare încă înainte de anul
marii răscoale. Toate acestea nu erau altceva decît un prolog a ceea ce avea să se desfăşoare
cu mare vigoare tn 1784.
Intensitatea răscoalei ţărăneşti din acest an a fost totuşi neaşteptat şi nebănuit de mare
pentru nobilime. În vremea desfăşurării răscoalei, ca şi în anii imediat următori, evenimentul e descris cu mare groază şi cu perspectiva reizbucnirii într-un viitor foarte apropiat.
Cîteva scrisori din anii 1784-1786, inedite, pe care le vom prezenta succint în continuare
şi reproduse în anexe, păstrate în depozitele Arhivelor Statului din Blaj, întăresc afirmaţiile
noastre.
Scrisorile provin din fondul Hallerl, ramura acestei familii aşezată la Cluj, Cetatea de
Baltă şi Hegyfalu (R. P. Ungară). Autorii sînt membrii familiei sau oamenii lor de încredere.
Parte din ei au îndeplinit şi importante funcţii de stat. Gabriel Haller de exemplu a fost ofiţer 2 ,
vice-comite 3 şi comite de Tîrnava4 , preşedinte al Tablei regale&, consilier gubernialo şi consilier
Cf. S. Goldenberg, Hallerii, un capitol din istoria comerţului şi a capitalului comercial din Transilvania 1" sec.
în Studii, 1958, XI, nr. 5, p. 89-115;- Conscripţia urbarială a posesiunilor familiei Haller, 1795. Arhivele
Statului Braşov, Colecţia achiziţii, II, 61.
1
Arh. Stat. Blaj, fond. Colecţia Haller, nr. 100/1769, mapa IV, nr. 139/1773 mapa IV, nr. 160/1779, mapa VI.
1
Este numit în anul 1788. Ibidem, nr. 139/1788, mapa VI.
'Amintit prima dată la 15 septembrie 1801. Ibidem, nr. 38/1801, mapa VI.
'Numit în anul 1805. Ibidem, nr. 223/1810.
1
Este ales în anul 1791, fără însă să exercite funcţia. Ibidem.
1

XVI,
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secret al împăratului'. Scrisorile mai sint semnate de contele Iosif Haller, de Anna Haller 8 şi
Franz Hinzingere.
Autorii scrisorilor îşi comunică informaţii in legătură cu desfăşurarea răscoalei. Vorbesc de
acţiunile indrăzneţe ale ţăranilor, despre devastările proprietăţilor nobiliare şi teama de care
au fost cuprinşi stăpînii de moşii in vremea răscoalei, despre atitudinea împăratului şi rolul
armatei imperiale in stăvilirea răscoalei ţărăneşti, apărarea proprietăţilor şi a marilor feudali,
despre acţiunea de autoapărare a nobilimii. Discută şi despre problema influenţei răscoalei in
Vngaria şi posibilitatea izbucnirii unor noi acţiuni ţărăneşti in Transilvania in primăvara anului 1785 şi chiar in iarna anului următor.
Documentele nu se impun in mod deosebit, inedit, prin problemele semnalate, prezintă
totuşi - credem - importanţă ca izvor de cunoaştere a unei stări locale ce se incadrează atit în ce priveşte acţiunile ţărăneşti cit şi gindirea şi atitudinea nobilimii - in situaţia generală a Transilvaniei din acea vreme. Dovedesc în acelaşi timp că acest eveniment a fost urmă
rit de către nobilime cînd incă se desfăşura in locuri mai îndepărtate.
O primă scrisoare1° a contelui Iosif Haller, trimisă de la Cluj, incepe chiar cu o descriere
a răscoalei in comitatele vecine. Este redactată in nota şi stilul obişnuit al oamenilor din clasa
contelui Iosif Haller. "Nimic altceva decit distrugerea. Cea mai mare parte a comitatelor
Hunedoara, Zarand şi Alba au fost distruse. Toate conacele sint nu numai devastate, ci şi
pustiite"ll. Aminteşte apoi ceea ce s-a petrecut in comitatul său. "Aceeaşi soartă a avut şi o
parte a acestui comitat. Pana mea este prea slabă de a face o descriere aproximativă a tuturor
acestor necazuri ce a prilejuit această nemaiauzită nenorocire12 ."
Autorul scrisorii. deşi cunoaşte bine mersul răscoalei, şi formele de manifestare, printr-o
voită naivitate se face a nu inţelege cauza acestei mişcări. "Cauzele unei astfel de furioase răz
vrătiri - scrie Iosif Haller - nouă care trăim departe de treburile ţării, ne sint necunoscute" 13.
În interesul clasei sale era explicabil să nu recunoască cauzele frămintării sociale, izvorul
lor - o acumulare de nedreptăţi social-economice îmbinate cu o asuprire naţională - să
nu creadă în firescul acestor manifestări. La o nepărtinitoare judecată nu i se poate da crezare
contelui. Pentru a inţelege de ce s-au răsculat iobagii nu trebuia să fie aproape de treburile
statului. ci aproape de cei ce s-au răsculat. Şi contele Iosif Haller, nobilimea din Transilvania
în general, se găsea în vecinătatea iobagilor. Nemijlocit ar fi trebuit să le cunoască viaţa, căci
tot nemijlocit contribuise la clădirea sa, in forma cunoscută, să le ştie necazurile, să le inţeleagă
vrerile. Dacă nu s-a întîmplat aşa este pentru că o asemenea recunoaştere ar fi fost
impotriva intereselor lor şi economice şi naţionale.
Nobilimea a cunoscut şi recunoscut, in acelaşi timp, formele de impotrivire în faţa răscu
laţilor prin organizarea propriei clase, ajutată de armata imperială. Despre amîndouă vorbeşte
şi contele Iosif Haller. "De cruzimea atitor nenumăraţi furioşi [nobilii] au trebuit să-şi salveze
propria viaţă. . . Puţinul ajutor al armatei a fost insuficient să ne apere. Ne-am văzut siliţi .
de a lua armele şi să ne apărăm pe noi şi familia noastră" 14 • Exprima totuşi nădejdile
inspirate de împărat." Acum insă prea milostivul nostru împărat, prin dispoziţiile lui împără
teşti, a organizat apărarea noastră. . . a incurajat speranţa noastră deja pierdută" 15 •
După numai cîteva zile, la 31 decembrie 1784, văduva Anna Haller, căreia i se adusese
prima scrisoare, cere noi relaţii unei alte rudenii a sa, Gabriel Haller. Dorea ştiri despre tulburările din ţară, dacă există şi .,dacă ţăranii noştri [cei din comitatul Cetăţii de Baltă] nu
sint nelinişti ţi"Ie.
' Numit în anul 1810. Idem, nr. 233/1810, mapa VII.
Născută Gra.ssal.kovics. Dje
Familie
der He"en und Grafen Ha/ler <'OIJ Hallerstci11 i11 Si<be11biirgcn, in.
AVSL, 1858, p. 163-207.
1
Administratorul moşiei văduvei Haller de la Hegyfalu (R.P. Ungară), Arh. Stat. Blaj, Colecţia Haller, nr.
62/1785, mapa VI.
10
Idem, nr. 1/1784, ane:J<a 1.
u Ibidem.
l i Ibidem.
" Ibidem.
" Ibidem.
"Ibidem.
l i Idem, nr. 11/1875, anexa 2.
8
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Neliniştită şi Anna Haller, la 8 ianuarie 1785 adresează din Hegyfalu o nouă scrisoare tot
lui Gabriel Haller, reproşindu-i că nu a răspuns scrisorii sale şi îl anunţă că a primit din
diferite locuri "cele mai groaznice ştiri in legătură cu cruzimile cauzate de către valahii păgini"l7.
Nu aminteşte nimic - fără îndoială nu fiindcă n-ar fi avut ce să spună - despre cruzimile
nobililor săvîrşite împotriva "valahilor păgîni" in vremea răscoalei, inainte şi după răscoală.
Cumpăna ar fi atîrnat greu de partea nobililor.
Vorbeşte in aceeaşi scrisoare de stări neliniştitoare şi in Ungaria unde " în unele locuri supuşii au devenit şovăitori, refuză să presteze munca şi să dea zeciuiala" 18 .
O preocupare constantă pentru nobilime in toate acţiunile întreprinse a fost şi viitorul imediat. Deşi răscoala era înfrîntă pretutindeni, se vorbea despre posibilitatea reizbucnirii acesteia chiar in primăvara anului 1785. De acest lucru se temea şi Gabriel Haller. El scria la
30 ianuarie 1785 con tesei Anna Haller că "tulburările din ţara noastră au fost frînate, dar
nu complet incetate. Comisia imperială de cinci săptămîni este ocupată cu ea. Ne promite
linişte pentru viitor. Cerul să îndeplinească această promisiune, dar multe împrejurări fac să
ne temem de contrariul" 19 .
La 8 ianuarie 1785 contesa Anna Haller îşi exprima şi ea teama pentru evenimentele ce
ar fi putut urma şi la Hegyfalu în primăvara aceluiaşi an20 , iar cîteva zile mai tîrziu, prin
intermediul lui Franz Hinzinger, administratorul moşiei sale din Hegyfalu, făcea cunoscută
hotărîrea de a vinde "boii bătrîni cari nu sînt necesari în gospodărie, toate vitele de lapte, cerealele existente [la moşia sa din Cetatea de Baltă] ... întrucît şi in această parte a ţării se \·orbeşte cu insistenţă despre timpuri grele ce putem aştepta şi despre tulburări ca cele existente
in Ardeal ce s-ar ivi la noi in primăvară"21.
în februarie 1785 tot contesa Anna Haller cerea încă ştiri "mai dese în legătură cu tulburările
din ţară" 22 .- Teama izbucnirii unor noi revolte este prezentă şi la sfîrşitul anului 1786. La 17
decembrie Gabriel Haller scria de la Tîrgu Mureş că "tulburările valahice n-au izbucnit, dar
se crede că acestea vor izbucni"za.
Stăpînii întinselor pămînturi in vremea lui Horea au trăit zile de mare tensiune. O mărtu
risesc singuri în toate împrejurările aşa cum au făcut-o şi în corespondenţa prezentată. Această
întîia pagină din istoria modernă a Transilvaniei, de luptă fără precedent prin dimensiuni şi
program 24 , a dovedit nobililor că nu mai sint de neinvins, că cei asupriţi au conştiinţa nedreptăţii ce li se face, voinţa şi dirzenia in luptă.
Ceea ce i-a înspăimîntat îndeosebi pe nobili a fost perspectiva reizbucnirii acestei lupte
in forme şi mai violente. Puterea unică a claselor dominante a oprit lupta iobagilor, dar n-a
înfrînt voinţa lor de luptă. De fapt, a legat numai braţul pentru o vreme. Devenise însă limpede, chiar şi pentru cei ce au reuşit să facă acest lucru, că este 111n act vremelnic. Răscoala
iobagilor din 1 784, deşi înfrîntă, avea să deschidă in Transilvania calea înnoirilor, cu limite
şi prin lupte continue purtate de cei asupriţi

M.
17

Idem, nr.
Ibidem.
" Idem, nr.
'" Idem, nr.
11
Idem, nr.
" Idem, nr.
11
Idem, nr.

ŞTIRBAN şi ŞT.

40/1785, anexa 3.

11

86/1785, anexa 6.
40/1786, ane""a 3.
50/1785, an~xa 5.
42/1785, anexa 7.
116/1786, anexa 8.

" M. Constantinescu, C. Daicoviciu, Şt. Pascu, Istcwia Rom4niei, Compendiu, Bucureşti, 1969, p. 266.
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa
Anexa

1
2
3
4
5
6
7
8

-

Arh.
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

Stat. Btaj, Colectia llaller, nr. 1/1784.
nr. 11/1784.
nr. 40/1785.
nr. 53/1785.
nr. 50/1785.
nr. 86/1785.
nr. 4:1/1785.
nr. 1 Hl/1786.
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ANEXE

t.
Scrisoarea lui Iosif Haller din Cluj adresată contesei Anna Haller din Hegyfalu (R. P. Uncare descrie mersul răscoalei in comitatele Hunedoara, Zarand şi Alba, participarea
din comitatul Clujului la răscoală, atitudinea nobililor faţă de răsculaţi.

gară), in
ţăranilor

Den 19-ten X-bris an die

Grăfin

Nun soll ich zum Beschluss die Unruhen dieses Landes schildem. Welch trauriges Bild l
Nichts als Elend und Verwiistung. Der grosste Theil des Hunyader, Zarander und Weisenburger Comitats ist in eine allgemeine Zerstorung verwandelt, alle herrschaftlichen Hăuser nicht
nur ausgebliindert [sic]. sondem verwiistet, die Dăcher abgerissen, die Maueren [sic] abgebrochen. Ein solches Schicksal erfuhr auch ein Theil dieses Comitats benamtlich [ ?] die
Toroczkaischen in den Thoroczkaischen Giittern wo sie mit entblosten Hăubteren [sic] und
Fussen vor der Grausamkeit deren unzăhligen wiittenden Răubern flichten [sic] musten um
ihr einziges Leben mit dem Verlust aller ihre Habseeligkeiten zu retten. Die Ursachen so eine
[sic] wiithenden Aufruhr veranlasset, sind uns, die wir von den Gescheften des Landes entfernet Leeben unbekant. Wir wahren alle verloren, die wenige Hilfe des Militaires wahre
unverrnogend uns zu schiitzen. Wir sahen uns genothiget, die Waffen zu ergreifen und uns
und unsere AngehOrige zu vertheidigen und zu beschiitzen. Nun aber hat unser gnădigster
~Ionarche durch seine Vătterliche Anordnung unsere Beschiitzung veransteltet, die Untersuchung der Quăle [sic] dieses Unheils anbefohlen und dadurch das trbel schon vermindert und
unsere verschwundene Hoffnung ermuntert dass wir die vorige Ruhe wieder geniessen werden.
Meine Feder ist all zu schwach f[iir] eine hinlăngliche Schilderung von aU jenen Drangsalen
zu machen welche dieses unerhOrte Ungliick veranlasset hat. Der Himmel hat uns zwar beschiitzet, allein ein empfindsames Hertz leidet genug bey dem Anblick so vieler unschuldig
Unglticklichen.
Ein Vorhang iiber dies traurige Bild ...
. . . Haller Josef otsemnek, 19-a X-b. 784

2r

Scrisoarea contesei Anna Haller din Hegyfalu (R. P. Ungară)
din Cluj, prin care cere ştiri in legătură cu răscoala lui Horea.

trimisă

contelui Gabriel Haller

Monsieur le Comte Gabriel de Haller Chambellan de Sa M(ajeste) Imp(eriale) Royalle et
Apostol(ique) a Clausenburg par Vienne, Bude, Debreczin,
Hegyfalu, den 31-ten 10-ber 1784.
Lieber Neveu
Berichten Sie mich [sic] auch, ich bitte Sie recht schon, von denen Landes Unruhen,
ob sich solche geben und ob auch die unserigen Bauem nicht unruhig sind.
Ihr& Andworth sehnlichst erwartend gebleibe Derowahre Freudin Dienerin Gr. Haller.

3;
Scrisoarea contesei Anna Haller din Hegyfalu (R.P. Ungară) adresată contelui Gabriel
Haller, prin care il anunţă că a primit ştiri neliniştitoare in legătură cu răscoala ţăranilor din
1784. Vorbeşte despre stări similare şi in Ungaria.
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Liebster Neveu
lch kan nicht begreiffen, warum ich von Ihnen keine Andworth bekomme, da ich doch aus
Dero Frau Schwester Schreiben ersehe, dass ihnen mein Brief schon zu Handen [sic] gekommen, ach liebster Vetter, schreiben Sie mir doch balt [sic]. Ich habe von verschideneu Orthen
die erschroklichsten Nachrichten bekommen, des Schadens und der Grausamkeit so die gottlosen Wallachen in 7burgen ausgeiibet. Uns drohet auch Gefahr denn auch in Hungarn sind
die Unterthanen schon an manchen Orthen sttizig, wollen keine Roboth und keine Steuer
und Gabe prestiren. Der Salins ist von dem Hore entwicht [?] und streifet mit einigen seiner
Banda jezt in Huugarn herum. Eben gestern kame eiu Currens von Eisenburger Comitat
seinet wegen auff dessen Kopf 100 Ducatten gesetzt sind, und eine Menge andere sind auch
in Currens. Eben gestern erfahre von ein Comitats Officiante das hier in Eisenburger Comitat
16 Rauber herum streiffen die man suchet, sie aber bisher noch nicht bekommen. Ich bitte
Ihnen liebster Vetter haben Sie doch die Giite und Freundschaft vor uns und trachten Sie bald
zur Berichtigung desseu um was ich Ihnen gebetten. Endlich hat mein Sohn doch iiberlegt,
das seine Reise dermalen olmnothig und auch gefăhrlich ist, ich mus ihn bey mir haben und
crwarte ihm [sic] dieses Monath sicher zu mir. Ich brauche Trost und Hiilfe, denn Gott weis,
ob man in Fruh Jahre nicht auch von hier sich wirt fliichten miissen ...
Hegyfalu, den 8-ten Jenner 1785
Dero wahre Freundin und Dienerin verwittwette
Grăfin Hallerin

Scrisoarea contesci Anna Haller din Hegyfalu (R. P. Ungară) trimisă contelui Gabriel
Haller din Cluj, prin care cerc ca actele, argintăria şi hainele ce le poseJă si't fie trimise în Ungaria, de teama izbucnirii unei noi revolte în Transil\·ania.
Lieber Vetter,
Dero werthes Andworth Schreiben erhieltc erst gestern. Ich danke Ihnen also hicmith von
ganzen Herzen vor die Giite und Freundschaft so Sie so wohl mir als meinen Kindern hiemit
anthun, das [sic] Sie die Verwaltung des Guthes liber sich nehmen. Ja liebster Vetter wir sind
jezt freyllich alle verwaist. allein Gott ist ja unser sammentlicher Vatter. Das sehe ich aus
diesen auch, wie er vor uns sorget, dass cr mir den Gedanken eingab, Ihnen wegen Venvaltung
cler Giitter zu ersuchen. Bittc Ihnen auch hiemit neuerdings, die Sorge der Verwaltung in so
lang als es Ihnen nur muglich zu fiihren. Dieweillen es aber heisset und allen Ansehen nach
anch wiirklich zu befurchten ist, das in Friih Jahre der Fewer villeicht wieder auf lodern mochte,
so habe vor nothig befunden sie uns hier nothige Schriften, Silber und Kleyder bis hieher fiihren zu lassen. Bitte Ihnen also, alles was Familie Schriften sind, in Triigen eingepakt mit Ihren
nnd meinem Pettschaft versiglter [sic] an ein sic heres Orth im Schloss, wann Sie noch da sind,
depositiren, was aher Correponclenzn, Bc:unbtn und Agentn Rechnungen, und Notatte von
verschiedenen Geldempfang und gemanchten Zahlnngen des Seel[igen] Grafen betrift, an Interessn Capitalien oder was immer es seys, auch alle Quittungen, Cartha Bian[c]a ader was dergleiches ist, nebst der Chatouille des seei [igen] Grafen, wie auch die besten Kleyder, verstehet
sich was Gold Portir von Sommer Seiden Zeug ader von Sammet ist, nebst Tisch Zeng, Geld
und Wăsche in Driigen eingepackter mit Ihnen, und meinem Pettschaft versiglter heraus zu
schicken ...
Hegyfalu, den 18-ten Jenner 1785
Dero wahre Freundin und Dienerin
Gr [afin] Hallerin

5.
Scrisoarea lui Franz Hinzinger din Hegyfalu (R. P. Ungară) adresată contelui Gabriel
Haller din Cluj, prin care cere ca animalele şi cerealele ce le posedă contesa-văduvă Haller
în Transilvania să fie vîndute, deoarece şi în Ungaria se aşteaptă tulburări.
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Hegyfalva, den 4 Jenner 1785.
Hocb gebobrner Graff!
Insonders Hocb geehrtest gnadiger Herr,
Da Ihro E:xcellens wegen notbwendigen Gescbaften an Euer Hoch Gebohren zu scbreiben
nicht so viei Zeit bat, so babe die Ehre Euer Hocb Gebohrnen auf Befebl Euer Excellens, um
folgendeszu bitten.
Euer (sic) Excellens schmeichlen sicb der Hoffnung. das der Herr Graff aus l''reunschaft
(sic)/: ob gleicb Hocb dieselben noch keine Riickandtworth auf das Ansuchungs Schreiben wegen
"l.ibernabmen und Verwaltung der Giitter erbalten :/ solche iibernommen baben werden, da
nun Euer (sic) Excellens gantz sicber in dieser Hoffnung leben, so ergehet Hochderoselben Anersuchen dabin, dass, da man bier zu Lande ebenfals von zu erwartenden iiblen Zeiten und
etwa sich ereignenden Unruhen starck zu reden anfanget, welches Feyer aucb unser Siebenbi.irgen auf Fri.ihjabr ergreifen konte, so glaubten Euer (sic) Excellens vor gutt zu eracbten,
das der Herr Graf, die etwa in der ·wurtschaft nicbt benothigten alten Ochsen, alle Milch
Ki.ih, da die Beamten obne dem ins Deputat versezt werden missen, dann einigen nicht notbige
Weine oder Kucbl Vorratb, die fohrhandene Friicht (sic) bis auf das benothigte Deputat als
aucb Hey, es mag schon gelten was es will. verkaufen mochten. Soli te sich noch ohnegedroscbene
Frucht befinden, so mocbte der Herr Graf die Giitte haben, solche also gleicb [sic] drescben zu lassen und verkaufen. Mit Ehesten werde ich kommen Euer Hochgebohrnen auf Befehl
Euer Excellens aufzuwarten [sic], bitte aber untertbanigst meine Dahinkunft geheim zu balten.
Der icb die Ehre babe nebst geborsamsten Respect an die gnadige Grafin, micb zu fernereu Gnaden unterthanigst zu recomandiren und geharre in allem Respect
Euer Hochgebohrnen
gantz geborsamster Diener
Franz Hintzinger

6.
Gabriel Haller din Cluj scrie contesei Anna Haller din Hegyfalu (R. P. Ungară) despre
infringerea răscoalei ţărăneşti din 1784 şi totodată îşi exprimă teama pentru urmările unor
noi tulburări ce se crede că vor izbucni.
An S[eine] [5ic] Excellenz, verwittibte Grafin von Haller a Hegyfalu
Hoch gebobrene Graffin, gnadigste Tante!
t_:nsere Landes Unruben sind zwar gehemmt, aber nicbt ganz gestillet. die Konigl [iche]
Comission ist mit selben seit fiinf Wocben beschaftiget, verheist uns eine zuki.inftige Rube. Der
Himmel erfiille diese Verbeissungen, aher viele Umstande lassen uns das Gegentheil befiirchten.
Clausenburg den 30-ten Jănner 785
Euer Gaaden untertbanigster Diener und Neveu
G. Haller

7.
Scrisoarea contesei Anna Haller din Hegyfalu (R. P. Ungară) prin care cere lui Gabriel
Haller din Cluj mai multe ştiri in legătură cu tulburările din Transilvania.
Hegyfalu den 14-ten Febr [uar] 1785
Hoch Gebohrner Graff, liebster Neveu
Dero vom 30ten verflossenen Monaths dattirtes erhielte erst mit lezter Post. Danke gehorsamst vor die Bericbte so Sie mir in selben geben, und bitte mir verners [sic] Ihre Berichte
sowohl in Betreff St. Pauls, als aucb der Landes Rube und Unruben wegen ofters zu scbicken ...
Dero wabre Freundin Gr[afin] Haller
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8.
Scrisoarea lui Gabriel Haller trimisă de la Tirgu Mureş contesei Anna Haller din Hegyfalu
(R. P. Ungară), prin care o anunţă despre posibilitatea izbucnirii de noi tulburări.
An die verwittibte Grăfin Haller geb. Grasalkovich in Hegyfalu
. M[aros] Vasarhely den 17-ten X-ber[is] 1786
Hochgebohrene Grăfin,
Gnădigste Tante!
Die Nachrichten von dem Stande unseres Landes sind nicht ungegrii.ndet, denu die Pest
regieret noch in der Gegend von Kronstadt, jedoch mit der Hoffnung, dass selbe sich nicht
weiter erstrecken wird. Der Viechfall ist in unserer Gegend jedoch nicht stark. Die Hungersnoth lăsst sich verspii.hren in den Grănzen, doch suchet man selbem vorzubeugen. Die Unruhen der Valachen sind zwar nicht ausgebrochen, man will aber glauben, dass selbe ausbrechen
werden ...
Meiner Grăfin ...
G[abriel] Hallu m.mp.

L'ECHO DE LA RIWOLTE DE HOREA DANS LA
HALLER

COLLECTION DE DOCUMENTS

(Resume)
Les auteurs pn!sentent quelques lettres privees inedites provenant du fond Haller, des annees
1784- 1786, conservees dans les Archives d"Etat de Blaj. Elles communiquaient des informations
regardant la revolte paysanne dirigee par Horea, Cloşca et Crişan (deroulement, attitudes,
echo) et la perspective de nouveaux soulevements paysans dans les annees 1785-1786.
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REFLECTII
PE MARGINEA UNEI COMEMORĂRI
,
"130 de ani de la

apariţia

Gazetei de Transilvania (1838-1968)"

Trei instituţii din Braşov (Comitetul judeţean pentru cultură şi artă, Filiala Societăţii de
ştiinţe istorice şi Filiala Uniunii ziariştilor) au luat iniţiativa să sărbătorească printr-o sesiune
ştiinţifică jubiliară, cel puţin acum, dacă nu s-a făcut la timpul său (în 1938), aniversarea celui
mai prestigios organ de presă ardelean. Gestul lor mai are un tîlc, nu lipsit de asemenea
de importanţă. Anume, el vrea să reinvieze tradiţia culturală umanistă a Braşovului, profitat
astăzi tot mai mult să devină un mare centru industrial. E adevărat că şi în trecut acest
oraş s-a remarcat prin deosebita lui însemnătate economică, dar a jucat totodată un rol
de seamă şi pe plan spiritual. El nu trebuie să renunţe nici astăzi la această misiune, mai
ales că posedă bogate arhive, referitoare la istoria mai veche şi mai nouă a întregului nostru
popor.

Comunicările ţinute la acel simpozion, menţionat înainte, au fost publicate de curînd
intr-un Yolum, toate axate pe tematica importanţei Gazetei Transilvaniei. Iată lista lor, care
se deschide cu două contribuţii festive, datorate Acad. A. Oţetea (Omagiu Gazetei) şi lui I.
Ghiran (Prefaţă) : Primii colaboratori ai foilor de la Braşov, de V. Netea; "Gazeta Transilvaniei"
şi Unirea Principatelor, de D. Berindei; Date şi fapte privind activitatea lui 1 acob Mureşeanu
la "Gazeta Transilvaniei" (1838 -1877), de M. Gherman ; "Gazeta" şi începuturile teatrului
românesc în Transilvania, de I. Moruş; "Gazeta Transilvaniei" tribună de luptă peutru desă
vîrşirea unităţii statale (1867-1877), de Şt. Petraru; Dr. Aurcl 111urcşeanu şi "Gazeta Transilvaniei", de M. Băltescu; "Gazeta Transilvaniei" şi M emorandul, de E. Mi cu; Cîteva aspecte privind procesele de presă ale "Gazetei Transilvaniei", de N. llărbuţă; "Gazeta Transilvaniei" în timpul primului război mondial şi al desăvîrşirii statului unitar român, de I. Nicoară;
"Gazeta Transilvaniei" 1919-1945, de I. Colan.
Din această enumerare rezultă că volumul de faţă nu cuprinde o analiză a rolului lui
G. Bariţiu la Gazeta Transilvaniei. Lacună greu de justificat. Căci nu numai că e întemeietorul ei, dar sub conducerea sa s-a remarcat aceasta în mod excepţional. Două culmi a atins
"Gazeta" în lunga sa viaţă: in perioada 1838-1850 sub redacţia lui Bariţiu, cînd a reuşit
să deYină un organ al tuturor românilor, din toate cele trei provincii ale ţării noatre, şi după
1884 cînd devine sub direcţia lui Aurel Mureşeanu primul nostru cotidian din Transilvania.
Nu se poate invoca in sprijinul acestei omiteri argumentul că activitatea redacţională a lui
Bariţiu la foile sale braşovene e mai cunoscută. Se găsesc în adevăr destule consideraţii in
acest sens, dar ele urmează să fie completate, în special cu privire la aportul său la periodicul
politic. Cu atît mai mult că rolul conducător al lui Bariţiu la "Gazeta" (ca şi la Foaia pentru
minte) nu se opreşte la 1850. Oficial nu mai e decit un colaborator al redacţiei, în fond
el continuă însă să fie spiritus rector al celor două organe publicistice. Să se citească seria articolelor referitoare la greutăţile intimpinate de ele după 1853, datorită in primul rînd reducerii
numărului abonaţilor lor, prin apariţia paralelă a Telegrafului român. Bariţiu e cel care biciuieşte atit inerţia cititorilor cit şi pe aceea a cărturarilor - colaboratori, ce lăsau toată povara
presei române ardelene numai pe umerii a docă persoane 1 . Să nu se uite, apoi, că cu pri-

' De la Arieşu, în Gazeta Transilvaniei, XVI (1853), nr. Il, p. 42-43; Di11 ţinutul Branului, idem, XVII
(1854), nr. 36, p. 142-143; Zdrneşti, idern, XVIII (1855), nr. 98, p. 382, nr. 99, p. :186; ]urnalu politicu !au foi
periodice pentru literaturd?, idem, XX (1857), nr. 91, p. 367-368, nr. 92, p. 370-371, nr. 93, p. 376; Literaturd.
C4rJi. jurnale, în Foaia pentru minte, XXII (1859), nr. 2, p. 16; Necasul1' diurnalisticei, In Gaz. Trans., XXVII
(1864), nr. 51, p. 208; Foile publice româneşti, idem, XXVIII (1865), nr. 49, p. 193-194, nr. 50, p. 197-198,
nt. 51, p. 201-202.

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

fi~iO

ŞI DISCUŢII

lejul reapariţiei "Foii" în 1858, după o destul de lungă tăcere a acesteia (9 luni), tot el e
acela care-i schiţează programul 2 • Rolul lui Bariţiu, deşi prins în atitea treburi, sporeşte după
1860, adică după înlăturarea lui Bach şi introducerea unui regim mai puţin apăsător in
Austria, după cum rezultă din marele număr de articole ale sale pînă la mijlocul lui 1868. Numai
atunci încetează sprijinul său, pentru a uşura puţin soarta ;,Gazetei", intrucit colaborarea lui
mai departe periclita însăşi existenţa ei. Dar nu pentru multă vreme (cam pentru un an),
ferindu-se in 1869 să publice doar articole de caracter politic. După 1871, il vedem din
nou imbrăţişînd chestiuni spinoase, iar din a doua jumătate a lui 1873, aportul său la Gazeta
Transilvaniei creşte sensibil, ajungind în 1875 la nivelul dinainte. În 1876 şi 1877 e cel
care o conduce de fapt, după cum se destăinuieşte Bariţiu mai tîrziu şi nu avem nici un temei
să ne indoim de spusele luP. Cu atit mai mult că ele sint confirmate chiar de A. A. Mureşeanu', ce deţinea date precise de la tatăl său, adică de la Aurel Mureşeanu.
Contribuţia lui Bariţiu la presa braşoveană pe care a întemeiat-o ar fi trebuit să fie
chiar punctul de plecare al tematicii dezbătute la sesiunea din oraşul de la poalele Tîmpei.
Ea ar fi deschis calea unei viziuni de ansamblu a evoluţiei Gazetei Transilvaniei. care să detecteze atit pennanenţele cit şi aspectele sale particulare, legate de diferitele momente stră
bătute. Continuitatea ei e indiscutabilă, aceleaşi coordonate fiind la baza "Gazetei" de la
inceput pînă la sfîrşit - e unul din temeiurile principale ale succesului său - datorită faptului că în linii mari nu se schimbă condiţiile de viaţă ale poporului nostru in fosta monarhie
austriacă. Există însă in cadrul ei diferenţe de la epocă la epocă, care se răsfring atît în orientarea politică a Gazetei Transilvaniei cît şi în tehnica sa redacţională. De aici deosebirile
întîlnite în cursul său: în caracterul mai mult sau mai puţin combativ, în problemele tratate,
în felul cum a fost organizat materialul, în formatul ziarului, în ce priveşte colaboratorii lui
stabili. Acest aspect a fost sesizat in unul din volumele jubiliare anterioare - în cel din 1908 -,
clar in mod cu totul insuficient, reducîndu-se numai la indicarea sumară a subiectelor tratate
ele-a lungul timpului.
l 'nnărirea transfonnărilor prin care a trecut .. Gazeta" ne dă totodată posibilitatea să cu prindem mai bine progresul său incontestabil, cu toate greutăţile prin care a trecut, ce uneori
au silit-o, vremelnic, să-şi oprească mersul înainte sau chiar să dea puţin înapoi. Foaia pentru
minte, suplimentul său literar, a fost în această privinţă mai puţin norocoasă, căci nu mai
reuşeşte in a doua ei perioadă (1850-1865) să atingă nivelul dinainte de revoluţie. Gazeta
Transilvaniei, in schimb, triumfă în cele din urmă şi creşte frumos, mai ales in ultima sa
etapă inainte de primul război mondial. Perspectiva istorică ne-ar putea apropia şi de problema
cauzelor - obiective şi personale - ale perenităţii sale atîta vreme. Din cite foi româneşti
au mai apărut în secolul trecut şi la începutul celui de faţă în Transilvania - Telegraful român,
Concordia, Albina, Federaţiunea, Luminătorul, Observatorul, Tribuna, Drapelul, Lupta, Românui etc. - "Gazeta", cea mai veche dintre ele, e singura care reuşeşte să supravieţuiască
mai bine de un veac. Ceea ce trebuie să ne dea indeosebi de gîndit este faptul că izbuteşte
să se afirme chiar faţă de o publicaţie concurentă redutabilă, cum a fost Tribuna de la Sihin, care s-a bucurat de colaborarea unor scriitori excepţionali ca Slavici şi Coşbuc. În cele
din urmă, nu Tribuua, cu toate marile ei merite, e cea care a persistat, ci Gazeta Transilvaniei.
În sfîrşit, o asemenea viziune evolutivă ne oferă şi cele mai favorabile premise pentru valorificarea aportului redactorilor săi principali. S-ar fi evitat astfel supraaprecierea lui Iacob
Mureşeanu cel care a condus periodicele braşovene în perioada 1850-1877 - carenţa
ce ridică cele mai multe rezerve, datorită unor intrusiuni subiective, inevitabile totdeauna cînd
sînt la mijloc elemente personale. Iacob Mureşeanu a fost, fără lndoială, o figură onorabilă
in istoria poporului român din Transilvania, al cărui nume rămîne legat de cîteva episoade
' "Foaia" şi cdrlurarii owşlri, idem, XXI (1858), nr. 16, p. 63-64, nr. 17, p. 67-68, nr. 20, p. 80.
' La Inceputul lui 1876, declară el, numărul abonaţilor "Gazetei" scăzuse la 280. Cum Iacob Mureşeanu era
Infrint de suferinţe fizice şi psihice din cauza adversităţii imprejurărilor şi oamenilor, Bariţiu a sărit in ajutorul lui
reuşind pînă în noiembrie 1877 să ridice numărul abonatilor la peste 800. Să se facă lumind, în Observakwiulu
III (1880), nr. 70, p. 277.
' "Către anii 1870 puterile spirituale ale lui Iacob Mureşeanu lncepură să scadă, slăbirea memoriei, dureri
de cap şi de dinţi şi alte neplăceri îl neliuişteau la lucru. Acestea se agravară in anul 1875, asUel că trebui să predea
redacţiunea •Gazetei• lui Simion M. Mărgineanu şi Gheorghe Bariţiu, care In anii din urmă scrisese şi ajutase
foarte puţin la redactarea •Gazeteio". A.A.M. Iacob Mureşianu 1872-7887. Album comemorativ, Braşov, 1913, p. 49.
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remarcabile din viaţa sa (salvarea "Gazetei" şi "Foii", curajul dovedit de mai multe ori faţă
de ingerinţele stăpînirii, apologia unei universităţi româ~eşti) : dar ~1 n~a fost o personalitate de mina întîia, cum vrea să ne sugereze M. Gherman m articolul sau dm acest volum,
ci numai un bun secundant al lui Bariţiu. Ceea ce, in modestia şi marea sa onestitate, era
oarecum conştient.
Dovezile pe care le aduce M. Gheman în sprijinul unei imagini mărite a celui de al doilea conducător, în ordine cronologică, al Gazetei Transilvaniei sînt în genere foarte discutabile. Informatia vagă a redacţiei foilor braşovene din 1843, "că pe anul viitor ya avea la Nrii Gazetei de
joi~ şi colaborator cu ~eaf~" 6~ nu ne.îndritui~şte să socoti.m că acesta a fost .tocmai Iacob M:treşeanu. Exclus n-ar h, msa trebute dovezi, pe care m le poate da nu citarea altor aserţiUni
fără acoperire, ci numai cercetări de arhivă. în tot cazul, Bariţiu n-a dat niciodată vreo indicaţie în acest sens, menţionînd doar pe Andrei Mureşeanu ca fiind colaborator al redacţiei 6 •
Nu se poate, apoi, accepta în totul afirmaţia că dansul Romana - coregrafia şi muzica sa ar fi numai opera lui Iacob Mureşeanu. Ştim din mai multe surse că la alcătuirea lui a colaborat
în mod substanţial şi Ştefan Emilian 7 • Mai departe, e greu de conceput că o serie de cărtu
rari de seamă ca Cipariu, Bărnuţiu, Bariţiu, Papiu Ilarian ş. a. să se fi adresat lui Iacob Mureşeanu, "ca unui adevărat critic literar", supunînd u-şi "scrierile lor criticii sale, cu rugămintea
de a le aprecia şi modifica " 8 . I-au cerut sigur părerea ca redactor, nu însă în sensul că aşteptau
tocmai de la el - care avea un stil greoi, îmbîcsit, emfatic şi foarte latinizat - să le îmbună
tăţească textul 9 • Mărturia unui cărturar mai minor ca 1. Axente Sever nu poate constitui un
araument cu o valabilitate mai largă. Cu reticenţe trebuie privită şi menţiunea despre colabo~ările din Principate, pe care şi le-ar fi asigurat Iacob Mureşanu 10 • Lipsesc şi în această privintă dovezi bine întemeiate. Periodicele braşovene publică după revoluţie puţin material inedit
de ~colo şi nu din cel mai valoros. Primează cu totul reproducerile. Nu numai că "Foaia"
şi "Gazeta" nu se mai bucură de colaborarea asiduă a autorilor de peste Carpaţi, dar ele
nici nu mai sînt citite în Muntenia şi Moldova, după cum se poate constata din listele de abonaţi
tipărite după 185011 • Din aceleaşi cataloage se poate vedea că pînă şi numărul abonaţilor lor
din Transilvania lăsa de dorit. Cifra lor mai mare în 1861 a fost cu totul excepţionaH't,
determinată de întorsătura politicii austriace atunci; în medie numărul lor dup!i revoluţie nu
trece de 350, ba după 1870 el cade şi mai jos.
Ar mai fi de discutat şi alte afirmaţii din acest volum închinat Gazetei Transilvaniei. Nu
însă de caracter principial, ci numai cu privire la unele amănunte. Sînt cîteva date din cuprinsul lui, care implică rectificări şi completări. Din lipsă de spaţiu, ne referim doar la dourt
articole, dată fiind importanţa subiectelor tratate de ele : la cel al lui V. Netea şi la cel al
lui D. Berindei. începem cu primul, consacrat colaboratorilor foilor braşovene, remarcabil
altfel prin bogăţia, caracterul fluent şi chiar captivant al expunerii sale, datorită mai ales faptului că a folosit metoda fericită de a întregi informaţiile directe cu indicaţii inedite luate din
corespondenţa acestor autori cu Bariţiu. Iată cîteva observaţii ce i se pot aduce. Mai intii
nu de la 1. Rusu, ci de la V. Pop şi T. Cipariu a primit Bariţiu impulsul primordial în ce
priveşte interesul său pentru creaţia populară. Înaintea aceluia, cu cel puţin o jumătate de an,
cel din urmă făcuse un frumos apel în favoarea strîngerii de producte folclorice. În materie de
limbă, poziţia modernă a lui Bariţiu a fost iniţial determinată, în primul rînd, nu de V. Pop
ci de Cipariu - el e mentorul lui filologic - acesta distingîndu-se în 1838 printr-o concepţie plină de bun simţ. E curios, apoi, că V. Netea, care reproduce un frumos sonet al lui
Cipariu - realmente o piesă de antologie - nu-l preţuieşte cum se cuvine, declarînd că "nu
se ridică la un nivel artistic". De asemenea, Vasici e tratat cam vitreg. Opera sa e, în adevăr,
modestă, dar raportată la epocă şi loc nu e chiar lipsită de orice valoare. Sint unele fragmente
' Cdtre cititorii Gazetei de Tra11silvania, in Gaz. Trans., VI (I843}, nr. 93, p. 370.
1 Foaia pe>llru minte, VII (1844}, nr. 46, p. 364 notă.
' Romana. Epoca şi istoricul acestui dans, în Gaz. Trans., 1941, nr. 3Q.
1 130 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania, 1969, p. 82.
' Cf. A.A. 111ureşeanu, op.cit., p. 56.
10 730 de ani de la apariţia Gazetei de Transilvania, p. 82.
11 Datorită atit cenzurii cit mai ales conflictului ce izbucneşte pe
faţă, în 1855, Intre cărturarii ardeleni Şi
cei de dincolo de munţi, in special cei moldoveni, din cauza problemei limbii literare, despre care avem ecouri
concludente in Foaia pentru minte.
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auto biografice ale acestui prim eseist român ardelean, care pot impresiona şi astăzi. Mai departe,
V. Netea deşi e preocupat să dea cit mai multe şi mai ample indicaţii despre primii
colaboratori ai periodicelor cercetate, acestea nu sint totdeauna exhaustive şi exacte. Unele
bucăţi, semnalate ca fiind reproduceri, au fost publicate pentru prima dată in "Foaia"
(de exemplu scrisoarea despre limbă, sub titlul Domnule Redactor/ a lui Negruzzi, ca şi Măr
turisire a aceluiaşi) şi invers, unele, socotite ca prime apariţii, sint retipăriri după alte periodice (cazul a trei articole ale lui Seulescu, semnalate de autor la p. 46). Nu toate identificările sale sint juste : poezia Pruncul şi bătrînul nu e a lui
Heliade, ci o traducere după
poeta franceză 5egalas Anais, iar Meditaţiile pe ruinele Cetăţii Neamţului trebuie mai de grabă
atribuite lui N. Istrate. Indicaţiile bibliografice date nu respectă normele obişnuite in materie ; or e neyoie de acurateţă şi în acest domeniu.
Contribuţia următoare a lui D. Berindei, închinată atitudinii Gazetei Transilvaniei faţă
de Unirea Principatelor, dă pentru prima dată informaţii aproape complete asupra acestei
teme12 • Păcat că autorul n-a inclus în comunicarea sa - cu o singură excepţie 13 - şi materialul din Foaia pentru minte de după revoluţie, care deşi nu e atit de bogat ca cel din "Gazeta",
cuprinde şi el referinţe concludente în ce priveşte simpatia arătată de conducerea celor două
periodice româneşti ardelene, cauzei unirii Moldovei şi Munteniei. "Foaia" reproduce, după
"Zimbrul", încă din 1856 două articole in favorul unirii lor: al lui D. Gusti (nr.3) şi al lui
N. Scriban (nr. 23-24, 25-26). De asemenea ia şi ea parte la sărbătorirea reintoarcerii
căpitanului G. Filipescu, republicind atit darea de seamă despre banchetul dat lui (nr. 22,
luată tot după "Zimbrul") cit şi o poezie ce i-o închină G. Sion (nr. 22, redată după
"Steaoa Dunării"'). Revista braşoveană retipăreşte, apoi, o parte din documentele premergătoare Unirii (cu privire la Dh·anul ad-hocu la căimăcămie 16 , la convenţiunea de la Paris16 ),
ca şi cele referitoare direct la ea : tratatul din 1859 incheiat intre marile puterP 7, legea electorală pentru Principate 18 , ecoul favorabil al alegerii lui Cuza in străinătate 18 , deschiderea
lucrărilor Comisiei centrale 20 , cinci proclama ţii ale lui Cuza21 , firmanul lui de intărire 2 2. Mai sint
const!mnatc: o adresă de felicitare către Cuza din partea corpului didactic moldovean 23 , un
urdin de zi al unui gent!ral către armata munteană 24 şi un fragment din constituţia proiectat:! de Comisia centrală din Focşani 25 . Tot in "Foaia" se găseşte şi un articol de Iacob 1\Iureşe:mu, după o revistă germană, consacrat domnitorului Principatelor Unite 26 • Îndrăzneala
rt:clacţiei merge acum pînă acolo incit reproduce o poezie (schimbindu-i doar puţin titlul) din
"Zimbrul" închinată unirii, cuprinzînd elogii şi indemnuri către Cuza, sub pretextul - o
adevărată batjocură la adresa inteligenţei cenzurii austriace că vrea să vadă "ce limbă
poartă poeţii de acolo"'27.
În tot cazul, scăpările mărunte existente nu ştirbesc valoarea acestei opere comemorative,
care cuprinde destule informaţii noi şi valoroase, cum sint îndeosebi cele absolut inedite,
comunicate de regretatul I. Col an, referitoare la ultima perioadă a ziarului braşovt!an. Faţă
" S·ar mai putea totuşi releva in Gazeta Transilvaniei elin 1859 şi următoarele ştiri, cu privire la situaţia
llin România, la rubrica Ţara româ•uascd şi Moldova, nr. 3, 10, 20, 22, 24, 26, 37, 39.
13 E vorba
llc articolul Dctaiarea mai de aproape a deCIIrsului alegerii domnului Principatelor Alexandru Ion
Cuza, de Dămb. (.,Foaia" 185i:l ur. 7, p. 51-52, ur. 8, p. 59), care nu e lnsă opera unui corespondent al revistei
braşovene, ci o reproducere după .Sieaoa D"'1drii, IV (1859), nr. 26, p. 97-98.
11
Foaia pmtru ",;,.le, XX (1857), nr. 1, p. 2-4.
" Jdem, nr. 2, p. 7.
11 ldem, XXI (1858), nr. 26, p. 161-162.
"ldem, XXII (1859), nr. 2, p. 9-13, nr. 3, p. 17-19.
" /dem, nr. 3, p. 19-21.
"Jdem, nr. 10, p. 78-79.
10 ldem, nr. 18, p. 138-139.
"ldem, nr. 5, p. 37-38, nr. 6, p. 44-45, ur. 6, p. 45, nr. 6, p. 46-47, nr. 6, p. 47-48.
" Jdem, nr. 34, p. 266-267.
"' 1 dem, nr. 7, p. 53.
"ldem, ur. 6, p. 45-46.
" ldem, nr. 39, p. 304-305, nr. 40, p. 313-316.
11 Alexand•u Ioan (Cuza), domntllu alesu alu Moldovei şi Rom4niei, idem, nr. 8, p. 62-63.
27
G. Nichitachi, Poezie. Resu,.etulu. laşi 1859, idem, nr. 15, p. 115-116.
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de celelalte două volume jubiliare anterioare, din 1888 28 şi 1908 29 , consacrate Gazetei Transilvaniei - bazate mai ales pe evocarea de amintiri personale, felicitări şi alte mărturii
ocazionale - cel de astăzi se distinge prin caracterul său mult mai ştiinţific, remarcindu-se şi
prin frumoasa sa prezentare grafică, cu numeroase fotografii şi facsimile ilustrative. E un bun
inceput la Braşov, ce merită continuat, punind in mai mare măsură la contribuţie acel tezaur
documentar care e Arhiva Mureşenilor. De aceea, prelucrarea ei ştiinţifică, astfel ca să fie cit
mai accesibilă cercetătorilor, urmează să constituie o sarcină de bază a forurilor culturale
locale.
GEORGE EM. MARICA

REFLEXIONS EN MARGE D'UNE COMMEMORATION
.. 130 ans de l'apparition de Gazeta de Transilyania (1838-1968)"
(Resume)
Commentaires concernant le volume d'etudes publies en 1968 a Braşov, a l'occasion de
la 130-ieme anniversaire de l'apparition de la Gazeta de Transilvania (Gazette de Transylyanie),
le premier en date des joumaux roumains de cette province. On constate l'absence d'une
analyse et d'une appreciation du role joue par G. Bariţ, son fondateur, qui a dirige cette
publication entre les annees 1838-1850, continuant a etre, meme a pres cette date, son spiritus rector. Si cette lacune Ctait comblee, on aurait une meilleure \'Ue d'ensemble sur l'evolution de la .,Gazette" et partant on pourrait mieux saisir les aspects divers des differentes epoques de son existence, en meme temps que ses permanences. De cette maniere, les
progres realises jusqu'a la premiere guerre mondiale seraient plus evidents. On aurait pu
egalement s'approcher des causes de sa perennite. Car c'est l'unique periodique qui a reussi
s'affirmer d'une fac;on durable et en bonnes conditions jusqu'en 1948. On examine ensuite
de pres, trois des contributions de ce volume, en les completant, etant donnee l'importance des sujets traites.

În amintirea aniversării a cincizecea a ,.Gazetei Transilvaniei" 1838-181~8.
•• Ga,ela Transilvania, I,XXI (1908), număr jubilar.

11
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EXPOZIŢII INDUSTRIALE ÎN TRANSILVANIA ÎNAINTE DE 1848

în Transilvania înainte de 1848 era predominant modul de producţie feudal. În industrie
era generalizată mica producţie de mărfuri, încătuşată în regulile anacronice de breaslă,
iar în agricultură, care era preponderentă în cadrul modului de producţie, erau determinante
relaţiile de producţie moşier-iobag 1 .
Este însă de netăgăduit că la sfîrşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX apar germenii capitalismului, atît în agricultură cît şi în industrie 2 • în agricultură s-a încercat să se asigure
sporirea producţiei de mărfuri nu prin introducerea unor metode noi de gospodărire, mai
raţionale (folosirea maşinilor, aplicarea unor noi metode de muncă, introducerea unor culturi
noi, folosirea muncii salariate), ci sporirea robotei şi ocuparea pămînturilor iobagilorl'. Caracterizînd situaţia industriei, trebuie să amintim că, deşi începînd cu deceniul al 3-lea al
sec. XIX numărul manufacturilor a crescut, sistemul de breaslă a rămas dominant. Paralel
cu cristalizarea şi dezvoltarea germenilor capitalismului apare şi burghezia care propaga idei
progresiste ce militează pentru încetăţenirea unor forme de producţie, de gospodărire corespunzătoare unei noi orinduiri sociale.
În acest context expoziţiile (industriale, economice, de produse meşteşugăreşti) organizate
în Transilvania înaintea anului 1848 reprezintă fenomene însoţitoare şi consecinţe ale acelor
mişcări şi tendinţe orientate spre dezvoltarea industriei, care au fost iniţiate de corifeii dezvoltării burgheziei, prin activitatea lor literară, publicistică şi practică, mai ales din deceniul
al treilea al secolului XIX4 •
Prima asociaţie industrială a fost constituită la Braşov. Acest lucru nu este întîmplător,
căci Braşovul in acea vreme era unul din cele mai importante centre comerciale şi economice
din Transilvania. Într-un scurt timp au fost elaborate statutele asociaţiei industriale, care au
fost înaintate spre încuviinţare autorităţilor oraşului Braşov 6 • Membrii Magistratului şi Centumviratului au primit proiectul cu satisfacţie 8 •
Asociaţia industrială şi-a început activitatea oficială în 1842, cu 147 membri ordinari şi
2 membri de onoare 7 • Scopul era facilitarea şi promovarea dezvoltării industriei, punerea de
sfaturi practice la dispoziţia membrilor. Putem aprecia ca pozith· din activitatea asociaţiei industriale, pe lîngă altele, şi faptul că primea ca membri şi pe meşteşugarii din bresle. în 1842
1
Imrch Istvan, Az erdt!lyi manu/aklliraipar mut~kasairol a XI X. s:âzatl elso jeliben, în Cselri Elek·Imreh Ist·
van·Benk6 Samu, Tanulmtinyok az erdelyi kapitalizmus kezdeteirăl, Bucureşli, 1956, p. 45.
• Din istoria Transilvaniei, voi. I, Bucureşti, 1963, p. 297-316.
1
Csetri Elek, Gepek es korszeru mezăgazdastigi eszkoz6k meghonosittisa a zsiboi WesseUnyi urada/omba11 1848
eUJtt, In Csetri·Imreh·Benko, op.cil., p. 8.
• Cea dintîi expoziţie industrială din Europa a fost organizată în anul 1791, in Hradul din Praga. îu 1798
a fost organizată la Paris prima expoziţie industrială din Franţa. in Austria intre anii 1800 şi 1849 s-au organizat
131 expoziţii de produse industriale, majoritatea de către asociaţiile şi comisiile de promovare a industriei. Expo·
ziţia de la Viena din 1835, ca şi următoarele, din anii 1839 şi 1845, au fost organizate de statul austriac. Din
expoziţiile desfăşurate pe teritoriul german mai amintim pe cea de la Berlin în 1804, apoi expoziţia de la Drezda
in 1842. Cea dintii expoziţie industrială maghiară s-a deschis la Pesta în 1842.
6
Arhivele Statului Braşov, Fondul Actele Magistratului Braşov, Doc. nr. 4127 din 20 decembrie 1841.
1
Ibidem, Doc. nr. 521 din 14 februarie 1842.
' <:atei/it des Siebenbiirger Wochenblattes, nr. 100 din 15 decembrie 1842, p. 240.
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a luat fiinţă Asociaţia industrială şi la Sibiu. Scopul şi iniţiativele sale practice corespundeau
scopurilor şi iniţiativelor asociaţiei industriale braşovene.
O preocupare meritorie a acestor asociaţii era şi organizarea de expoziţii industriale. Prima
expoziţie de acest fel. după o pregătire serioasă, a fost organizată în 1843.
Vestea organizării primei expoziţii industriale a trezit un ecou deosebit de favorabil în
presa contemporană din Transilvania, deoarece, citîndu-se exemplul statelor avansate din
punct de vedere industrial, organizarea expoziţiilor era privită ca un factor cu mare rol in
posibilităţile dezvoltării industriale.
în cele ce urmează vom da citeva excerptări din coloanele presei transilvănene în care
se vorbeşte despre rolul, foloasele etc. expoziţiilor industriale. Într-un număr din Gazeta de
Transilvania putem citi următoarele: .,Asemenea produceri să nu le socotească cineva un
ce de jos, căci ele sint in vremile noastre recunoscute de cel mai ager indemn spre inaintarea
industriei noastre" 8 • Un articol din Siebenburger Wochenb/att scria: .,Toate ţările in care
activitatea industrială a ajuns pe o însemnată treaptă de inflorire demonstrează că expoziţiile industriale sint prin excelenţă potrivite pentru a da imbold pe mai departe sirguinţei
şi indeminării meşteşugarilor şi manufacturierilor. Anglia, Franţa ... îşi datorează înflorirea industrială in alte împrejurări, favorabile - în bună măsură expoziţiilor lor industriale" 9 •
În legătură cu foloasele concrete ale expoziţiei de produse industriale, presa arată că, cu
ocazia expoziţiilor, sint adunate la un loc diverse produse industriale, astfel că, pe de o
parte, publicul are posibilitatea de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra industriei autohtone, asupra produselor industriale fabricate în ţară, iar pe de altă parte expoziţiile constituie un bun prilej ca producătorii să-şi prezinte fabricatele unei bogate clientele10 .
Vizitatorii expoziţiilor ajung să cunoască in intreaga lor bogăţie calitatea excelentă a articolelor industriale autohtone, putind face propuneri corespunzătoare pentru reducerea cheltuielilor de fabricaţie, pentru îmbunătăţirea produselor: ..... căci numai pe baza unor date sigure
se pot elabora propuneri chibzuite referitoare la îmbunătăţirile necesare anumitor produse,
pentru ca acestea să corespundă mai bine menirii lor şi cerinţelor clientelei, propuneri referitoare la lărgirea necesităţii in unele ramuri industriale, la practica lor mai plină de elan
şi mai puţin costisitoare" 11 •
Articolele apărute atrag atenţia in repetate rinduri că expoziţiile de produse industriale trezesc dorinţa şi înclinaţia meşteşugarilor de a imita exemplele demne de urmat, ..... de a trezi
prin expoziţia industrială, in cei care se preocupă de industria noastră, . . . spiritul de încredere şi năzuinţa de a se perfecţiona"l2,
Se subliniază in articolele apărute şi ideea că,· datorită marelui număr de vizitatori,
creşte cerinţa pentru produsele industriale văzute, se lărgeşte piaţa. Mulţi consideră aceasta
drept principal scop al expoziţiilor de produse industriale . .,După cum am observat mai sus, citim în Siebenburgcr Bote - unul din principalele scopuri ce şi-a propus asociaţia prin expoziţia
industrială este de a prezenta in cercuri mai largi industria autohtonă şi produsele meşteşugă
reşti, spre a putea spori cerinţa pentru aceste produse, spre a se putea lărgi piaţa de desfacere"13.
Deseori apare in presa vremii iluzia că rezultatele pozitive deosebit de preţioase aie expoziţiilor industriale vor da posibilitatea ca Transilvania să nu exporte materie primă in Austria
şi apoi să o recumpere în stare finită la preţuri exorbitante, ci să prelucreze această materie
primă in fabricile de pe teritoriul ţării . .,Scopul acestor înfăţişări, cum am zis, este inaintarea industriei patriotice, şi pe lîngă aceasta se mai nădăjduieşte şi un alt rezultat foarte
dorit, adecă acea poziţie a noastră, de a nu mai fi siliţi să ne trimitem c. p. lînă la
Viena şi mai departe ca să ne facă din ea postav, pe care apoi să-1 cumpărăm cu două-trei
preţuri" 14 •

Gauta de Transilvania, nr. 128 din 1844.
Siebenbiirger H'ochenblatt, nr. 78 din 27 septembrie 1844, p. 341. Cf. Molnâr Mikl6s, Az iparfejlesztis kerdese Erdtlyben 1848 el.:ll, Bucureşti, 1957, p. 153.
JD Der Siebenbiirger Bote, nr. 75 din 22 septembrie 1843, p. 603. Cf. Molnâr Mikl6s, op.cit., p. 154.
11
Idem, nr. 21 din 15 martie 1847, p. 83. Cf. Molnăr Mik16s, op.cil., p. 154.
" Satellit des Siebmbiirger Wochmblaltes, nr. 52 din 29 iunie 1843, p. 225. Cf. Molnâr Mikl6s, op.cit., p. 155.
" Der Siebenbiirgu Bote, nr. 76 din 26 septembrie 1843, p. 611. Cf. Molnâr Mikl6s, op.cit., p. 155.
10
Gazeta de Tra11silmnia, ur. 182 din 28 decembrie 1844. Cf. 1\lolnăr Mikl6s, op.cit., p. 156.
1
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Spre a se fundamenta însemnătatea expoziţiilor industriale, sînt citate în presa vremii păreri
conform cărora avantajele expoziţiilor industriale constau în primul rînd în putinţa ca participanţii să-şi confrunte propriile lor produse cu cele străine. Cel mai slab învaţă de la cel
mai puternic, tinerii de la bătrîni, cei mai mici de la cei mai mari, dar şi invers, deoarece
în munca oricui pot exista anumite părţi pozitive, dar şi negative 15 •
în 1843, la prima expoziţie industrială braşoveană au participat 80 de expozanţi, mai
ales meşteşugari breslaşi şi manufacturieri din Braşov. În darea de seamă asupra acestei prime
expoziţii, publicată în Satellit des SiebenbUrger Wochenblattes, autorul articolului îşi spune părerea
despre cele văzute. Aflăm de aici că dintre toate lucrările de tîmplărie laude speciale au meritat acelea ale lui Schneider, Copony, Rehner, Kraft şi Porr junior. Dintre căldărari au expus
următorii meşteri: Rothenbăcher, Teutsch şi Greff. Lucrările ţesătorilor Stiehler, Kraft,
Gealtz, Thomas, Giinther, Pistbauer s-au distins mai ales prin coloritullor deosebit de frumos.
Decoratorii Hoffmann, Schwozile, \Vittig, cu obiectele lor lucrate cu gust, pot să concureze
cu oricare decorator din străinătate. Păturile făcute de Kramner junior, instrumentele expuse de
Karl Sindel sau lucrările funarului Artz au fost toate desăvîrşite. Mare senzaţie a făcut ceasul
expus de Bir6, de construcţie Anker, cu capac dublu, cu aşezare orizontală şi prevăzut cu
pendulă de concentraţie şi cu un sistem de bătaie din sfert în sfert de oră. Un loc important
l-an ocupat obiectele lucrate din aur şi argint ale meşterului Resch. Corzile de vioară şi chitară ale lui Legradi, uneltele ieftine de bătut monedă ale lui Teutsch, butoaiele făcute de
P. Artz au demonstrat capacitatea de a rezista la concurenţă. Se mai menţionează mătăsurile
naturale lucrate de P. Lange, lucrările în piele ale maestrului Furrmann, harnaşamentele
făcute în atelierul lui Sindel, vesela pentru masă a lui Fleischer, cărţile de joc ale lui D. Reich.
Autorul articolului înregistrează cu bucurie că cleiul, care pînă acum nu se fabrica la Braşov,
a apărut la expoziţie ca articol industriaP 8 .
La această expoziţie s-au prezentat cu produsele lor nu numai atelierele breslelor, ci şi manufacturile. Au avut mare succes lumînările din fabrica lui Schodersberger. Stofele de lînă de
la fabrica din Zărneşti - proprietatea lui Janovitsch - erau atît de frumoase şi bune, incit
puteau să concureze orice fel de marfă din străinătate. Se menţionează că această fabrică ar
putea satisface atit cantitativ cit şi calitativ piaţa internă 17 •
Publicul din Braşov a primit cu bucurie prima expoziţie industrială. Atit vizitatorii cit şi
cei care au expus întrezăreau o posibilitate de progres, de dezvoltare. Părerea unanimă era
că rezultatele au depăşit aşteptările. Foarte mulţi şi-au adus mărfurile după deschiderea expoziţiei, entuziasmaţi fiind de succesul ei. Obiectele frumoase, de bună calitate s-au vîndut pe loc.
Dintre expozanţi mulţi au primit laude18 • "Se poate spune că imaginea de ansamblu a acestei
prime expoziţii este îmbucurătoare şi surprinzătoare" 19 - afirmă unul dintre articolele din
Satellit des Siebenburger Wochenblattes. Publicul a avut ocazia să cunoască lucrările meşterilor,
iar dintre expozanţi foarte mulţi au obţinut comenzi importante 30 , fapt care a dus la intensificarea circulaţiei mărfurilor. în ce priveşte meşterii, ei au avut posibilitatea să cunoască şi
lucrările altor specialişti, iar comparaţia cu ale lor proprii avea un efect stimulator, pentru
ca mărfurile să devină mai frumoase, mai bune, mai ieftinen.
Prima expoziţie industrială din 18-!3 a fost urmată în 1844 de cea de a doua. Pe baza
experienţei acumulate cu ocazia celei dintii, aceasta a fost mai temeinic organizată. La
începutul anului se publică două anunţuri în care meseriaşilor li se atrage atenţia să-şi
pregătească din timp produsele destinate expoziţiei. Se accentuează în mod special ca toţi
meseriaşii, toate breslele din Transilvania să participe, pentru ca atît meşterii, cit şi publicul să cunoască produsele meşteşugarilor, ale breslelor şi fabricanţilor din Transilvania. O
dovadă a bunei organizări este şi dispoziţia luată ca proprietarii să întocmească o listă a tuturor obiectelor ce urmează să fie trimise, listă în care să figureze şi numele lor, adresa exactă,
denumirea obiectului trimis, precum şi preţul exact in cazul că este de vinzare. Costul transportului cade în seama proprietarului, la fel şi răspunderea pentru integritatea obiectului
10
Siebenburget lVochenblatt, nr. 25 din 27 martie 1845, p. 113. Cf. Mo1nâr Mik16s, op.cit., p. 157.
•• Satellit des Siebenburger Wochmblutt~s. nr. 52 din 29 iunie 1843, p. 225.
" Ibidem.
10
Ibidem. CI. ::llo1năr Mik16s, op.cit., p. 152.
" Ibidem.
•• Siebenburger H'ochenbla/1, nr. 78 din 28 septembrie 1843, p. 77.
" Satellit des Siebenbiirger Wochcnblatles, nr. 52 din 29 iunie 1843, p. 225.
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poate ridica banii la

corporaţia meşteşugarilor 22 •
Ca şi prima, cea de a doua expoziţie industrială de la Braşov s-a ţinut în sălile corporaţiei, în zilele de 4- 1O iunie. Participarea era scutită de taxe. Despre cei ce au expus ştim

puţine lucruri. Presa contemporană afirmă că mărfurile expuse au fost mai puţine cantitativ,
dar mai corespunzătoare calitativ şi mai variate decit la prima expoziţie. Însăşi organizarea
şi prezentarea expoziţiei a fost mai bună, obiectele frumos şi cu gust aranjate. Ştim că dintre pielari au expus curelarii, pantofarii şi mănuşarii. Rotarii, timplarii, dogarii, arămarii,
turnătorii de clopote, funarii şi-au expus cele mai bune mărfuri. Dintre mărfurile de lînă şi
pînzeturi se amintesc în mod special covoarele de lînă făcute la fabrica de la Zărneşti a lui
J anovitsch, apoi vas.ele de faianţă, de la Batiz şi cele făcute în fabrica Fleischer de la Braşov. Se mai menţionează produsele de tutun ale fabricii Miess şi, în mod special, vasele şi
statuetele de ceară ale fabricii de stearină din Sibiu. La această expoziţie au apărut şi brutarii cu produsele lor.
Majoritatea obiectelor expuse s-au vindut 23 • ., În afară de faptul că şi-au vindut mărfu
rile, meşterii au încheiat bune afaceri încă din primele zile, mai ales ţesătorii, blănarii şi
pantofarii au obţinut comenzi mari" 24 , observă presa vremii vorbind despre rezultatele expoziţiei.

Faptul că printre unităţile care s-au prezentat la cea de a doua expoziţie găsim nume
care a păruseră şi la prima, cum este industria !inei din Zărneşti sau fabrica de stearină din Sibiu,
dovedeşte că aceste fabrici se dezvoltă, produsele lor sint variate şi deci in fiecare an pot
să apară la expoziţii cu produse mai frumoase şi mai bune.
Cea de a treia expoziţie industrială de la Braşov a a\·ut loc intre 21-28 mai 1845 la sediul
corporaţiei meşteşugarilor. l'n mare progres faţr1 de expoziţia din anii trecuţi s-a înregistrat la
materialele din bumbac şi cinepă expuse de P. l\Icltzer, Gh. Witting şi K. Seuler. Conform dării
de seamă asupra expoziţiei, ,.din punct de vedere calitativ, aceste materiale pot concura cu cele
din Silezia şi Cehoslovacia" 25 • Mai ales cuverturile de bumbac pentru vară ale lui K. Seuler,
lucioase şi albe s-au Yindut în prima zi. Sint menţionate în mod special ţesăturile de lină, pantalonii şi hainele lucrate de Hoffmann, Kirres, H. Kirschner, j. Seuler. Au plăcut de asemenea
cuverturile de lînă ale lui G. Krammer. La expoziţie au apărut şi basmalele de pislă.
Lucrările ţesătorilor de postav G. Bărtz, T. Galls, G. Thomas, M. Tarckler erau frumoase şi
durabile. Cei ce au expus pluşuri şi stofe pufoase au fost lăudaţi pentru activitatea lor ,.industrială".

Dintre pielari trebuie menţionaţi meşterii D. l\lergler, D. Bayer şi Thor. Harnaşamentele
lucrate de K. Sindel, P. Kiraly, j. Kindler erau cu gust împodobite. Un toc de pistol ornat cu
bentiţă de lac, expus de J. Baltesch, merita toate laudele. O dovadă a iscusinţei meseriaşilor
din Transilvania a fost o machetă de caleaşcă făcută de \V. Osterwann. Scurta căptuşită cu
astrahan confecţionată de maistru! Binder, precum şi blănurile de vulpe şi urs expuse de Fr.
Schwarcz erau de bună calitate şi frumoase.
V. Jean a expus un frac negru cu vestă albă brodată; pălăriile din material impermeabil
ale lui J. Friedsam, făcute după un model vienez, s-au dovedit a fi foarte utile.
După opinia presei contemporane, marele premiu al expoziţiei din 1845 il meritau tiwplarii,
căci lucrurile făcute de ei erau frumoase, bune şi ieftine. Dulapul-garderobă cu incrustaţii al lui
G. Sali, masa de toaletă şi canapeaua lui H. Dreznandt, masa de cusut a lui l\I. Schwider sînt
lucrări măiestrite 2 6 •

Dintre dogari au expus meşteşugarii Kowalter, \\'agner şi Artz. Se mai menţionează parchetele lui Miller şi Koponi.
Produsele industriei metalurgice erau puţin reprezentate ; numai 1. Burg a expus un coşuleţ
de cupru forjat. Dintre turnătorii de alamă j. Teutsch a expus un sfeşnic cu trei braţe, iar J.
Schnell două sfeşnice mari de biserică şi un cintar, toate acestea făcînd parte dintre cele mai
reuşite lucrări ale turnătorilor din Tr-ansilvania. Rişniţa de cafea şi formele de prăjitură ale
meşterului Kootz erau de obişnuita bună calitate.
Sicbenbiirger Wochenblall, nr. 12 din 8 februarie 1844, p. 53 şi nr. 40 din 16 mai Hl44, p. 169.
ldtm, nr. 49 din 16 iunie 1844, p. 205.
" Jdem, nr. 90 din 7 noiembrie 1844, p. 385.
" Sate/lil des Siebmbiirger Wochenb/atles, nr. 44 din 1 iunie 1845, p. 185.
•• ldem, nr. 44 din 1 iunie 1845, p. 189-191.
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Lucrările de lăcătuşerie ale lui Binder şi Kessler, puşca cu două ţevi a lui P. Rehner s-au bllcurat de o largă apreciere.
Inelele de fîntînă ale fabricii de faianţă Fleischer au fost în centrul atenţiei şi s-au dovedit
a fi foarte valoroase şi utile.
Sint menţionaţi cu laude producătorii de săpun l\1. Teutsch şi K. Schmidt, pantofarii Lurz
şi Moser şi funarii Artz şi Mauresch.
Dintre aurari şi argintari se menţionează coşuleţul lui K. Resch, ornamentat in găurele, ca
şi lucrarea de măiestrie a lui H. Jeckelius, o cupă gotică aurită, împodobită cu imaginea lui
Isus şi a celor 12 apostoli.
Istratescu, membru al corporaţiei zugravilor de firme, a trimis la expoziţie tabloul intitulat
"Madona cu Pruncul'", a cărui ramă a avut însă mai mult succes decît tabloul in sine. La expoziţie au figurat şi minunate piese executate prin lucru de mină. tablouri cusute în mărgele de
sticlă. Se mai aminteşte faţa de masă a meşterului Hinterlaiter din Sighişoara, avind în mijloc o
broderie care reprezenta blazonul oraşului.
Autorul articolului care se ocupă de expoziţie menţionează că au mai fost şi alte obiecte, dar
el numai pe acestea le-a găsit vrednice de a fi amintite 27 • Nu avem deci o imagine integrală a
expoziţiei. dar din cele de mai sus rezultă că cea de a treia expoziţie a fost variată şi multilaterală.
.
Despre a patra expoziţie industrială braşoveană, cea din 1846, ştim puţine lucruri. O dovadă
că ea a fost totuşi organizată este darea de seamă a şefului poliţiei din Braşov despre activitatea
corporaţiei meşteşugarilor din Braşov, în care apreciază pozitiv expoziţia industrială din 184618 •
Din coloanele săptămînalului Siebenbi.irger 'Vochenblatt aflăm că expoziţia a avut loc intre
7-14 iunie 29 şi că au participat mai puţini expozanţi decît la expoziţiile organizate pînă atunci,
dar că numărul vizitatorilor a fost mai mare decît la cele anterioare 30 •
În cadrul corporaţiei meşteşugarilor s-a ridicat problema dacă este cazul să se organizeze şi
pe mai departe asemenea expoziţii. Părerile eran diferite. Unii afirmau că intervalul dintre
expoziţii e prea mic şi că în atîta vreme expozanţii nu pot să pregătească lucruri de care să nu le
fie ruşine. Ei propuneau ca expoziţiile să se organizeze la intervale de 3 sau 5 ani. Alţii erau de
păro.>re că ele sînt prea costisitoare pentru corporaţie, deci să nu se mai facă de loc.Cuvintul
hotărîtor 1-a spus corporaţia şi în anul 1847 s-a organizat cea de a cincea expoziţie motivîndu-se
că "ele impulsionează progresul în industrie şi în artizanat, fac să înflorească industria, ceea ce
este o cauză comună în Transilvania"at.
Expoziţia a fost deschisă la sediul corporaţiei meşteşugarilor, între 1-7 iunie32. Obiectele
expuse atingeau cifra de aproape 300, deşi lipseau lucrările multor meşteri vestiţi din Braşov.
Lipseau mulţi şi dintre meşteşugarii altor oraşe, nume pe care la expoziţiile anterioare le-am
întîlnit33 • A scăzut şi numărul vizitatorilor, dar, cu toate acestea, majoritatea obiectelor expuse
s-au vindut. dovadă că expoziţiile acestea nu erau inutile.
Dintre obiectele cu gust aranjate se menţionează frumuseţea ţesăturilor şi calitatea deosebită
in prelucrarea bumbacului şi a linii. Tîmplarii, fierarii, lăcătuşii, curelarii. tăbăcarii, pantofarii,
blănarii. strungarii în lemn, săpunarii, turnătorii de cositor, legăturii de cărţi, toţi au prezentat
mărfuri impecabile.
Cele mai frumoase au fost stofele de pantaloni făcute de meşterul sibian Binder şi ţesăturile
pentru veste de mătase trimise de Radler, meşter din Sighişoara.
Cuverturile de vară şi stofele lucrate de meşterii braşoveni Seuler şi Hoffmann-care avuseseră
mare succes şi la expoziţia din 1845 - s-au vîndut şi de data aceasta în foarte scurtă vreme.
Lu?rările sculerului K. Sindel, roţi de căruţe, tocile, ferăstraie, foarfeci de grădinărit şi compasun, au fost de tot atîta efect ca şi la expoziţiile anterioare.
Vasele _de aramă ale lui K. Rothenbacher au fost găsite frumoase. De o largă apreciere s-au
bucurat şt produsele tîmplarilor Coponi, Dorner şi Blasius.

" Ibidem.,
" Arhivele Statului Braşov, Fondul Actele Magistratului Braşov, nr. 4790/1846 din 21 decembrie 1846.
•• Siebenburger Wochenblatt, nr. 26 din 2 aprilie 1846, p. 105.
30

Idem, nr. 49 din 18 iulie 1846, p. 193;
54 din 7 iulie 1846, p. 911-912.
31

Erdilyi Hirado,

nr.

115 din 25 iunie 1846,

p.

401 ; Hetilap,

Siebenburger Wochenblatt, nr. 27 din 5 aprilie 1847, p. 184.

•• Arhivele Statului Braşov, Fondul Actele Ma!listratulni llraş'->v, nr. 5449/1847 din 21 decembrie 1847.
83
Salellil des Siebenbiirger Wochenblattes, nr. 47 din 14 iunie 1847, p. 197-198.
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Pe lîngă lucrările curelarilor Furmann şi Thor s-au evidenţiat şi hamaşamentele lui Kindler
Binder.
Produsele morii de ulei a lui Elias Roth erau deosebit de ,-aloroase. La această ultimă expoziţie industrială de la Braşov apare şi zahărul produs de fabrica Romer, care nu este încă desă
virşit, dar se poate consumast.
Corporaţia meşteşugarilor din Sibiu şi-a deschis prima expoziţie industrială la 14 septembrie
1843, la sediul reuniunii orăşenilor. În decurs de 14 zile, cit a fost deschisă, majoritatea obiectelor expuse s-au vindut. Jurnalul Erdelyi Hirad6 prezintă cu entuziasm prima expoziţie industrială din Sibiu. Apreciază in mod deosebit produsele fabricilor, menţionînd pe acelea ale
fabricii de zahăr din Sibiu, ale fabricii de hirtie din Orlat, de faianţă din Batiz, de stearină din
Sibiu, de sticlă din Arpaş şi ale fabricii de mătase din Cluj. Sint amintite stofele, perdelele ţesă
torului Reissenberger, hamaşamentele curelarului Orendt, mobilele lui Zaharides, pălăriilelui
Bayer junior, care toate erau desăvîrşite piese de maestru. În afară de acestea sint evidenţiate
lacătele, zarurile, cuţitele, obiectele frumoase lucrate in piele, un covor brodat. Menţiune specială
se face despre tablourile care au impodobit pereţii sălilor de expoziţie as_
Numerele 75, 76, 77 din anul 1843 ale jurnalului Der Siebe11biirger Bote se ocupă amănu1;1ţit
de această primă expoziţie industrială. Se spune in mod expres că expoziţia şi-a atins ţelul,
fiindcă a arătat - chiar dacă nu in intregime - pe ce treaptă de dezvoltare se găsesc meş
teşugarii din ţară. Se afirmă - deşi cu îndrăzneală - că multe din produsele industriale pot
să concureze mărfurile din străinătatea 8 •
Văzînd succesul, corporaţia meşteşugarilor a hotărît să organizeze o expoziţie şi în anul 1844.
Ea urma să se ţină concomitent cu adunarea de la Sibiu pe anul 1844 a reuniunii Verein zur
Beforderung der Landeskunde Siebenbtirgensa7 • Aceasta pentru ca participanţii - care se adunau din diferite oraşe transilvănene, avind ca scop cunoaşterea Transilvaniei şi inflorirea ei
economică şi culturală- să poată vedea expoziţia şi intorcîndu-se in oraşele lor să popularizeze
cele văzute şi eventual să creeze piaţă pentru anumite mărfuri. Mulţi se gindeau şi la faptul că
părerea pozitivă a acestora va avea putere de convingere şi in faţa meşteşugarilor care se îndoiau de utilitatea corporaţiei şi a expoziţiilor industriale.
Sfera celei de a doua expoziţii industriale s-a lărgit. Corporaţia a invitat nu numai fabricile,
pe meseriaşii independenţi şi meşteşugarii organizaţi in bresle să participe la expoziţie, ci şi
pe artişti, accentuind in mod deosebit că de data aceasta nu se vor expune doar obiectele cele
mai frumoase, ci tot ceea ce se fabrică in Sibiu sau in ţară, pentru a oferi o imagine generală a
industriei transilvănene.
N-am reuşit să procurăm catalogul expoziţiei, dar număl'ul din 9 iunie 1844 al lui Satellit
des Siebenbarger Wochenblattes, ocupindu-se de expoziţie, menţionează pe cîţiva expozanţi. Îi
antinteşte în primul rind pe sibieni, stofele meşterului Schramm şi ale breslei ţesătorilor, laudă
ţesăturile de fetru ieşite din atelierul meşterului Bayer. Sint frumoase obiectele de piele, lucrArile
de timplărie ale lui D. Weber, M. Zacharides, Torok şi Kurovsky. A fost deosebit de frumos
ceainicul rusesc al lui Măss, la fel lucrările de lăcătuşerie. De o largă apreciere s-a bucurat ceasul
deşteptător al ceasomicarului Fritsch din Mediaş şi o pendulă muzicală. Aspectuoase au fost şi
seniciul de masă şi vaza trimise de fabrica de faianţă D. şi Fr. D' Andredin Hatiz. Cel mai mare succes l-a înregistrat un război de ţesut, făcut de un ţesător din Sighişoara, cu care se puteau lucra
multe modele şi care s-a dovedit a fi deosebit de ieftin. Păturile trimise de G. Traugott-Kamner
din Braşov s-au vîndut in citeva minute. Dintre pictorii care au participat la expoziţie se menţionează tablourile profesorului de desen Agatha, care au avut mulţi admiratoria 8 •
Corporaţia din Sibiu a premiat cele mai frumoase piese trimise pentru expoziţie, lucru neintilnit la expoziţiile braşovene.
Corporaţia meşteşugarilor a plănuit şi in anul 1845 o expoziţie. Drept dovadă există două
apeluri 39, fiecare din ele subliniind că expoziţia se va face concomitent cu tirgul din septembrie,

şi

1/nde"..
Erdilyi Hirad6, nr. 81 din 1843, p. 481-482.
u Der Siebe,.biirger Bote, nr. 75 din 22 septembrie 1843, p. 603-604; nr. 76 din 26 septembrie 1843,
p. 611-612 · nr. 77 din 29 septembrie 1843, p. 619-620.
17
Verei" "" Be;nrderung der [a,.desl>tmde Siebmbiirgens, înfiiniată 'n 1841 la Sbiu.
" Salei/il -~s Siebe,.biirger Wochenblalle•, nr. 47 din 9 iunie 1844, p. hlO.
" Siebe,.biirger Wo he,.b/111, nr. 50 din 23 iuli<' 1845, u. 225; l>er ~iebe"b'rger bole, nr. 4C, din 12 i•>nle 1845
p. 11'2.
11

11

https://biblioteca-digitala.ro

NOTE

ŞI DISCUŢII

641

pentru ca expozanţii să nu fie obligaţi să transporte separat materialul destinat pentru expoziţie,
ci să-I aducă atunci cînd vin la tirg. În felul acesta va scădea costul transportului. Pe de altă
parte, ·dnzătorii şi cumpărătorii veniţi din provincie cu ocazia tîrgului pot să viziteze expoziţia,
să cunoască produsele industriei, să facă cumpărături şi comenzi.
în ciuda acestor avantaje, expoziţia n-a avut loc. Motivul invocat de corporaţia meşteşuga
rilor este că s-au trimis puţine obiecte pentru expoziţie şi calitatea lor n-a fost corespunzătoare.
Este însă probabil că meşteşugarii, influenţaţi de premierea celor mai frumoase şi mai bune
piese, şi-au inchipuit că nu se pot expune decît lucrări de mare măiestrie. Dat fiind că breslele
lucrau cu procedee tehnice înapoiate, într-un an de zile era greu să realizeze asemenea piese.
Mulţi s-au retras deci şi fiindcă ei erau în majoritate şi nu fabricanţii, în lipsa lor nu s-a putut
organiza expoziţia.
Corporaţia meşteşugarilor s-a văzut silită să decidă că numai la intervale de cîte trei ani se
vor organiza expoziţii40 • în felul acesta vor fi mai uşor de înregistrat progresele realizate şi se
va putea constata care ramură are nevoie de mai mult sprijin.
Iată de ce numai în 1847 s-a organizat cea de a treia expoziţie industrială. Cu un an înainte de
deschidere expoziţia a fost anunţată în ziare, pentru ca meşteşugarii să aibă timpul necesar
pregătirii obiectelor destinate expoziţiei 41 • în cei trei ani care au trecut (1844-1847) influenţa
corporaţiei a crescut în rindurile meşteşugarilor. În 1844 numărul membrilor a fost de 17842 ,
printre care nu numai meseriaşi şi breslaşi, ci şi persoane făcînd parte din pătura orăşenilor progresişti care sprijineau dezvoltarea industriei: preoţi, medici, funcţionari publici. Pînă în 1846
numărul membrilor se ridică la 221, dar în afară de aceştia mai existau şi membri onorifici 43 •
Cea de a treia expoziţie industrială din Sibiu n-a atins rezultatele scontate, deşi fusese popularizată. În timp de trei ani corporaţia meşteşugarilor s-a consolidat atît ca influenţă, cit şi
numeric. Intenţia a fost ca expoziţia să fie deschisă la Il septembrie 1847, pe timp de zece zile,
dar nu s-a deschis decît cu două zile mai tîrziu şi a durat doar 8 zile, din cauza numărului mic de
obiecte trimise. Un articol din Satellit des Siebenburger Wochenblattes, referitor la expoziţie, menţionează că s-a tipărit şi un catalog în care figurau 258 de obiecte 44 • E un număr considerabil,
dar, ţinînd seamă de faptul că peste jumătate din bresle n-au expus, că numeroase fabrici cunoscute nu figurau printre expozanţi şi că multe manufacturi cu peste 20 de angajaţi n-au luat parte
la expoziţie, cele 258 de piese se dovedesc a fi chiar puţine. Lipseau produsele fabricii de zahăr,
ale fabricii de hîrtie, obiectele confecţionate de ţesători, pautofari, mănuşari.
Totuşi, expoziţia a avut succes. Faptul că obiectele cumpărate nu puteau fi prelucrate decît
după închiderea expoziţiei dovedeşte că majoritatea exponatelor s-au vîndut. Dulăpiorul sculptat şi omat cu încrustături trimis de tîmplarul Bomsdorfer, masa lui Bnoner, o altă masă cu
scaune şi o canapea făcută de K. G()bel. dulăpioarele lui Kurovsky şi Keile sînt vrednice de
laudă. Dintre bamaşamente, cele făcute de Orendt şi de S. Klis din Mediaş au fost remarcabile,
dar puţin greoaie.
Stofele pot concura cu cele mai frumoase stofe din Bmo şi altele din străinătate, mai ales
cele făcute de meşterii Traugott, Binder, S. Zacbarias, G. Hertel. Tapiseria de mobilă trimisă
de Giirthler şi Scbramm a fost durabilă şi frumoasă.
Dintre pielari, meşterii Bordon, Hierling şi F. Wolff au expus piei frumoase şi bine prelucrate,
de lac, aurite şi colorate.
Dintre arme se menţionează în mod special o puşcă cu două ţevi făcută de D. Schuster. Pălă
rille lui Bayer, care s-au bucurat de apreciere şi la expoziţii din străinătate, au plăcut şi aici.
O ladă de păstrat bani, cu mecanism de siguranţă, trimisă de J. Toll, cît şi lucrarea de măiestrie
a lui Ziegler, un dulap pentru bani, au fost mult apreciate.
Cutii frumoase de argint au trimis meşterii S. Gobbel şi Kleinroth. Parchetele lui Zacharides
şi pălărille de paie ale lui Muth au fost interesante. Mult lăudate au fost o şea feminină făcută
de Orendt, vălurile de tul ale lui Fucks, candelabru} meşterului Hoppe şi vasele de cositor ale
lui Dambach.
"
"
"
"
"

Du Siebenbiirgu Bote, nr. 74 din 19 septembrie 1845, p. 293·294.
Sicbenbiirgu Wochenblatt, nr. 93 din 19 martie 1846, p. 386·387.
Itkm, nr. 91 din 10 noiembrie 1844, p. 393.
Siebenbiirgu Wochmblatt, nr. 93 din 19 martie 1846, p. 386-387.
Salei/il des Sicbmbiirger Wocllenblatles, nr. 76 din 23 septembrie 1847 p. 317-3111.
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Au apărut şi preparatele chimice: săpunurile din ulei de nucă, oţetul de sfeclă adus de zidarul Schefer, care a expus şi machete de case, acidul sulfuric şi alte produse chimice expuse
de Dr. Schull, varul stins prezentat de clujeanul Bl>hm46 •
Expoziţia a fost închisă in ziua de 21 septembrie 1847. Numele premianţilor n-au figurat
nicăieri şi pe baza cercetărilor de pînă acum se poate constata doar că in decurs de trei ani s-au
inregistrat progrese mai ales la postăvari, lăcătuşi şi timplari. Deşi expoziţia n-a reuşit să oglindească dezvoltarea industrială a oraşului, este incontestabil că ea a reprezentat idei progresiste"•.
în Transilvania s-au făcut şi la Cluj demersuri pentru organizarea unor expoziţii industriale.
Gazeta Erdelyi Hirad6 publică in 1844 un apel pentru participarea la o expoziţie de "opere
frumoase", care urmează să se ţină la Cluj incepind cu primele zile ale lunii mai şi ar rămine
deschisă timp de 10-14 zile. După cum reiese însă din apel, aceasta nu urma să fie o expoziţie
industrială, căci intenţia era să se prezinte broderii, împletituri, desene, tablouri pictate. Expoziţia urma să fie cu vinzare• 7 • Chiar dacă a avut loc, această expoziţie nu poate fi numită
inuustrială, dat fiind că meşteşugarii nu au putut participa. N-a rămas însă nici o urmă care să
dovedească realizarea efectivă a expoziţiei plănuite.
Polgdri Tdrsalkod6 din Cluj a avut iniţiativa constituirii unui comitet provizoriu in scopul
de a aduna acţionari pentru o societate pe acţiuni menită să organizeze expoziţii industriale' 8 •
Tot în Erdelyi Hirad6 se comunică in 1845 că comitetul provizoriu al cărui scop este organir.area unei expoziţii industriale la Cluj caută acţionari; persoanele care au primit liste de subscripţie de la comitetul provizoriu sint invitate să le trimită împreună cu suma acţiunilor la
librarul Ioan Tilsch. Tot aici se anunţă că "duminică ... va avea loc şedinţă in această chestiune, unde acţionarii ... vor hotări asupra celor ce sint de făcut in continuare ... vor aduce
reglementări ... şi yor numi funcţionarii ... " 48 •
La 5 decembrie 1845 s-a constituit .,societatea pe acţiuni" care urma să organizeze expoziţia
industrială &o. La şedinţa din martie 1846 comitetul provizoriu a făcut modificările din statutul de funcţionare şi 1-a trimis spre aprobare forurilor superioaren. Tot la această şedinţă
a fost prezentată darea de seamă asupra sumei adunate pînă atunci pentru expoziţie. Ea reprezenta 708,2 fi. argint. Acţionarii au dat 295,12 fi. Polgări Egylet (Asociaţia civică) din localitate 288, 8 fl, iar Cazinoul din Cluj 100 f1. 52 • În afară de breslele clujene, s-au prezentat bresle
şi asociaţii din alte oraşe pentru a se incadra in societatea pe acţiuni menită să organizeze expoziţia industrială. Astfel, Cazinoul din Aiud a dat 100 fi.
În cazul aprobării statutului de funcţionare, prima expoziţie urma să aibă loc in perioada
15 iulie - 3 august 1847 ... Se va expune totul, in afară de pictură şi statui"53 . S-au propus
5 modalităţi de premiere : medalii de aur, argint, bronz, diplome de merit şi menţiuni. Pe baza
cercetărilor de pînă acum nu avem cunoştinţă de fapt că expoziţia din 1847 ar fi avut loc
efectiv.
Meşteşugarii din Transilvania au participat la expoziţii industriale nu numai in ţară, ci şi
peste hotare. În evidenţa primei expoziţii industriale de la Pesta, care a avut loc in 1842, in
perioada 25 august-21 septembrie, există mai mulţi expozanţi din Transilvania. Premiat n-a
fost însă decit G. D' Andre, proprietarul fabricii de faianţă din Batiz. Pentru vasele sale negre·
aurite a primit medalie de bronz 54 • Tot la această expoziţie, pălărierul sibian Bayer a primit
<liplomă de merit pentru pălăriile sale de fetru, pentru şepci şi pentru materiale de pălării. Au
mai primit diplome de merit bra.~ovenii A.M. Simonyi şi G. Krammer pentru păturile expuse 55 •
La cea de a doua expoziţie industrială pestană, care a avut loc in 1843, Gheorghe Zahn, fabricant de sticlă din Zlatna, a primit medalie de argint, iar fabricantul de piele Iacob Winkler
din Arad medalie de bronz. Diplomă de merit a primit clujeanul Petru Rajka, pentru o maşinii.
" Ideon, nr. 78 din 30 septembrie 1847, p. 322-323.
" Der Siebenburger Bole, nr. 75 din 23 septembrie 1847, p. 307.
" Erdelyi Hirado, ur. 18 din 1 martie 1844, p. 102.
"Idem, nr. 131 din 3 aprilie 1846, p. 211-212.
" Idem, nr. 82 din 14 octombrie 1845, p. 650.
0
'
Mult es ]elen, nr. 97 din 5 decembrie 1845, p. 575.
" Erdelyi Hirado, nr. 131 din 3 aprilie 1846, p. 211.
" Ibidem.
" Ibidem.
" Siebenbiirger Wochenblall, nr. 83 din 16 octombrie 1842, p. 375.
u Ibiiem.
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de tocat paie. Tot la

această expoziţie

au fost bine apreciate

lucrările blănarului

din Arad

Ştefan

Swatek~•.

La cea de a treia expoziţie industrială de la Pesta, ţinută in anul 1864, intilnim numele multor
din Transilvania. Fabrica de stearină Halg şi Kt>nig din Timişoara şi fabrica de stearină
din Sibiu au cîştigat medalie mică de aur. Medalia mare de argint au cîştigat-o vasele de faianţă
neagră ale lui G. D' Andre din Batiz. Medalie de bronz au cîştigat: fabrica de ulei de la Jibou
a lui Nicolae Wesselenyi, meşterul aurar şi argintar Mauriciu Briihl din Arad, cuţitarul Iosif
Pauker din Oradea, tîmplarul Mihai Gt>ncz din Satu :Mare, fabricantul de chimicale Eggenberg
din Timişoara, fabricantul de lichior Finy Lenard din Oradea şi legătorul de cărţi Ludovic Hollosy
din Oradea~ 7 •
Meşteşugarii transilvăneni au participat şi la expoziţiile industriale de la Yiena. În acest
sens un rol important au avut corporaţiile meşteşugarilor din Sibiu şi Braşov. Încă din 1844
Siebenburger Wochenblatt publică un articol in care meşteşugarii sint îndemnaţi să participe cu
produsele lor la expoziţia din Viena~ 8 • Der Siebenburgische Volksfreund a publicat articolul apă
rut în Wiener Zeitung in legătură cu premianţii expoziţiei, printre care găsim mulţi meşteşugari
din Transilvania. Pălărierul Georg Bayer şi pielarul Iosif Bayer au cîştigat medalia de argint.
Atît unul, cit şi celălalt sînt sibieni. Ţesătorul braşovean G. Miess a cîştigat medalia de bronz.
Menţiune au căpătat funarul 1. Augustin, ţesătorul Fr. Krammer junior şi postăvarul M. Tautler din Braşov~ 8 . Premiile şi diplomele au fost înaintate cîştigătorilor la primăria din Braşov,
într-un cadru festiv 10 •
Expoziţiile industriale pe care le-am înfăţişat aduc noi precizări cu privire la situaţia industriei transilvănene la inceputul secolului al XIX-lea. Faptul in sine că oamenii se ocupă îndeaproape de problema industriei, că se constituie corporaţii de meşteşugari, că se organizează
expoziţii industriale, înseamnă că in cadrul feudalismului apar deja noile forţe sociale, care îşi
dau seama că există o singură cale spre progresul social : dezvoltarea industrială cu caracter capitalist. Analizînd însă expoziţiile industriale din punct de vedere al expozanţilor şi al pieselor
expuse, se pune în lumină faptul că forma generală de producţie a rămas tot sistemul breslelor.
Majoritatea expozanţilor sînt meşteşugari breslaşi, manufacturile şi fabricile figurînd în număr
redus.
ANA !v!ARIA ARDOS
meşteri

GEWERBEAUSSTELLUNGEN IN SIEBENBURGEN \'OR 1848
(Zusammenfassung)
Die Arbeit beschăftigt sich mit den ersten, in Siebenbiirgen organisierten Gewerbeausstellungen. Diese Ausstellungen wurden vor 1848 auf Antrieb der Gewerbevereine veranstaltet.
Der Kronstădter Gewerbeverein organisierte ftinf Ausstellungen in den Jahren 1843, 1844,1845,
1846 und 1847. An diesen Ausstellungen nahmen hauptsăchlich Zunfthandwerker teil, aher
neben ibren Erzeugnissen finden wir auch jene der Manufakturen und Fabriken. Die Teilnahme
war gebiihrenfrei und die Ausstellungen mit Verkauf verbunden. Bei den Hermannstădter in
den Jahren 1843, 1844, 1847 wurden auch Preise verliehen. Es gibt Anzeichen dass auch in
Cluj Vorbereitungen zur Organisierung von Gewerbeausstellungen getroffen wurden, welche
aber am Ende nicht abgeha1ten wurden.
Diese Ausstellungen liefem den Beweis dass in Siebenbiirgen die feudale Produktionsweise
die vorherrschende war, aber das Biirgertum als Trăger der Ideale einer neuen sozialen Organisierung schon erschienen war. Dieses Biirgertum unternahm alles im Interesse des Fortschrittes,
der neuen kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
•• Erdelyi Hirado, nr. 89 din 7 noiembrie 1843, p. 534, şi nr. 90 din 10 noiembrie 1843, p. 539-540.
" Hetilap (Pesta) nr. 82 din 13 octombrie 1846, p. 1354-1362.
•• Siebenburger Wochenblall, nr. 78 din 26 septembrie 1844, p. 341.
11
Der Siebenburgische Volksfreund,~ nr. 30 din 25 iulie 1845, p. 240; Erdtlyi Hirado, nr. 62 din 5 august 1845,
p. 469; Siebenbiirger Wochenblall, nr. 60 din 27 iulie 1845, p. 265.
11 Siebenbiirger Wochenblall, nr. 76 din 21 septembrie 1845, p. 337.
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DESPRE POLITICA AGRARĂ A GUBERNIULUI TRANSILVAN
ÎN PERIOADA 1849 - 1854

În concepţia de reorganizare a Monarhiei habsburgice după înfrîngerea revoluţiilor din 1848, pe
lîngă problemele politice, primea un accent deosebit şi ideea transformării acestei puteri multinaţionale pe tărîm economic, ca ea să se poată menţine, pe de o parte, avînd concurenţa mereu crescîndă a marilor puteri, multe din ele cu relaţii de producţie moderne, capitaliste, iar pe
de altă parte, în condiţiile unei lupte, tot mai susţinute, de eliberare a popoarelor subjugate.
Atotputernicul ministru al Austriei, Alexander von Bach, care cîteva luni înainte dorea să
transforme această monarhie zguduită pînă în temelii într-o putere viabilă pe baricade, după
înfrîngerea revoluţiilor, ca reprezentant al marii burghezii, făcea eforturi pentru consolidarea

ei printr-o serie de măsuri adminîstrative. Împreună cu adepţii unor idei, publicate într-o formă
de program la 31 decembrie 1851 şi denumite .. principii de guvernare", el dorea să formeze o
nouă Austrie care, printr-o politică absolutistă şi de concesii pe planul transformării burgheze,
să-şi menţină existenţa. 1 El era deci pentru luarea unor măsuri economice cu caracter burghez,
astfel şi pentru lichidarea rămăşiţelor relaţiilor iobăgeşti, care de mult frinau dezvoltarea Monarhiei şi care duceau la contradicţii ascuţite intre marii proprietari şi ţărani, contradicţii periculoase pentru o transformare paşnică înspre o economie burgheză a Monarhiei.
.. Principiile de guvernare" se refereau la toate sectoarele vieţii economice din Monarhie şi la
toate ţările şi regiunile, provinciile stăpînite de Curtea de la Viena. Astfel Bach urmărea încadrarea în circuitul vieţii economice şi a Transilvaniei. Incluzînd-o în uniunea vamală austriacă,
Viena dorea să ridice economia acestui principat la un nivel potrivit unui schimb de mărfuri
european. Dar această măsură nu a dus la scopul urmărit. Dezvoltarea rapidă a forţelor de producţie în general după 1848, în toate provinciile, a avut ca urmare întărirea burgheziei naţiuni
lor asuprite, care s-au situat în fruntea luptei de eliberare, cauzînd grele lovituri concepţiei
formulate la Viena.
În grupul de măsuri cu caracter economic pentru transformarea Austriei se încadrează toate
dispoziţiile luate pe tărîmul rezolvării contradicţiilor din industrie şi agricultură, astfel şi ordonanţa guvernatorului Ludwig Wohlgemuth, reprezentantul cu puteri nelimitate al Vienei în
Transilvania după înfrîngerea revoluţiei din această parte a monarhiei. Luarea măsurilor de \Vohlgemuth a fost sugerată de către Curtea de la Viena.
Wohlgemuth a fost numit în calitate de guvernator cu două luni înaintea înfrîngerii totale a
revoluţiei din 1848, iar la 26 august 1849 el se afla deja la Sibiu, la reşedinţa guvernului transilvănean, readusă după 59 de ani de la Cluj, unde a fost mutată de Gheorghe Bânffy 2 .
Wohlgemuth a venit în Transilvania cu o misiune specială, primită prin instrucţiuni secrete
în vara anului 1849: Transilvania să fie pacificată, încadrată organic în Monarhia habsburgică
şi reorganizată din punct de vedere administrativ şi economic. De acum înainte - pre\'edeau
instrucţiunile ce le primise Wohlgemuth - Transilvania va fi parte componentă a Monarhiei,
ea trebuie să participe în mai mare măsură la dezvoltarea întregii Austriia.
Wohlgemuth încă nici nu terminase definitiv reorganizarea Transilvaniei în districte - în
fruntea cărora a fost pus cîte un comandant militar, ajutat de un comisar pentru chestiunile
civile-, cînd a şi emis ordonanţa nr. 52 din 10 ianuarie 1850, referitoare la lichidarea raporturiR.A. Kanu, Die Naltonalităten der Habsburgermonarchie, II, Graz-K~In, 1964, p. 89-95.
H. Klima, Guvernatorii Transilvaniei. 1774-7867, Cluj-Sibiu, 1943, p. 65.
• ldem, p. 64.

1
1
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lor cu caracter feudal. 4 Această ordonanţă, după ce declara că hotărîrile luate in 1848 de către
dieta de la Cluj in problema pămîntului sint valabile, a dispus imediata rezolvare a situaţiei printr-o serie de dispoziţii corespunzătoare pentru aplicarea legii din 1848, dispoziţii care lipseau
din hotărîrile dietei.
Această ordonanţă subliniază că legăturile iobăgeşti sint desfiinţate, "intre pămîntul nemeşesc şi iobăgesc nu mai e nici o deosebire"'. Totodată se accentuează că" ţăranilor de pînă acum li
s-a recunoscut proprietatea pămînturilor in stăpînirea şi folosinţa lor aflătoare" 6 • Recunoscind
caracterul identic al pămînturilor moşiereşti şi iobăgeşti, ordonanţa nu a dispus însă şi improprietărirea, aprobind doar intrarea în proprietatea ţăranilor a pămînturilor urbariale, iobăgeşti
şi ştergerea robotelor pe pămînturile moşierilor, robote ce au izvorit din situaţia veche a ţărani
lor-iobagi, "din personala legătură iobăgească" 7 • În realitate ordonanţa confirma hotărîrile dietei
din 1848.
În continuare ea specifica ştergerea tuturor slujbelor legate de "personala legătură iobăgească",
astfel a "datorinţei de tors, a adunării şi cărăturii produselor naturale sălbatice, a slujbei la curte
şi la vinat domnesc, a ajutorului la dirijarea morilor şi iazurilor domneşti, etc." 8 ; de asemenea,
ordonanţa prevedea lichidarea slujbelor tărăneşti provenite din folosirea unor pămînturi inainte
(intre 1 ianuarie 1819 - 1 ianuarie 1848) iobăgeşti, dar care au fost date familiilor neiobage,
aşezate pe moşii feudale. Această ordonanţă prevedea deci lichidarea, fără despăgubire, a tuturor
slujbelor legate de pămînturile, locurile iobăgeşti; de asemenea, intrarea in proprietatea pă
mînturilor urbariale, principiu acceptat şi de către dieta din Cluj.
Ordonanţa a dispus şi ştergerea sarcinilor provenite din invoielile făcute pe veci sau pe durată
nehotărîtă, dar cu despăgubire. Aici ea se referă la problema jelerilor alodiali, la sarcinile prownite după loturile date "in folosinţă" din pămînturile alodiale. Aceste raporturi intre
moşieri şi ţărani s-au format, incepind cu sfîrşitul secolului al XVIII-lea, in condiţiile intensificării schimbului de mărfuri, ale naşterii economiei alodiale, cind moşierii n-au mai fost dispuşi ca, prin împărţirea loturilor de pămînt, să se creeze noi sesii urbariale. În unele părţi ale
Transilvaniei numărul jelerilor alodiali era mare, dar mai mare era numărul iobagilor care foloseau pămînturi de acest fel. Pentru ca acest lot să intre in proprietatea lor ei erau siliţi să plă
tească o despăgubire moşierilor.
Ordonanţa a prevăzut şi lichidarea dijmei plătite moşierilor, dar nu şi bisericilor, şcolilor
şi parohiilor, deşi masele erau impotriva menţinerii acestei sarcini. După infringerea revoluţiei,
Curtea de la Viena, care încerca să folosească bisericile pentru menţinerea prestigiului Monarhiei,
le-a făcut această favoare. în ordonanţă se spune că dijmele " ... pe seama bisericilor, şcoalelor
şi parochiilor, sau pentru alte scopuri de obşte menire nu sint şterse, ci vin a se da care însă
la vremea sa încă se vor răscumpăra." 8
Legea din 1848 nu a pomenit problema dreptului de folosinţă a pădurilor şi păşunilor, deşi
in Transilvania ea atinge majoritatea ţărănimii, suprafaţa pădurilor şi păşunilor constituind
peste 50% din teritoriul întregii Transilvanii. Recunoscind gravitatea acestei probleme, ordonanţa
a prevăzut că "dreptul de lemnărit şi păşunat, precum şi alte intre foştii proprietari şi iobagi
obişnuite drepturi de servitute, asemenea pe lingă răscumpărare, se vor şterge ... " 10 • Aceastii
măsură a contribuit in multe privinţe la liniştirea maselor, dar ele au devenit totuşi nerăbdătoare,
deoarece moşierii au pretins şi după 1848 grele presta ţii în schimbul folosirii pădurilor şi păşunilor,
in perioada cind creşterea animalelor s-a ridicat la o însemnătate de prim rang în rindurile ţă
rănimii din Transilvania.
:Merită să fie menţionată afirmaţia ordonanţei in legătură cu folosirea unor loturi de pămint
in arendă. Ea subliniază că pentru aceste pămînturi prestaţiile rămîn in vigoare, după toate

1 52. Publicarea guvernatorului
civil şi militar din 70 ianuarie 1850 pentru principiile ce t•in luate in bdgare de
starnd la hotarirea in difermfe urbariale, in Culegere de prea inaltele patente impărăteşli, ce au eonis pmtru Transilvania,
79 iunie 1849 - februarie 1850, p. 142.
• Ibidem.
• Ibidem.
7 Ibidem.
1 Ibidem.
' Culegere de prea înaltele patente împdrdteşti, ce au emis pentru Transilvania, 19 itmie 1849 - februarie 1850,

f•. 143.

" Ibidem.
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probabilităţile pentru că această formă
preajma revoluţiei din 1848 .

de raporturi nu mai era de

natură feudală.

Ea apare in

. În ultimul paragraf al ordonanţei se analizează problema aşa-numiţilor curialişti, adică a ţă
celei mai sărace, a "jelerilor curialişti", aşezaţi pe sesiile curialiste nemeşeşti, în schimbul
unor servicii de 12-20 de zile robotă anual, a "jelerilor censualişti", sau "taxalişti", care îndeplineau servicii în bani, a "jelerilor contractualişti", cu contracte provizorii şi cu îndeplinirea
sarcinilor prin zile de robotă, a "jelerilor dijmaşi", care plăteau moşierilor in schimbul unui
lot mic de pămînt a cincea sau a şaptea parte a recoltei, drept dijmă şi a "jelerilor industriali", aşe
zaţi pe alodii şi care indeplineau sarcini în manufacturile moşiereşti. O îngăduinţă a ordonanţei
in legătură cu această categorie de ţărani era că ea sublinia: dacă pămînturile, după ce ţăranii
îşi îndeplineau sarcinile, vor fi găsite ca urbariale, Yor intra in proprietatea lor, însă dacă ele
vor fi găsite alodiale, persoanele care le folosesc vor trebui să continue a-şi indeplini sarcinile.
În ultima parte a ordonanţei se vorbeşte de formarea unei comisii provinciale, care va avea
sarcina să ducă la bun sfîrşit principiile ordonanţei, in cazurile cînd libera învoială din ambele
părţi ya fi imposibilă. Aceste comisii, numite "judecătorii urbariale", au luat fiinţă in 1858.
rănimii

*
Ordonanţa emisă

de guvernatorul Transilvaniei cu puteri nelimitate se situează in cadrul
celor mai importante măsuri cu caracter economic luate in Monarhia habsburgică multinaţională,
după revoluţiile din 1848. Ea era chemată să reglementeze raporturile dintre masele de ţărani
şi moşieri, raporturi schimbate prin legea a IV-a din 1848 a dietei transilvănene, dar in multe
locuri rămase neatinse din cauza impotrivirii moşierilor.
Ordonanţa aYea putere de lege, ea declara că "între pămîntul nemeşesc şi iobăgesc nu mai
e nici o deosebire" şi prevedea respectarea acestei realităţi prin îndeplinirea tuturor măsurilor
prescrise de ea.
Ordonanţa avea putere de soluţionare chiar a raporturilor litigioase dintre moşieri şi ţărani,U
prin aceea că prevedea posibilitatea "invoielilor între proprietari şi ţărani", în spiritul ordonanţei.
Mai mult, ordonanţa sublinia ca o datorie a "ocîrmuirii" să mijlocească aceste învoieli paşnice.
Datele arhivistice arată că astfel de invoieli s-au făcut cu miile in perioada 1850-1854, acest
din urmă an fiind cel al apariţiei patentei pentru Transilvania istorică. Astfel ideile incluse în
legile din 1848 privind desfiinţarea iobăgiei s-au concretizat in multe cazuri cu ajutorul ordonanţei nr. 52 din 10 ianuarie 1850, dată din însărcinarea Vienei de L. Wohlgemuth, guyernatorul Transilvaniei.
I. IWVACS
ANEXĂ

52. Publicarea guvernatorului c.cr. civil şi militar din 10 ianuarie 1850, pentru principiile ce
vin luate in băgare de seamă la hotărîrea în diferenţe urbariale.
Tristele întîmplări a celor din urmă doi ani nu-i îndoială că au dat prilej ca comunităţile (obş
tile) ici colea să-şi ţină mîinile la avere străină, dar însă se silesc şi unii dintre foştii proprietari
(domni pămînteşti) deşi copcia iobăgească intre dînşii s-au desfăcut, şi ţăranilor de pînă acum
li s-au recunoscut proprietatea pămînturilor, în stăpînirea şi folosinţa lor aflătoare - a întrebuinţa timpul acest de trecere din starea cea de mai înainte în această nouă, spre aceea, ca drepturile sale de proprietari şi mai incolo să le întrebuinţeze; pe foştii iobagi sub deosebite titule
să-i strîngă la facerea de slujbe, pămînturile iobăgeşti să le cuprindă de la ei - ba şi dreptul
de. lem~ărit. şi de păşunit, care se socotea ca o inzestrare a lor să-1 cuprinză acei propnetan- pnn care a lor urmare se primejduieşte în de obşte dreptul şi siguranţa.
_ ~ereg~torii~e publice nu vor suferi fapte nelegiuite şi abateri din partea ţăranilor şi a comunitaţilor, Şl la fiecare esorbitare trebuie să păşească cu tot asprimea legii, ce dreptatea pofteşte,
ca şi foştii proprietari în tocmai asemenea să fie trataţi cind vor trece măsurăleţii ; in privinţa
Raporturi care nu erau stabilite pe hirtie, deci nu se ştia precis dacă erau raporturi iobăgeşti sau numai
de jeleri alodiali şi dacă pămînturile folosite de aceşti ţărani erau urbariale sau alodiale.
11
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fostelor pămînturi iobăgeşti să se păzească Status quo pînă cînd se vor face in treaba aceasta alte orinduieli legiuite, şi la ţăranii intru întîmplări cînd li s-ar vătăma proprietatea pămîntului şi
scutinţelor lor, să li se deie grabnic apărare şi ajutor. Pînă cind vor urma hotăriri deosebite despre
punerea in lucrare a rînduielilor legiuite in privinţa ştergerii iobăgiei şi a infinţării scutirei pă
mîntului şi pînă cînd acest lucru de mare însemnătate cu scumpătate se va pune in rind, pricinile, care din astfel de împrejurări s-ar scorni, să se hotirască după următoarele principii.
Prin rostita desfacere a legăturii iobăgeşti, şi urmată prin aceea asemănare şi scutire a oricărui pămînt (va să zică: intre pămîntul nemeşesc şi iobăgesc nu mai e nici o deosebire) au incetat de tot - parte fără nici o despăgubire, parte pe lîngă despăgubire, ce la vremea sa se va
hotări - şi nu se poate pofti:
a) Robotele şi banii pentru robote de la subjeleri şi locuitori aşezaţi pe pămînturi iobăgeşti
precum nici un fel de slujbă şi bani, care au purces din personala legătură iobăgească, din temeiul apărării ce avea ţăranul de la proprietar, şi din stăpînirea ce avea acelaşi peste pămînt şi
cit, spre pildă, datorinţă de tors, adunarea şi cărătura produselor naturale sălbatice, slujba de la
curte şi la vinat domnesc - ajutor la dirijarea morilor şi iazurilor domneşti - fără nici o plată
şi a.!.
b) Toate din legătura iobăgească şi drepturile nemeşeşti purcezătoare, de pămîntul mai inainte
iobăgesc legate slujbe şi banii iobăgeşti, sau că s-au dat acelea mai tirziu fostului ţăran pentru
aşezarea lui (va să zică, sau iobagii sau jelerii tot una) ;
c) Împrumutele datorinţe, sau pretenţiuni, care purced din invoieli făcute pe ncie, sau vreme
nehotărîtă (emphiteutische) şi altele despre împărţirea proprietăţii - care însă nu aduc cu sine
legătura iobăgească - (census in recognitionem dominii directi) sint asemenea şterse pe lingă
despăgubire - totuşi însă pînă ar urma aceasta vin de a se implini singur numai cu aceea
schimbare, că slujba robotală se poate răscumpâra cu bani, ce rămîne la sloboda invoire
a ambelor părţi.
d) Daţii naturale nu din dreptul fostului proprietar de dijmuit - cu o oarecita parte din roada
pămîntului in bucate purcezătoare - şi care sint cu nestrămutare, pe seama bisericilor, şcoalelor
şi parochiilor, sau pentru alte scopuri de obşte menite, nu sint şterse, ci vin a se da, care însă la
vremea sa încă se vor răscumpăra.
e) Dreptul de lemnărit şi păşunit, precum şi alte intre foştii proprietari şi iobagi obişnuite drepturi de servitute, asemenea pe lîngă răscumpărare, se vor şterge, însă pînă s-ar înfiinţa acea răs
cumpărare şi regulă vor avea de a rămînea intru a sa deplină fiinţă; nu se poate dară întrebuinţarea acestor drepturi foştilor iobagi denega, numai de sine se inţelege, că la întrebuinţarea
acelora orinduielile pentru creşterea pădurilor, şi ţinerea rindului prescris in lemnărit, trebuie
a se ţinea cu scumpătate.
f) Hotărîrile acestea nu vin de a se inţelege pentru pămînturi date in arendă pe vreme hotă
rîtă cu contracte care vin a se ţinea nevătămate.
g) Încît pentru aşa numiţii curialişti (curteni) atîrnă lucru de la deslegarea întrebării, că
oare trecut-au pămînturile - deşi întrebuinţate pe temeiul oareşcărei invoieli - in însuşire
de pămînturi iobăgeşti? oare vin acelea de a se privi ca aşezăminte de lăcaşuri iobăgeşti pe locuri domneşti - sau alodiale? prin urmare slujbele de aceiaşi făcute ca din legătura iobăgească
acum şterse - curgătoare? sau doar din aceea pămînturile pe lingă contracte personale pe vreme hotărîtă cu condiţiuni anumite încheiate, care se pot desface (renuncia) va să zică, ca vin
ţinătorii acelor pămînturi de a se socoti ca foştii iobagi (coloni, inquilini) sau numai ca arendatori
vremelnici? Ca in cazul dintîi ei sint scutiţi, de slujbe, iar in cel din urmă trebuie să implineasdt
indatoririle primite cu contract asupră-şi.
În privinţa din urmă va fi datoria ocănnuirii a mijloci o învoială intre proprietari şi ţărani,
mai ales dacă condiţiunile contractului intre dînşii vor fi celui din urmă asupritoare.
h) Nimănui fără deosebire nu este iertat aşi face sieşi singur dreptate, ci are de aşi da jalba
cu pricinile sale competentei deregătorii guverniale înainte, şi de la aceaşi aşi dobindi apărare şi
ajutorinţă legiuită. Împotriva lucrătorii se vor trage la strînsă răspundere şi pedeapsă legală.
Spre scutirea pămîntului se va rîndui o deosebită comisiune provincială.
Comisia aceasta va fi însărcinată, cu luare aminte la deosebitele jurstări ale ţării, la feluritele
titule ale veniturilor de mai inainte domneşti. la datorinţele iobăgeşti. la pămînturile de ţărani
stăpînite, şi la înpovărarea acelora, a hotărî care bani şi slujbe iobâgeşti să fie şterse fără răsplată,
şi care pe lingă despăgubire, apoi prin ştergerea drepturilor acestora, şi corespunzătoarele poveri
a hotărî, şi a mijloci imprumutata despăgubire cuviincioasă.
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Pînă la înfiinţarea comisiei scutitoare se vor strădui deregătoriile ocărmuirii a împiedeca
pricinele şi jalbele ce se vor da înainte cu buna, iar cind împăciuirea nu s-ar putea mijloci
după cercetarea cu amănuntul a stărilor imprejur atit in privinţa faptei cit şi a dreptului vor hotărî după principiile mai in sus desluşite.

Volgemut m.p.
F.M.L.

UBER DIE AGRARPOLITIK DES SIEBENBURGISCHEN GUBERNIUl\IS
ZWISCHEN 1849- 1854
(Zusammenfassung)
Die kurzgefasste Darstellung soli durch Untersuchung eines wenig bekannten - unter Anleitung der osterreichischen Regierung vom siebenbtirgischen Gubernium erlassenen Dokumentes
(Regierungserlass vom 10. Jănner 1850) - die Agrarpolitik der Wiener Regierung in Siebenbtirgen nach der Revolution von 1848 erlăutern. Es wird hervorgehoben, dass der Wiener Hof
die Liquidierung der Feudalverhăltnisse und die Umwandlung der Wirtschaft der Gesamtmonarchie in eine kapitalistische, im Handel mit den Nachbarstaaten konkurrenzfăhige Wirtschaft
erstrebte. Wien betrieb diese Wirtscbaftspolitik in der Hoffnung. die 1848 schwer erschUtterte
Monarchie zu retten.
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"ROMĂNISCHE REVUE" (1885-1894), REVISTĂ PENTRU
APĂRAREA

Studierea

mişcării

INTERESELOR

memorandiste, cea mai

NAŢIONALE.*

importantă mişcare

a românilor ardeleni după
a pregătit opinia publică
din imperiul austro-ungar

revoluţia de la 1848, impune cu necesitate cunoaşterea presei care
europeană, înfăţişîndu-i problemele majore care frămîntau naţiunile

în general şi pe ale românilor în special.
Un astfel de rol i-a fost atribuit revistei române "Romănische Revue". Necesitatea apariţiei
ei a fost dezbătută într-o şedinţă a Comitetului Central al P.N.R. din 3 iunie 1884, cînd, o
dată cu hotărîrea de a se elabora "un memorial politic, destinat anume pentru politicienii
neromâni din patrie şi străinătate, în care să se descrie situaţiunea politică de nemaisuferit
a naţiunii române din ţările supuse coroanei Sfîntului Ştefan ... ", s-a "apreciat şi recomandat
foaia «Romănische Revue>), redactată de D-1 dr. Cornel Diaconovicî în sensul aceluiaşi concluz al conferinţei"l, Rolul revistei era deci de a informa opinia publică europeană asupra
situaţiei politice a românilor din imperiul austro-ungar şi a pregăti astfel terenul pentru
înaintarea şi publicarea Memorandului. Acest scop este dezvăluit în toată claritatea sa de
Vincenţiu
Babeş în raportul
prezentat, in numele Comisiunii de 30, la conferinţa P.N.R.
din 9 mai 1887: "Chiar aici la noi acasă s-a intemeiat foaia <cRomănische Revue>) ... cu
scopul de a informa publicul străin despre adevăratele stări sociale şi politice ale noastre, şi
continuînd pe această cale sigur ne vom succede a crea o opiniune publică în Europa care
să ne sprijinească, şi atunci nu vom mai putea fi trecuţi cu vederea de inaltele puteri de
stat ... " 2
Acest scop este declarat deschis în primul fascicol al revistei de către redactorul ei dr. Corneliu Diaconovich :
"Romănische Revue" trebuie să fie "un organ care să facă accesibil marelui public din
ţară şi străinătate informaţii conştiincioase asupra situaţiei şi tendinţelor românilor din Ungaria
şi să le dea de înţeles aspiraţiile lor politice ... <<Romănische Revue>) este chemată să reprezinte in partea sa politică, condusă de forţe excelente, un organ de apărare impotriva atacurilor z.Unice ale adversarilor noştri, iar în partea ei literară - cu colaborarea celor mai eminenţi scriitori o imagine fidelă a tendinţelor culturale ale intregii naţiuni române ... " 3
Revista "Romănische Revue" apare în luna iulie 1885, desfăşurîndu-şi neîntrerupt activitatea pînă la sfîrşitul anului 1894, cînd o dată cu interzicerea activităţii P.N.R. este sistată
şi apariţia ei.
"Romănische Revue" este o revistă lunară, politico-culturală. Iniţial ea a apărut la Budapesta. Din iunie 1886 ea îşi mută sediul la Reşiţa, schimbare motivaU't de redactorul ei prin
cauze familiare : "moartea tatălui" 4 necesitatea plecării sale din Budapesta şi a stabilirii la
Reşiţa. Din ianuarie 1889 sediul revistei este mutat din nou, de data aceasta la Viena, din
cauza persecuţiilor îndreptate împotriva revistei şi a proceselor de presă intentate ei. Arti• Publicăm

numai

prima parte a articolului;

partea a II-a va urma in volumul IX al anuarului Acta Muse'

N apocensis.
·Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice ale românilor de s11b coroana ungard, VII, Sibiu 1913,
p. 330.
• Jdem, p. 343.
• Romiinisclle Revue, iulie 1885, an. I, fascicola J, p. 1-2.
• ldem, iulie 1886, an II, fascicola VI, p. 1-2.
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colul redacţional din ianuarie 1889 îşi manifestă certitudinea că .,in Austria va putea aduce
mai liber ştiri despre românii de dincoace şi de dincolo de Carpaţi ... " 6 , îşi va putea continua
mai rodnic activitatea, deoarece .,la Viena sintem în contact nemijlocit cu reprezentanţii ...
României, cit şi cu cercurile politice austriece cărora ne adresăm in intervenţiile noastre"'·
în anul 1893, o dată cu schimbarea numelui, revista îşi mută sediul la Sibiu, din cauza,
arată editorialul din ian. 1893, .,retragerii debitului poştal de la •Romănische Revue~" 7 •
În anul 1894 sediul revistei va fi Timişoara, deoarece - arată redactorul - "intemeierea
foii politice •Dreptatea• la Timişoara, la care colaborează şi redactorul revistei de faţă, a
făcut necesară mutarea şi a revistei la Timişoara" 8 . Redactorul asigură însă publicul cititor
că noua situaţie va da posibilităţi mărite de a informa publicul .,de situaţia politică, de
tendinţele culturale ale poporului român, de istoria, de limba şi literatura sa" 9 •
Revista îşi va schimba in cursul celor zece ani de activitate şi editorul. Dacă pînă in anul
1890 editor a fost dr. Corneliu Diaconovich, din anul 1891 el este inlocuit cu dr. St. N. Ciurcu
avînd ca redactor responsabil pe dr. Titus Tomiuc10 . În 1893 editorul revistei este Petru
Broşteanu, membru corespondent al Academiei Române 11, pentru ca in 1894 să revină din
nou dr. C. Diaconovich, iar dr. Valeriu Branişte să fie redactor responsabil al ei19• în mod
asemănător şi din aceleaşi motive tactice revista îşi ,.a schimba din anul 1893 numele in .,Romă
rusche J ahrbiicher''.
Revista era scrisă in limba germană. Alegerea acestei limbi n-a fost întîmplătoare. Ea· era
adresată cercurilor politice europene. in special Germaniei. Dezvăluind situaţia şi asuprirea
naţională a românilor din imperiul austro-ungar, se urmărea atragerea atenţiei cercurilor
conducătoare austriece dar şi germane asupra suferinţelor acestora şi a imposibilităţii menţinerii
României mult timp în cadrul Triplei Alianţe dacă nu se vor aduce îmbunătăţirile necesare
soartei lor. În acest scop sint publicate numeroase articole care dezvăluie asuprirea naţională
a românilor din imperiu, diverse procese de presă indreptate împotriva ziarelor româneşti,
modul şi felul de aplicare a aşa-zisei legi a naţionalităţilor, măsurile luate pentru deznaţionali
:z:area acestora, legile şcolare votate şi puse in aplicare in această perioadă pentru a servi aceste
ţeluri etc., precum şi lupta disperată a poporului român pentru a-şi păstra limba şi a-şi salva
fiinţa naţională. Urmărind difuzarea cit mai largă a revistei, două treimi din exemplarele ei
au fost trimise gratuit unor cercuri politice şi culturale străine, unor politicieni şi scriitori de
..,ază, bibliotecilor publice, cluburilor politice, corporaţiilor ştiinţifice, asociaţiilor literare şi
studenţeşti şi redacţiilor lor 13 , reducîndu-se totodată şi costul abonamentului pentru străinătate
la 12 mărci sau 20 franci 14 de la 20 mărci respectiv 25 franci 15 .
Apariţia redstei .,Romănische Rcvue" este deosebit de bine primită de publicul românesc.
Încă din 2 iulie 1885 .. Tribuna" 18 şi Gazeta Transilvaniei"1 7 anunţă apariţia viitoare a ei şi
conţinutul primului său fascicul. .,Telegraful român" in numărul său din Il iunie anunţă cititorii că .,dr. Corneliu Diaconovich s-a decis a scoate un ziar în limba germană, care va avea a
susţine cauza noastră naţională faţă cu lumea cultă în o limbă universală". Prezentind şi el
J•rogramul primului fascicul, termină recomandind .,cu toată căldura această incercare lău
dabilă"18 . .,Luminătorul" de la Timişoara făcînd cunoscut şi el cititorilor apariţia revistei,
scopul şi conţinutul ci, se arată nemulţumit de faptul că revista nu a adoptat un program politic
propriu . ., Programă proprie politică numita foaie nu are, nici se declară ca aderentă a cutărei
programe politice existente. . . va să zică ~Romănische Revue•> nu e organ de partid, nu
1

ldetn, ianuarie 1889, an. \', fascic..::oln I, p. 4.
ldem, ianuarie 1890, an. \'1, fascicola I, p. 4.
• Romă11isclze ]alorbiiciJCr, ianuarie 1893, an. IX, fascicola 1, p. 56.
1
ldeon, ianuarie 1894, an X, fascicola I, p. 4.
• Ibidem.
10 Rotnănisc!Je Rcvue, ianuarie 1891, an. \'II, fascicola I, p. 1.
11 Hnmiinische ]ahrbiicller, ianuarie 1893, an. IX, fascicola I, p. !.
1' /Jem, ianuarie 1894, an. X, fascicola 1, p. !.
" Romănische Revue, ianuarie 1892, an. VIII, fascicola 1, p. 1.
11 1 dem, ianuarie 1888, an. IV, fascicola 1, p. 1.
" ldcm, ianuarie 1885, an. 1, fascicola 1, p. !.
11
TribuHa, 2/14 iulie 1885, an. II, nr. 148.
" Gazeta Transilvaniei, 10/22 iulie 1885, an. XLVIII, nr. 152.
" Telegraful Rom4n, 10/23 iulie 1885, an. XXXIIII, nr. 74, p. 25:..
1
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direct pentru oarecare programă politică, ci bazindu-se pe conştiinţa sa va informa cu
sinceritate publicul mare despre cele ce-i va dicta conştiinţa cu privire la români". De aceea,
declară redactorul, "o îmbrăţişăm cu frăţească căldură şi o recomandăm din inimă curată onor.
public român spre părtinire" 19 • Cu aceeaşi căldură îmbrăţişează noua acţiune şi ziarul "Roma..
nul". "Romii.nische Revue în modul cum ni se prezintă in primul număr promite a fi o
importantă revistă literară română. De mult se simţea necesitatea unei asemenea reviste care
să înfăţişeze publicului german mişcarea literară a românilor, tendinţele şi aspiraţiile lor pe
terenul civilizaţiunii. Redactorul şi proprietarul revistei dl. dr. Diaconovich a îmbrăţişat cu
căldură această nobilă idee şi noi nu putem decît să felicităm pe laboriosul nostru confrate,
dorindu-i din inimă izbîndă pentru realizarea măreţului său scop" 20 •
Ziarele săseşti se solidarizează cu acţiunea românilor, considerind-o un nou prilej de a face
cunoscut publicului european situaţia popoarelor asuprite din imperiu. "Noi salutăm cu bucurie
noua intreprindere ca pe un semn de progres cultural - declară "Kronstădter Zeitung'" o salutăm cu bucurie dublă pentru tendinţa sa exprimată şi sperăm că va contribui a convinge
pe cetitorii neparţiali din ţară şi străinătate că năzuinţele naţionalităţilor nemaghiare din
ţările coroanei ungare sint indreptate ... spre apărarea limbii şi culturii lor naţionale şi spre
eluptarea adevăr atei egale îndreptăţiri". Consideră revista ca mijloc pentru cunoaşterea şi apropierea celor două naţiuni asuprite. "Noi dorim şi sperăm totodată ca noua revistă lunară să
aibă mai mulţi cititori germani care vor cunoaşte prin aceasta mai bine naţiunea noastră soră
şi că ambele naţiuni se vor apropia mai bine prin aceasta". 21
Spre deosebire de ziarele româneşti şi săseşti, revista este intimpinată cu multă răceală de
presa maghiară . .,Pester Lloyd" in numărul din 24 iulie 1885, prezentînd programul primului
fascicol, se arată indignat de conţinutul lui 22 şi de ,.îndrăzneala" lui Ion Slavici de a dezvrtlui
în articolul său asupra justiţiei că aceasta ar fi pentru români "nu conciliabilă, ci în mai multe
cazuri silitoare ... şi că încordare a care produce aceasta apăsare e din zi în zi mai apăsătoare ... · '23
Deoarece "Romănische Revue" îmbrăţişa in coloanele ei activitatea culturală a intregului popor român, "Pester Lloyd" dă alarma arătînd că prin ea ,.românii din Ungaria ies la
iveală in revista întreagă ca o parte a imperiului daco-roman, care nici nu participă la aspiraţiunile culturale ale patriei lor politice, nici nu-şi doresc parte dintr-acelea" u, Ziarul ,.Ellenzek" din Cluj publică sub titlul "0 nouă revistă română" conţinutul primului fascicol, dar
pune la îndoială ,.sinceritatea" revistei, deoarece, după părerea redactorului, ea "nu ar prezenta
situaţia reală a românilor" 25 .
Revista se bucură de o primire călduroasă din partea multor ziare germane . .,Preussische
Jahrbiicher" işi anunţă cititorii că "Romănische Revue ... este organul nou înfiinţat ştiin
ţific, în limba germană, al celor trei milioane de români din lTngaria". După ce prezintă cele
mai importante forme de asuprire a românilor, precum şi realizările lor culturale (pe care le
reproduce după revista noastră) trage concluzia că "ştirile despre literatura românească pe care
le aduce revista, stau mărturie că . . . in ultimul deceniu, în viaţa spirituală a românilor a
intervenit un avint puternic, la fel cum se poate observa de altfel şi în literatura slavă"2 6 • în
nr. 269 din anul 1885 ,.Leipziger Tageblatt", impresionat de soarta românilor din impuiul
austro-ungar, pe care o prezintă publicului german, conchide : ,.cu resunnare în soarta lor au
tolerat românii multă vreme excesele ... , dar şi răbdarea lor a ajuns in fine la capăt ... Ca
mijloc de apărare şi armă, românii se folosesc in prezent de o revistă lunară nou infiinţatrt
•Romănischc Revue•> ... Scopul acestei iniţiative este să furnizeze publicului intern şi exLuminătorul, 12/24 iulie 1885, an. VI, ur. 80, p. 3.
•• Tribuna, 12/24 iulie 1885, au. II, nr. 157, p. 626.
" Tribuna 18/30 iulie 1885, an. II, nr. 162, p. 646.
" 1) "Românii din Ungaria", 2) "Justiţia noastră", de 1. Slavici, 3) Din ziarele române. Biografia şi portretul
lui George Dariţ, 4) Opt-spre-zece ani a unei reviste literare române "Convorbiri literare", 5) I,iteratura română
In Germania, 6) "Pădureanca" de Ion Slavici, tradusă in limba germană de Mite Kremnitz, 7) "Fintina Blanduziei" de V. Alecsandri, tradusă in limba germană de Edgar de Hertz, 8) Literatură şi artă in Tribuna, 12/24 iulie
1885, an. II, nr. 157, p. 626.
" Tribu11a, 14/26 iulie 1885, au. II, nr. 159, p. 637.
" Ibidem.
" Ellm:ek, 22 iulie 1885, an. VI, nr. 168, p. 1.
" Romiit~isc!Je Revue, noiembrie 1885, an. I, fascicola IV, p. 278.
11
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tern ştiri conştiincioase şi demne de incredere, intr-o limbă general răspîndită, despre situaţia
şi aspiraţiile românilor de sub coroana Sfintului Ştefan şi mai ales să îndrepte numeroasele
denaturări ale situaţiei ... Noi salutăm trezirea poporului român din letargie şi totodatA. organul pentru atingerea acestui scop oRomănische Revue t 17 • La 19 august 1886 ziarul .,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" publică un articol elogios referitor la revistă, apreciind pozitiv
contribuţiile literare şi articolele politice cunoscute publicului german prin intermediul ei.
.. •Romănische Revue o, o revistă lunară editată in limba germană, apare de un an şi jumătate
la Pesta. Ea ne dă din surse nemijlocite ştiri despre situaţia politică, literară şi economică
a românilor atit din Ungaria cit şi din regatul României" 18 . Ziarul prezintă apoi lună de lună
cele mai importante articole ale revistei care dezvăluie situaţia politică a românilor. Ziarele
.. Post"' din 12 iunie şi ,.St. Petersburger Zeitung" din 16 iunie 1887 publică articole elogioase
la adresa revistei, cu comentarii ample mai ales asupra situaţiei şcolare a românilor din monarhie, informind publicul cititor despre cele mai importante legi şcolare elaborate de guvernele
burghezo-moşiereşti maghiare pentru deznaţionalizarea lor 20 •

•
Legile emanate de monarhia dualistă şi urmările lor asupra situaţiei românilor constituie
obiectul unei amănunţite analize in paginile revistei. În articolul .. Legea naţionalităţilor din
Ungaria"' se dezvăluie că ..... din legea naţionalităţilor au rămas puţine paragrafe care si nu
fi fost lezate, nu numai nepedepsit. ci din contră cu asentimentul tuturor cercurilor şi factorilor
ţi"'trii ... " astfel incit ea ,.a fost scoasă din vigoare in
părţile sale esenţiale ... " 30 • Deşi legea
prevede obligativitatea numirii unor funcţionari din rindul naţionalităţilor, totuşi ,.dintr-o
situaţie din 1891, după surse maghiare, vedem că românii, care constituie 17,50% din populaţia
totală din Ungaria şi Transilvania, sînt reprezentaţî in ministere numai cu 1.04%. iar dintre
aceştia numai 3 sînt în funcţii mai inalte. În justiţie, la Cutia regală nici un român, la cele
3 judecătorii superioare doar 2,33% sint români. În Transilvania, unde românii şi după surse
lltaghiare constituie 56,86% din populaţie, in funcţiile publice sint reprezenta ţi cu 5,89%.
Dar nici aceştia nu sint în funcţii inalte. În 25 de comitate cu români, un singur preşedinte
~" tribunal român şi, in batjocura legii naţionalităţilor, nici un prefect sau subprefect ... "31 •
Legea electorală este aspru criticată in coloanele revistei. Răspunzînd articolului .. Les
roumains de la Hongrie" apărut în .,Revue de !'Orient", care încearcă să demonstreze .,injusteţea plingerilor românilor", revista noastră arată : .. Parcă nu toată lumea ştie că azi, in
pofida «uniunih care s-a realizat şi a mnităţii•> parlamentului, pentru Transilvania este în
vigoare o lege electorală separată care asigură aristocraţiei ... , orăşenilor şi tuturor secnilor
dreptul de vot general, în timp ce pentru populaţia sătească, în majoritate românească, există
un cens dublu, triplu şi în unele cazuri de 10 ori mai inalt ca în Ungaria; parcă nu s-ar şti
că datorită arondării existente, in cercurile electorale româneşti revine un deputat la 50-60.000
suflete, pe cind in cercurile maghiaro-secuieşti numai 3-5.000 suflete trimit unul ... În comitatele româneşti legea electorală, in măsura in care se referă la naţionalităţi ... este de mult
timp literă moartă ... " 32 • Tocmai de aceea au adoptat românii pasivitatea faţă de alegerile
electorale şi au fixat in punctul 6 al programului P.N.R. adoptat la Sibiu la 14 mai 1881 .. revizuirea legii electorale" şi inlocuirea ei cu votul universal 3 3 • Burghezia română slabă din
punct de vedere numeric şi-ar fi asigurat astfel cu sprijinul poporului român o participarE' mai
însemnată in viaţa politică.
Dar cel mai mult au avut de suferit românii transilvăneni pe tărîmul instrucţiunii. Revista
dezvăluie situaţia şcolară precară a românilor ... Tărimul in care abuzurile ne ating cel mai
mult este invăţămîntul public ... Statul in cursul celor 18 ani de la adoptarea acestei legi [1868
- n.n.] nu a înfiinţat nici o şcoală medie cu altă limbă decit cea maghiară şi - mai mult
17

ldem, noiembrie 1885, an. I, fascicola IV, p. 280-281.
1dem, august 1886, an. II, fascicola VII- VIII, p. 398.
11
ldem, iulie 1887, an. III, fascicola VII, p. 310.
10
ldem, august 1885, an. I, fascicola II, p. 67.
11
Romiinische ]ahrbiiclter, octombrie-noiembrie-decembrie 1893, an. IX, fa.!Cicola X-XII, p. 552, 553.
11
Romiinisclte Revue, februarie 1891, an. VII, fascicola II, p. 76. Pentru aceleaşi probleme mai vezi: Roma·
nische ]ahrbucher, oct. - nov. - dec. 1893, an. IX, fascicola X-XII, p. 566 şi Romiinische Revue, ianuarie 1886,
a•,, JI, fascicola I, p. 12, in articolul .,l,a situaţia românilor din Ungaria".
T. V. Păcăţian, op.cit., p. 34.
11
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decit atît - le ia românilor posibilitatea să înfiinţeze şcoli din mijloace proprii cum a fost
cazul cu gimnaziul proiectat la Caransebeş şi Arad. S-a revocat dispoziţia conform căreia in
regiunile cu naţionalităţi şcolile medii să aibă catedre pentru acele limbi; puţinele existente
sînt desfiinţate cum a fost recent la Satu Mare. Românii mai au doar cinci gimnazii pe care
le întreţin fără nici un ajutor de stat, din mijloace proprii" 34 •
O situaţie şi mai deplorabilă este aceea din invăţămîntul elementar, întreţinut exclusiv cu
sudoarea poporului. "Guvernul maghiar nu numai că n-a sprijinit absolut de loc invăţămîntul
elementar românesc, nu foloseşte nici un ban pentru acesta din mijloacele statului, ci, din
contră, il împiedică consecvent in procesul lui prin dispoziţii contrare legilor, prin ignorarea
consecventă a actelor autorităţilor bisericeşti, ... prin intervenţia ilegală, nejustificată a autorităţilor politice ... " 35 . De aceea toate succesele realizate de români pe tărîmul cultural sint
rezultatul exclusiv al eforturilor materiale şi morale ale poporului român care n-a precupeţit
nimic pentru a putea educa tînăra generaţie in limba maternă. "Toate instituţiile culturale ...
sînt un merit exclusiv al poporului român, care chiar in situaţia sa tristă de azi şi sub cele mai
apăsătoare poveri din partea statului îşi dă ultimul ban pentru a-şi crea din propriile mijloace
modeste, condiţiile progresului său cultural şi naţional ... sint un merit al intelectualităţii române
tinere, dar capabile"3 6 •
Pentru a dezvălui adevăratul rol al şcolii, revista publică articolul "Şcoala românească şi
misiunea ei" după discursul lui B. P. Haşdeu ţinut la o serbare şcolară din Bucureşti, arfltind că "a lumina popoarele prin cultură şi nu a le deznaţionaliza, aceasta este cea mai înaltă
misiune a şcolii"3 7 •
Un protest deosebit au manifestat românii faţă de legea din 1891 a azilurilor de copii. Revista publică in extenso textul legii şi dezbaterile pe marginea ei din parlament unde L. Mocsary,
luind apărarea naţionalităţilor, atrage atenţia guvernului că prin ea "naţionalităţile se văd
ameninţate in existenţa lor de tendinţele de deznaţionalizare şi mai ales de faptul că iusuşi
statul preia executarea înaltă. O unitate a naţiunii care ar consta in unitatea limbii este de nerealizat in condiţiile noastre atit din cauza marei mase a naţionalităţilor, cit şi din cauza individualităţii naţionale a acestora, pentru care nu poate fi vorba de o absorbire sau contopire. Aceasta nu este altceva decit o utopie"3s.
Sint publicate in coloanele revistei manifestaţiile mari organizate de români impotriva
acestei legi in 17 comitate cu participarea a 20.000 români din 85 cercuri electorale, precum
şi cele 30 de adunări ale lor, hotărîrile sinodului episcopal din Braşov 38 şi adunarea generairl
a celor 600 de alegători de la Braşov din 23 ianuarie 1891. Aceasta a adoptat o rezoluţie care
spunea : " ... luind in considerare că prezentul proiect de lege atacă prin toate aceste măsuri
existenţa naţională a românilor din această ţară precum şi libertatea individuală a acestora
şi din această cauză stă in contradicţie cu legile fundamentale ale statului din 1868 ca şi
cu ideile libertăţii, umanităţii şi civilizaţiei, adunarea generală ... protestează solemn împotriva
introducerii azilurilor de copii ... "4o.
Tot atit de puternic a fost protestul românilor împotriva proiectului de lege privind salarizarea cadrelor didactice din şcolile confesionale, luat in discuţie in anul 189341, socotit de revistă "un atac impotriva ultimelor fortăreţe ale naţionalităţilor" 42 • Peste tot se organizează
manifestaţii in care se demască ţelurile urmărite de stat sub masca ridicării salariilor (limitarea autonomiei bisericilor) 43 . Legea este respinsă de poporul român care-şi asumă sarcina de
a suporta benevol ridicarea salariilor învăţătorilor prin colectarea sumei de 44.000 florini necesari
completării indemnizaţiei acestora şi a evita astfel imixtiunea statului in problema şcolilor con.14
Romiilti,Ohe Rcvue, ianuarie 1886, an. II, fascico1a I, p. 16-17; Romtinische ]ahrbiUher, oct. 1893, an. IX, fascicola X-XIII, p. 559-560.

" Romtinische Revue, februarie 1891, an. VII, fascicoia II, p. 77-78.
" Jdem, februarie 1891, an. VII, fascicola II, p. 79.
" Idem, iulie-august 1890, an. VI, fascico1a VII- VIII, p. 349.
" Idem, februarie 1891, an. VII, fascico1a II, p. 118-122.
" ldem, martie-aprilie 1891, an. VII, fascico1a III-IV, p. 184.
•• Idem, februarie 1891, an. VII, fascico1a II, p. 107.
•• Romiinische ]ahrbciiher, februarie-martie 1893, an. IX, fascico1a II-III, p. 71.
" ldem, ianuarie 1894, an. X, fascico1a I, p. 17.
"ldem, mai-iunie 1893, an. IX, fascico1a V-VI, p. 261-265.
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fesionale". Toate acestea dovedesc. arată revista. că ,.conştiinţa naţională trezită de progresul cultural şi civilizaţie, orientată spre păstrarea individualităţii naţionale şi dezvoltarea ei.
este atît de adinc înrădăcinată incit nu poate fi prin nimic nimicită" 4 s.
Dar în faţa acestor atacuri repetate impotriva românilor revista cere să li se opună .. un
veto unanim ... şi toate organele românilor din Ungaria şi Transilvania să se alătureze acestui
strigăt: cuţitul a ajuns la os !"4 8 .
Încă din primul număr al revistei este publicat un articol al lui Ion Slavici intitulat .. ]ustiţia
noastră", cu scopul demascării situaţiei poporului român şi în domeniul justiţiei. .. Românul
wdc că in pofida egalei îndreptăţiri el nu poate găsi dreptate de loc, deoarece ca judecători
se •Iau in cele mai multe cazuri asemenea oameni care în prezent îi sint adeversari politici,
care nu cunosc limba, obiceiurile şi vederile sale, care nu posedă încrederea sa - pe scurt
sînt străini pentru el. De aceea justiţia noastră nu este pentru români una împăciuitoare,
ci iu majoritatea cazurilor bazată numai pe constringere, iar tensiunea provocată de această
constringere deYine din zi in zi mai generală şi îngrijorătoare" 47 • Contrar dispoziţiilor legii din
1868, românilor nu li se permitea să se folosească de limba lor maternă la procese, astfel chiar
.. in regiuni pur româneşti se primesc numai cereri şi acţiuni în limba maghiară ... multe persoane sint nemotivat arestate şi persecutate ... " 48 • Deoarece Curţii cu juraţi din Sibiu nu i s-a
putut impune .. pedepsirea exemplară" a românilor, ea este desfiinţată cu ordinul ministerial
31.842 din 27 iunie 1885, iar atribuţiile ei trecute in competenţa instanţei cu juraţi din Cluj.
Bazîndu-se pe legea presei in vigoare încă din perioada absolutismului, Curtea cu juraţi din
Cluj, a intentat nenumărate procese ziarelor româneşti Tribuna, Gazeta Transilvaniei. Lumină
torul, Romănische Revue, culminînd cu procesul Memorandului din 1894. Dezvăluind această
situaţie, revista va publica un articol al lui Alexandru Mocioni, .. Libertatea presei in Ungaria",
prin care sint demascate scopurile urmărite prin procesele de presă, pasiunile politice ce animă
pe judecătorii şi juraţii instanţelor care sint adversarii politici ai românilor, sentinţele subiective pronunţate precum şi instaurarea intoleranţei cabinetului Tisza impotriva presei române
a cărei importanţă politică a crescut deosebit de mult in faţa poporului român şi a upiuiei publice
europene4°.
Nenumăratele procese <le presă au stirnit un protest şi in sinul cercurilor maghiare mai
rezonabile. Ziarul ,.1\lagyar ali am" apelează la o politică mai raţională: ..... posedf1m destul
simţ al dreptăţii ca să ne fie ruşine de situaţia actuală a lucrurilor care este o negare a principiului sistemului reprezentati\', o lezare a unor legi sancţionate şi o declanşare a unor nemulţumiri motivate ... "~ 0 Reproducind acest articol, revista noastră conclude: .. Dacă această
concepţie îmbucurătoare şi intr-adevăr patriotică ar cîştiga preponderenţă ... atunci in curind
înţelegerea frăţească ar uni toate popoarele ... "61
Aceeaşi atitudine dezaprobatoare faţă de politica guvernamentală a manifestat-o şi o parte
a presei germane ... Este politic just - se întreabă ,.Kronstădter Zeitung" in numărul 191
din 1890 - să se persecute presa română din cauza luptei politice duse ... să nu se tlca
maghiarii speranţei că in asemenea strigăte ale presei îşi găsesc expresia numai vederile personale ale autorilor articolelor. Acestea dau numai expresie sentimentelor intregului popor
român, ca ei gîndeşte intregul popor. în spatele lui ~Iureşan, Popu, Slavici stau trei milioane
tie români. Iar nemulţumirea adîncă faţă tie politica naţională ... domneşte nu numai in sinul
intregului popor român ci şi la celelalte naţionalităţi nemaghiare ... " 52 •
Exasperată de necontenitelc şicanări şi procese de presă, Tribuna ya publica un nou articol,
reprodus şi de revista noastră, care va fi împrocesuată la Cluj la Il septembrie 1890. în
acest articol se arată cu dezamăgire că românii au ajuns la capătul răbdărilor şi nu mai găsesc
nici o altă cale de ieşire decit .,să se considere cetăţeni ai altui stat", .,Noi, in spatele cărora
"Idem, februarie-martie 1893, an. IX, fascicola II-III, p. 76-80.
"Idem, mai-iunie 1893, an. IX, fascico1a V-VI, p. 266; Romii11ische Reruc, august 1887, an. III, fascico1a
VIII, p. 364.

" Romtinische Revue, decembrie 1889, an. V, fascico1a XIII, p. 682.
" Idem, iulie 1885, an. 1, fascico1a 1, p. 13-14.
" Idem, ianuarie 1886, an. II, fascicola 1, p. 14.
"Idem, octombrie-noiembrie 1888, an. IV, fascicola X-XI, p. 607-624.
" Idem, ianuarie 1890, an. VI, fascicola I, p. 23.
" Ibidem.
" Idem, iulie-august 1890, an. VI, fascico1a VII-VIII, p. 384.
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stau fraţii din regatul României. nu ne vom arăta niciodată receptivi faţll de ... ideea de stat
maghiarll ... " Ştiind că clasele dominante nu cedează niciodată nimic de bunăvoie, articolul
le întreabă în numele românilor dacă nu cumva ele .. vor să curgll sînge ca să se limpezeascll lucrurile"6a, făcînd aluzie la evenimentele anilor 1784 şi 1848. ReîmprG>spătarea acestor
evenimente nu era întîmplătoare ; ele răsunau ca un adevărat avertisment. De altfel revista
va rememora în coloanele ei în acelaşi scop tradiţiile revoluţionare ale poporului român printre
care răscoala lui Horea, revoluţia de la 1848 etc.
Dar acţiunile întreprinse împotriva românilor nu au dat rezultatele dorite. Mişcarea naţio
nală atît de puternică la popoarele subjugate n-a putut fi înfrîntă. cu atît mai mult cu cit arată revista ,.românii locuiesc în stat într-o masă compactă, uniţi printr-un puternic
sentiment de solidaritate naţională, conştiinţa lor naţională este la ei atit de trează, de puternică
şi de activă, încît şi-au recunoscut clar individualitatea naţională şi interesele lor şi ţin la
acestea ca la bunul lor suprem, care nu poate fi înlocuit prin nici un fel de avantaje materiale şi momentane" 5 ~. Problema naţională putea fi rezolvată, după părerea revistei, prin "asigurarea egalităţii naţionale şi satisfacerea doleanţelor naţiunilor" 66 .
Pe un spaţiu întins revista se preocupă şi comentează activitatea P.N.R. din această perioaJă.
Sînt redate pe larg dezbaterile conferinţelor P.N.R. din 1887•6 , 189057 , 189258 , 1893 59 , programele şi hotărîrile luate precum şi rezoluţiile votate cu aceste ocazii. Publicind lucrf1rile conferinţei P.N.R. din 1890, revista constată cu satisfacţie că ele au marcat "întărirea luptei
în faţa atacurilor tot mai înverşunate la adresa individualităţii noastre naţionale" 60 • Ea primeşte cu bucurie menţinerea programului P.N.R. adoptat încă în 1881 şi reînnoit în conferinţele
ulterioare, precum şi tactica pasivistă, deoarece, motivează revista, "cauzele pasivităţii nu au
încetat, legea electorală separată pentru Transilvania, procesele de presă, asociaţiile de deznaţionalizare, maghiarizarea şcolilor, atacurile la autonomia presei s-au înmulţit" 61 • Reproducind discursul lui Ion Raţiu, raportul lui Vasile Lucaciu şi referatul Comisiei de 30, care
au dezbâtut situaţia insuportabilă a românilor în monarhie, revista îşi arată satisfacţia că
prin ele ,.străinătatea va vedea tot mai bine situaţia românilor şi importanţa lor în politica
Europei de est"e2.
Problema cheie a conferinţei P.N.R. din 1892, arată revista, a fost aceea a înaintării Memorandului, hotărît în conferinţele precedente. Revista publică discuţiile lungi atît din conferinţă
cît şi cele din cadrul Comisiei de 40, discuţii desfăşurate între cei care cereau amînarea, in
frunte cu Alexandru 1\-Iocioni, şi cei ce susţineau înaintarea lui fâră întîrziere, precum şi cele
6 puncte ale rezoluţiei votate, care demască politica guvernamentală. Revista dă o atenţie
deosebită publicării numeroaselor telegrame de solidaritate sosite din străinătate pe adresa
Conferinţei şi care dovedeau adeziunea opiniei publice la lupta justă a poporului român transilvănean. Astfel Partidul Naţional Slovac din Ungaria a salutat pe românii adunaţi la a IV-a
Conferinţă Naţională ca pe ,.avangardiştii luptei pentru emanciparea tuturor naţionalitâţilor
asupri te ... " 83, în timp ce croaţii se solidarizează cu românii deoarece îi uneşte comunitatea de
soartâ precum şi .,sentimentul viu al libertăţii". Le ureazâ ca năzuinţa lor ,.de emancipare de
sub hegemonia altor naţionalităţi să fie încununatâ de succes ... "U. Aceste manifestaţii fac
revista să constate că popoarele asuprite ,.au recunoscut fără echivoc Conferinţei române un
rol proeminent conducător în lupta pentru egala îndreptăţire naţională"85,
Conferinţa P.N.R. din 1892 a hotărît, prin majoritatea voturilor delegaţilor, inaintarea
Memorandului la Viena. Împotriva acelora care au contestat dreptul Partidului Naţional Ro•• ldem, septembrie 1890, an. VI, fascico1a IX, p. 455, 457.
•• Idem, ianuarie 1886, an. II, fascico1a 1, p. 9.
" Roma11ische ]ahrbiicher, iulie-decembrie 1894, an. X, fascico1a VII -XII, p. 350.
" Romanische Revue, mai-iunie 1887, an. III, fascicola V-VI, p. 193-239.
•• Idem, oct-dec., 1890, an. VI, fascico1a X-XII, p. 501-538.
•• Idem, februarie-m:nlic 1892, an. VIII, fascicola 11-111, p. 65-94.
•• Idem, iulie 1893, an. IX, fascicola VII, p. 337-361.
•• ldem, octombrie-decembrie 1890, an. VI, fascico1a X-XII, p. 510.
11
Idem, octombrie-decembrie 1890, an. VI, fascicola X-XII, p. 515.
" ldem, octombrie-decembrie 1890, an. VI, fascico1a X-XII, p. 520.
" Idem, februarie-martie 1892, an. VIII, fascicola 11-111, p. 80.
11 Ibidem.
15
Idem, februarie-martie 1892, an. VIII, fascicola 11-111, p. 86.
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mâu de a prezenta Memorandul împăratului. revista declară categoric: .,În primul rind in
sinul P.N.R., admisibilitatea înaintării unui memorand către coroană a fost unanim recunoscută.
În al doilea rind, Comitetul Central ales la 21 ianuarie 1892 prin ,·otul unanim ... a fost fără
îndoială îndreptăţit să înainteze Memorandulla cel mai înalt for în numele românilor din Ungaria
şi Transilvania" 68 • Revista publică textul Memorandului. informează despre prezentarea lui
la \"ienn, despre serbările aranjate de reprezentanţii oraşului. de tineretul universitar, despre
contactul membrilor deputăţiei române cu reprezentanţii altor popoare ale monarhiei, despre
ecoul stîrnit in sînul opiniei publice europene, constatind că ele .,au deschis din nou ochii
lumii a!'upra stărilor insuportabile care au fost create rentru naţionalităţi ... au adus din nou
problema la ordinea zilei ... În aceasta constă meritul deputăţiei pentru cauza naţională a
r0mânilor" 67 • O largă publicitate a făcut revista Conferinţei P.N.R. din 1E93 care a avut menirea
să aprobe acţiunea memorandistă a conducerii naţionale. ReYista relatează în coloanele ei
participarea masivă a ma~elor populare la Conferinţă, alături de delegaţii aleşi pentru a asigura
acţiunii o bază de ma~ă. ccmportarea demnă a poporului român, maturitatea lui politică, solidaritatea deplină între ropor şi conducătorii ~ăi aleşi. Totodată dezvăluie eşecul cercurilor conducătoare, deoarece, in ciuda tuturor măsurilor luate, tlll li s-au împlinit speranţele privitoare
la ~cindarea în sinul partidului din cauza înaintării tm morandului", rlimpotrivă .. s-a întărit
solidaritatta naţională", căci .. J:oţorul rcmân, in luţta de aţărare naţională care i-a fost
impusă, nu-şi poate abandona arma cea mai puternică: wlidaritatea" 68 . Întreaga acţiune
intrq:rimă de conducerea P.:K .R. a fu~t .:. probată de rorur, ~ocotit ă .. justă şi oportună".
În duda procesului inttntat Comitetului. .,românii nu vor renunţa să lurte pentru a fi cetăţeni
liberi şi români"es.
Desfăşurarea serioasă şi demnă a Conferinţei a stirnit aprobarea unanimă a opiniei publice,
iar "aspiraţiile românilor, solidaritatea deplină in rindurile naţionalităţilor". Rnista ne informează că .,presa din străinătate, cu mici excepţii, este favorabilă cauzei românilor şi condamnă
politica de deznaţionalizare forţată" 70 . Pentru a ilustra adeziunea ei la cauza dreaptă a rcmftnilor, sint publicate articolele apărute în acest sens in cele mai imporhmte ziare europtne, în
presa din Germania, Franţa, Belgia, Italia, Anglia, Rusia. America şi Egipt. Alături de acestea
sint reproduse articolele din ziarele sîrbeşti, săseşti, slovace şi maghiare (] ancf6 Benedek în
.,Egyetertes") . .,Dacă vedem că organe de imrortanţa austora. . . - arată rnista - n.' in
mereu la discutarea problemei noastre, putem afirma că ea a ajuns in faţa forumului opiniei
publice a Europei"71.
Procesul Memorandului. re dat în revistă în toate amănuntele, a Etîtnit un ţrottst ju~tific at
in sinul poporului român. Prin sentinţa dată de Curtla cu juraţi din Cluj, pin care cei 24 de
acuzaţi au fost condamnaţi la 30 de ani închisoare, .,se simte lovit intregul p0por rcmân", fă
cind ca românii să nu mai aibă .,nici un for in faţa căruia să-şi roată aduce cauza lor.
De aceea ei îşi aşteaptă justificarea numai de la istorie şi de la opinia publică a Eurorei,
in faţa căreia, cu toate restricţiile poştei şi telegrafului. adevărul nu poate fi tăinuit" 72 .
Ordinul prezidenţial nr. 321 din 16 iunie 1894 prin care Ministerul de interne a interzis
orice activitate a P.N .R., pret~xtind că organizarea şi activitatea lui nu !'-au bnat re statute
oficial confirmate, a produs o vie reacţie in sinul poporului român şi al opiniei publice. Revista noastră protestează impotriva acestei măsuri: .,Această măMnă excepţională care con:otituie culmea repre:!aliilor impotriva românilor, intreprin~e de atîţia ani ... , este în contradicţie
cu însuşi principiul constituţionalismului. Nici unui partid politic nu i s-au cerut statute ...
românii se supun acestei măsuri de forţă, dar o denunţă lumii intregi .. , dar partidele r-olitice
nu pot fi distruse, ele acţionează mai departe, cu forţe mărite, in întuneric, în mintea şi in inima
oamenilor". Apoi, adresindu-se guvernului, declară: .,Guvernul ... se va convinge cu timpul
de adevărul acestor cuvinte. . . Ele sint in tangibile şi indestructibile ... , ele e:xistă şi nici o
putere din lume nu le poate subjuga ... " 73 • Aceste cuvinte, rezultate din analiza fenomenelor
"ldem, iunie-iulie 1i92, an. VIII, fascico1a VI-VII, p. 296.
" /Ilem, iunie-iulie 1892, an. VIII, fascicola VI-VII, p. 303.
11
llomiini!ehe ]4hr/J1lc11er, iulie 1893, an. IX, fascico1a VII, p. 346.
11
/ilem, iulie 1893, an. IX, fascicola VII, p. 3~6.
71
Itlem, august-septembrie 1893, an. IX, fascico1a VIII-IX, p. 401.
n Idem, iulie, 1883, an. IX, fascicola VII, p. 353.
" Uern, aprilie- mai 1894, an. X, fascicola IV- V, p. 176.
71 /Ilem, aprilie-mai 1894, an. X, fascicola IV-V, p. 174-175.
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vieţii social-politice ale monarhiei, aveau caracterul unui avertisment, pornite fiind din convingerea despre tăria conştiinţei naţionale a românilor, care au rezistat totdeauna tuturor vicisitudinilor istoriei. Dovada acestui adevăr nu s-a lăsat mult timp aşteptată. La 28 noiembrie
1894, alegătorii români din Transilvania şi Ungaria s-au întrunit la Sibiu pentru a lua atitudine împotriva acestor măsuri. Întrunirea declară desfiinţarea P.N.R. ca neconstituţională
şi nefondată ". . . deoarece acest procedeu este samavolnic şi nu se aplică niciunui partid
politic şi pentru că încalcă un drept cardinal al cetăţenilor. . . Declară cu toată hotărirea că
naţiunea română ţine cu străşnicie la drepturile ei naţional-politice inalienabile şi respinge presttpunerea că existenţa şi activitatea politică a ei ar fi dependente de bunul plac al guvernului. .. " 7' . Ca încununare a acestui protest, "adunarea declară că menţine programul adoptat
la Sibiu in mai 1881 şi va lupta în continuare pentru realizarea acestuia" 75 •

MARIA AOŞCA şi 1viARIA MIREL

.,ROMĂNISCHE REVUE"

(1885-1894), ZEITSCHRIFT ZUR VERTEIDIGUNG DER
NATIONALEN INTERESSEN
(Zusammenfassung)

Eines der zahlreichen ).Iitteln, welche die Fiihrer der rumi:inischen Nationalbewegung in
Siebenbiirgen gebrauchten, um der 6ffentlichen Meinung Europas alle Formen der nationalen
Unterdriickung des rumănischen Volkes in der Osterreichisch-ungarischen Monarchie zur Kenntnis zu bringen, war auch die Herausgabe der Zeitschrift .,Romănische Revue". Sie erschien
im Juli 1885 und entfaltete ihre Tătigkeit ohne Unterbrechung bis Ende 1894, als - gleichzeitig mit dem Verbote der rumi:inischen Nationalpartei (P.N.R.) - auch ihr Erscheinen eingestellt wurde.
Die "Romănische Revue" war eine politisch-kulturelle Monatsschrift unter Leitung von
Dr. Corneliu Diaconovich. In ihren Seiten wurden alle Gesetze der Monarchie angeprangert,
welche die Entnationalisierung der V6lkerschaften zum Ziele hatten: das Nationalităten
gesetz, das \Vahlgesetz, die Schulgesetze, die Pressegesetze usw. und die schweren Folgen
dieser Gesetze fiir die politische und kulturelle Lage der Rumănen hervorgehoben. Die
Zeitschrift gibt der europăischen 6ffentlichen Meinung die verschiedenen Formen bekannt,
die der Kampf des rumănischen Volkes fi.irErhaltung seines'nationalen Bestehens annahm, sowie
seine materiellen und moralischen Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des Unterrichtes in
der Muttersprache. Im Brennpunkt der Zeitschrift befand sich im besonderen die Tătigkeit
der rumănischen Nationalpartei iu1 Hinblick auf die Aktion der Memorandisten, deren Hohepunkt der Prozess von 1894 bildete.
Durch die verschiedenartigen Probleme, die sie behandelte, machte die Zeitschrift "Romă
nische Revue" der offentlichen Meinung Enropas die hauptsăchlichen Fragen bekannt, welche
die VOlker der Monarchie im allgemeinen und das rumi:inische Volk im besonderen bewegten
und bereitete so kiinftige Unternehmungen vor.

" Idem, iulie-decembrie 1894, an. X, fascicola VII-XII, p. 354.
11 ldem, iulie-decembrie 1894, an. X, fascicola VII-XII, p. 356.
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DIN IANUARIE 1898
PROTESTUL NATIONALITATILOR
,
,

Solidaritatea dovedită de românii transilvăneni in anii perioadei memorandiste şi de naţio
cu prilejul diferitelor acţiuni comune de la sfîrşitul secolului al XIX-lea a determinat
cercurile guvernamentale maghiare să înmulţească şi să inăsprească metodele ce trebuiau duţă concepţia lor - să ducă la deznaţionalizarea popoarelor nemaghiare, in vederea accelerării procesului de transformare a Ungariei "istorice" multinaţionale intr-un stat naţional
unitar1 . Popoarele însă au luat totdeauna poziţie hotărîtă şi solidară faţă de conţinutul reacţionar
al metodelor şi măsurilor dăunătoare progresului lor naţional-cultural şi social-economic. Aşa
a fost în primă,•ara anului 1894 cind naţionalităţile asuprite din monarhie, prin adunările lor
de protest, s-au opus proiectelor de legi politico-bisericeşti ale guvernului maghiar 2• Mai concludente in această direcţie au fost însă manifestările din anii 1897-1898 împotriva proiectului
de lege cu privire la stabilirea oficială a numelor de localităţi, care era un nou atentat impotriva
egalei îndreptăţiri a tuturor naţionalităţilor, impotriva limbii acestora şi a trecutului lor istoric.
Înţelegînd pe deplin importanţa acestui fapt, fruntaşii Partidului Naţional Român din
Transilvania au hotărît să ţină intruniri de protest contra acestui proiect de lege, aşa cum au
fost organizate şi cele de la 1894. în cursul lunii decembrie 1897 au avut loc asemenea intruniri
la Sibiu, Arad, Lugoj, Braşov, Orăştie etc.a întrunirile de la Sibiu (din 2/14 decembrie 1897)
şi de la Arad (din 11/23 decembrie 1897), la care venise foarte multă lume şi din localităţile apropiate, au fost dizolvate in ultimul moment de către autorităţi4. întrucît in cele două
oraşe se aflau adunaţi şi reprezentanţi ai Partidului naţional, ai societAţii Astra, ai altor
organizaţii cultural-economice etc., s-au ţinut totuşi in zilele respective consfătuiri restrîn11e,
care au adoptat fiecare dte o moţiune de protesti. "Hotărîţi a ne păstra intotdeauna caracterul
naţional şi limba străbună românească se arată in protestul de la Sibiu - respingem cu
indignare toate tendinţele de a ni-o răpi sau prigoni. Protestăm deci, cu toată energia in contra fntreg sistemului de maghiarizare inaugurat de actualul guvern pe terenul şcolastic, bisericesc,
admi11istrativ, justiţiar, cultural şi politic, cu un cuvînt pe toate terenele vieţii publice, şi-!
condamnăm ca pe un sistem periculos, care nu poate duce decit la turburarea şi mai mare a relaţiunilor dintre popoarele ce compun patria" 6 • Rezoluţia adunării de la Arad (adunare convocati\ in scopul reinviorării activităţii politice a P.N.R.) 7 , protestează şi ea contra proiectului de lege, ce-l consideră "ca un nou atac îndreptat in contra fiinţei etnice a popoarelor
ue.rnaghiare din patrie şi tn contra autonomiei bisericeşti şi comunale ... " 8

nalitlţi

1
:Pentru aceaota Vtli L. Botezan şi N. Cordoş, Politica guvernwlui Bdnffy In Transilv11nia din 11mii 1897- 7898, in
llliC, XIV (1971), p. 173-193.
1
Dreplalea, I (1894), nr. 52, 89-90; Tribuna, XI (1894), nr. 74; T. V. PAcăţian, Carlea de aur sau lwptell
politice naţionale ale rom4nilor de Sllb coroana uKgartJ, VII, Sibiu, 1913, p. 636-656.
1
Unirea Transilvaniei cu Rom4nia, 1 decembrie 1918 (sub red. 1. Popescu-Puţuri şi A. Deac), Bucureşti,
1970, p. 267.
• Tribuna, XIV (1897), nr. 261-262, 268-269, 272, 275-276.
1
T. V. Păcăţian, op.cit., VIII, Sibiu, 1915, p. 27-28.
1
Trtbwtla, nr. 269 din 4/16 decembrie 1897, p. 1073.
' Arhiva Bibliotecii Mitropolita.ne Sibiu, fond. V. Mangra, doc. nr. 233; Tribuna, nr. 27! din 9/:11 decembrie
IB97, p. 1085.
• Trib,.na, nr. 276 din 13/25 decembrie 1897, p. 1101.
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O asemenea adunare de protest au pregătit şi sirbii la Vîrşeţ (Vr§ac) pentru data de 18/30
decembrie 1897. Dar, ca şi cele ale românilor de la Sibiu şi Arad, ea a fost interzisă de
autorităţi 8 •

Proiectul de lege cu privire la stabilirea oficială a numelor de localităţi a fost însă aprobat de ambele camere ale Parlamentului maghiar în cursul lunii decembrie 1897. El a fost
combătut aici fără rezultate prea mari de deputaţii saşilor, cărora li s-a făcut totuşi o mică
concesie, în sensul ca in matricolele şcolare pe lîngă denumirea oficială a localităţilor să poată
fi pusă intre paranteze şi denumirea in limba maternă. Obiecţii asupra lui au făcut şi cei trei
prelaţi români ortodocşi
- membrii de drept ai Parlamentului - Miron Romanul, Ioan
Meţianu şi Nicolau Popea, dar fără rezultat. Nici acţiunea femeilor de naţionalitate germană
din Transilvania, care au intocmit un memorand prevăzut cu mii de subscrieri împotriva acestui
proiect, n-a fost luată in considerare10 • Ducindu-se la Viena pentru a preda monarhului memorandul respectiv (ce solicita acestuia să nu sancţioneze proiectul de lege) 11 şi nefiind primită
in audienţă, delegaţia femeilor germane a fost indrumată să predea memorandul contelui
Bânffy Dezso, premierul UngarieP 2 , cunoscut pentru atitudinea sa şovină faţă de naţionalităţi.
După protestele separate ale naţionalităţilor din monarhie, o parte dintre acestea (românii,
slovacii şi sîrbii), constituite, in urma Congresului de la Budapesta din 1895, într-un C-:>mitet
executiv, işi vor ridica in comun glasul contra proiectului de lege cu privire la stabilirea oficială
a numelor de localităţi. Desfăşurarea amplă a acestei acţiuni, ce urmărea încă o dată dezvăluirea tuturor nedreptăţilor sistemului de guvernare dualist, face, pe baza unor documente
inedite (ce provin din arhivele personale ale oamenilor politici români Ioan Raţiu şi Vasile
Mangra) şi materiale tipărite, obiectul lucrării de faţă1 3.
Ideea întocmirii unui protest comun al naţionalităţilor aliate contra proiectului de lege amintit pleacă din redacţia ziarului sîrb "Zastava" (Drapelul) - organul Partidului radical. Din
conceptul scrisoriP 4 lui Ioan Raţiu, expediată la 19 decembrie 189716 sîrbului Mihail Palit
(reprezentant al Partidului liberal) 18 , aflăm că redacţia susnumitului ziar din Novi Sad s-a adresat
"Tribunei" din Sibiu cu întrebarea, dacă n-ar fi de părere ca Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor să se pronunţe printr-un protest comun asupra proiectului de stabilire oficială a numelor de localităţi 17 • Preşedintele Partidului Naţional Român, Ioan Raţiu, comunică
la 18 decembrie 1897 lui Emil Gavrilla - directorul politic al "Zastavei", membru in Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor - că redacţia "Tribunei" şi românii transilvă
neni sînt de acord cu acţiunea propusă, dar solicită acestuia ca sirbii să preia iniţiativa alcătuirii
proiectului de protest şi a convocării Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor
pentru hotărîrea unor noi acţiunP 8 •
La aceste propuneri, în scrisoarea de răspuns din 21 decembrie 1897, Gavrilla îl anunţă pe
Ioan Raţiu: "că aici - din cauza diviziunii noastre [se referă la existenţa şi neînţelegerile dintre
cele doul partide sirbeşti], ne-a fost imposibil , de a lua iniţiativa, motiv pentru care v-am
• Gazeta Transilvaniei, LIX (1897), nr. 278, 281; Tribuna, XIV (1897), nr. 278, 281,
T. V. Păcăpan, op.cit., VIII, p. 29-31.
11 fn articolul DeputaţiuJUa
stJseasctJ, apărut la Arad In .,Tribuna-:! poporului" (nr. 10 din 15/27 ianuarie 1898,

10

p. 45), autorul rc:spectiv priveşte cu simpatie acţiunea femeilor de naţionalitate germană din Transilvania, pentru
ele fac In chipul acesta un serviciu tuturor naţionalităţilor nemaghiare din Ungaria: .,Nu e deci romAn, sirb şi
slovac, care să nu subscrie tot ce delega pa săsească spune In a sa adresă". De altfel ziarul arădean publică şi textul
Integral al respectivului memorand destinat a fi inaintat lmpăratului (Tribuna poporului, nr. 10 din 15/27 ianuarie
1898, p. 45-46).
11 Tribuna popomll4i, nr. 11 din 17/'1.9 ianuarie 1898, p. 49; T.V. Păcăpan, op.cil., VIII, p. 30-31.
11 Cu privire la acest
protest vezi şi T.V. Păcăţian, op.cit., VIII, p. 31-37; Şt. Pascu, Relations roUiflaiiO-slovaques la dernitre dictnnie du XJXe siecle, in RcvRHist, VII(l968), nr. 3, p. 393-396; I.. Botezan, Conlrik/ii I<J
studiul vieJii politice a Transilvaniei din a11ii 1895-1898, in AIIC, XIII (1970), p. '1.19-220.
" Conceptul este scris in limba germană de Elie Dăianu.
11 Data trimiterii
acestei scrisori lui M. Palit am precizat-o pe baza conceptului scrisorii lui Ioan Rapu cltre
că

a

V

slovacul Paul Mudron din 1 ianuarie 1898 (MuzlstCluj, nr. inv. M. 2720).
10 Partidul
liberal al sirbilor din Ungaria avea ca organ de presă ziarul .,Branik" (Apărătorul), editat - la
fel ca .,Zastava" - la Novi Sad (Tribuna, VII (1890), nr. 78; XIV (1897), nr. 253).
" MuzlstCluj, nr. inv. 1\1. 2718.
11 Aceste propuneri ale lui Ioan
Raţiu 1~ discută Emil Gavrilla in scrisoarea lui de răspuns din 21 decembrie
1897 (MuzistCluj, nr. inv. M. 2717).
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comunicat ieri că am lăsat iniţiativa în seama prietenilor slovaci 19 . Din aceeaşi cauz[t ne
este foarte gre~. de a redacta proiectul protestului comun, şi în consecinţ.ă ne:am adresat ~stăzi
domnului dr. Milo§ Stefanovic în Pressburg [azi Bratislava], ceea ce nemd01os vă va sattsface
şi pe dumneavoastră. Totodată vă rugăm să încercaţi de a cîştiga şi pe saşi pentru acţiune"zo.
o asemenea propunere, de a prelua întocmirea proiectu~ui ?.e protest al na~ionalităţilor opr.imate, face Ioan Raţiu şi lui Mihail Polit în conceptul scnsorn datate
no1 la. 19 decemlme
189721: .. Deoarece acuma se interzic întrunirile noastre electorale Şl poate Şl ale altNa, o
manift~tare de protest imi pare şi mie o necesitate imperioasă. Dacă şi dumneavoastră, prea
stimate domnule colega, împărtăşiţi această părere, ceea ce m-ar bucura foarte, vă rog insistent să discutaţi chestiunea şi să redactaţi un astfel de manifest, scurt, cuprinzător şi categoric,
pentrn ca să-1 semnăm cu toţii şi să-1 publicăm în foile noastre" - scria Raţiu lui Polit2z.
în continuarea conceptului scrisorii, Ioan Raţiu arată lui Mihail Polit că din cauza sănt'ttăţii
şale precare, a distanţelor prea mari. faţă. de ~ibi.u, a dom.iciliilor ce~orl.alţf. me~b~. r?mâni
din Comitetul executiv al Congresului naţwnalttăţtlor 23 . ar h "cel mat btne ca strbu sa preia această chestiune. Tin1pul foarte scurt ce a mai rămas pînă la sancţionarea proiectului de
lege de către monarh, scria Raţiu, ar fi suficient pentru acţiunea naţionalităţilor, fără a mai
considera necesar o întrunire pentru discutarea proiectului de protest, ce , din cauza i'ănătăţii
sale, nu s-ar putea ţine decit la Sibiu 24 . Conform conceptului scrisorii lui Ioan Raţiu, întocmit
la 1 ianuarie 1898 şi destinat slovacului Paul Mudron, rezultă că Mihail Polit a acceptat
să redacteze proiectul de protest al naţionalităţilor 26 •
Slovacii, care, după cum am văzut din corespondenţa lui Emil Gavrilla, doreau să preia
iniţiativa convocării Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor, fixează o întrunire
pentru ziua de 3 ianuarie 1898 la Budapesta. în acest sens, ei comunică prin Paul Mudroii
sîrbului GaHilla (care anunţă la rindul său redacţia "Tribunei"), lui Ioan Raţiu 28 , lui \"asile
Mangra27 şi probabil şi celorlalţi membri ai Comitetului executiv data şi scopul întrunirii. I,a
intenenţia telegrafică a redacţiei "Tribunei", adresată lui Gavrilla, precum şi a lui Ioan Raţiu
către Paul Mudron, pe motivul că timpul prea scurt pînă la 3 ianuarie n-ar permite înştiin
ţarea tuturor membrilor români din Comitetul executiv 28 , întrunirea s-a aminat pentru 10
ianuarie 18982 9 •
în intervalul de timp rămas disponibil, preparativele întrunirii Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor sînt urgentate. Sîrbul Mihail Polit termină de redactat proiectul de
protest, pe care bineinţeles îl trimite spre sancţionare fruntaşilor naţionalităţilor aliate, cu st•gestia
ca el să fie subscris de "Comitetul executiv al naţionalităţilor" 30 . Preşedintele Partidului

?e

" În scrisoarea despre; care ~minttşte Emil Gavrilla, din 20 dectmbric 1@97, el ccmunică redacţiei "TriL unei"
"Cu ziua de azi am rugat pe prietenii slovaci să ia iniţiativa şi să convoace Comitetul executiv al CongTesului naţio·
nalităţilor, deoarece ei au declarat consimţămintul lor" (Mu:dstCiuj, nr. iov. M. 2716).
•• MuzistCiuj, nr. iBv. M. 2717.
11 Vezi nota 15 şi de asemeni
conceptul de scrisoare adresat de Ioan Raţiu lui Vasile Lucaciu şi lui Vasile
MangTa (1\!uzistCiuj, nr. iov. :M. 2721).
11 MnzistCluj, nr. inv. M. 2718.
•• în Comitetul executiv al CongT6ului naţionalităţilor, românii erau reprezentati de I. Raţiu, V. Lucaciu,
I. Coroianu şi V. Mangra.
21 :MuzistCluj, nr. inv. M. 2718.
•• Idem, nr. inv. M. 2720.
"Ibidem.
27
Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond. V. Man~a, doc. nr. 96.
18 MnzistCluj, nr. iov. M.
2720. În această scrisoare către Paul Mudron se pare că Ioan Raţiu este de aconl
cu redactarea unui proiect de către slovaci (de protest contra proiectului de stabilire oficială a numelor de localităţi
sau a protocolului Intrunirii Comitetului executiv al CongTesului naţionalităţilor din 10 ianuarie 1898, idee ce In concep·
tul scrisorii nu este terminată).
" \'ezi conceptul scrisorii lui Ioan Raţiu către V. Lucaciu şi V. Mangra (nedatat) şi cartea poştală expediată de
Tita [Dorina Coroia11u) la 3 ianuarie 1898 din Cluj mamei sale Emilia Raţiu la Sibiu, din care reiese că Iuliu
Coroianu a primit conlirmarea de Intrunire a Comitetului executiv pentru ziua de 10 ianuarie (MnzistCiuj, nr. inv.
M. 2721 şi 2723). De asemeni scrisoarea lui E. Dăianu adresată lui V. MangTa (Arblva Bibliotecii Mitropolitane
Sibiu, fond. V. MangTa, doc. nr. 99).
10 MuzistCiuj, nr. inv. M. 2721.
că:
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Român, Ioan Raţiu, va comunica in linii mari lui Vasile Lucaciu şi lui Vasile 1\-Iangra
(Iuliu Coroianu fiind in temă) rezultatul tratativelor sale cu sirbii şi slovacii pentru reluarea
iniţiativei convocării unui nou congres al naţionalitliţilor11 şi alcătuirea proiectului de protest
contra stabilirii oficiale a numelor de localităţi. Din conceptul unic al informării celor doi
membri mai aflăm că Ioan Raţiu le-a şi expediat cite o copie a proiectului de protest intocmit
de Mihail Polit cu rugămintea ca să-i comunice telegrafic acceptarea sau neacceptarea lui 33 •
Aprobat de toţi membrii Comitetului executiv, după cum le scrie Raţiu celor doi fruntaşi
politici români, protestul ar trebui să se publice inainte de sancţionarea proiectului de lege
amintit şi eventual chiar inainte de 10 ianuarie 1898, în presa naţionalităţilor, în aceeaşi zi.
În cazul acesta, Ioan Raţiu nu mai vede absolut necesară intrunirea de la Budapesta, "dar îi
stă in voie fiecil.rui membru să participe la acea convenire, cu scopul ca să dezbată şi alte cauze
de interes comun pentru naţionalităţile aliate"3 3 •
Paralel, Elie Dăianu, din încredinţarea lui Ioan Raţiu, trimite şi el lui Vasile Mangra, la
5 ianuarie 1898, o scrisoare însoţită de proiectul protestului naţionalităţilor tipărit in limba
germană 34 • în această scrisoare, după ce comunică pe scurt acţiunea cunoscută de noi în legătură
cu protestul naţionalităţilor, Elie Dăianu solicită lui Vasile Mangra răspunsul său referitor la
conţinutul acestuia, dar şi cu privire la modalitatea iscălirii lui (în numele Comitetului executiv
al Congresului naţionalităţilor, cum era de părere Polit, sau, cum dorea majoritatea membrilor,
iscălirea cu numele lor proprii). l\Iangra insă nu va răspunde celor de la Sibiu poate şi datorită
disensiunilor dintre ei concretizate în criza politică a Partidului Naţional Român la sfirşitul
secolului al XIX-lea şi inceputul celui următor3 5 , ci numai slovacului Paul Mudron38 . În
conceptele scrisorii din 9 ianuarie 1898, Vasile Mangra il informează pe acesta că nu poate
participa la şedinţa Comitetului executiv din 10 ianuarie de la Budapesta pentru că tocmai
in acea zi are loc la Arad congregaţiunea comitatului. Se declară insă de acord ,.cu pornirea
unei acţiuni cît mai energice şi intensive a Comitetului naţionalităţilor", fiind ,.de părere că
naţionalităţile aliate: română, slovacă şi sirbă trebuie să iasă în faţa Europei acum mai ales
cu un act politic mai impunător decît un simplu protest" 37 . Dar proiectul de protest al naţio
nalităţilor îl consideră incomplet3B, fără (credem noi) a comunica cuiva intregirile sale, intregiri
ce au rămas in arhiva sa personală3 9 , Vasile Lucaciu răspunde însă lui Ioan Raţiu la Sibiu.
Pc exemplarul proiectului de protest tipărit in limba germană pe care-I primise pentru aprobare,
Lucaciu va comunica din Şiseşti la 7 ianuarie 1898 următoarele: ,.Prea stimate d-le, subscriu
protestul, şi doresc să se publice cu iscălit urile proprii. La Bp. [Budapesta] nu pot merge,
din 2 cauze: a) lipsa mijloacelor, b) e indiferent" 40 •
Întrunirea secretă de la Budapesta a Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor
a avut loc in zilele de 10-11 ianuarie 1898. Pe baza procesului verbal original, întocmit ia
această întrunire confidenţială (scris de Milo§ Stefanovic în limba germană) şi întărit cu semnă
turile participanţilor, putem cunoaşte desfăşurarea, scopul şi hotărîrile acestei consfătuiri n.
La ea au participat românul Iuliu Coroianu, sirbul Emil Gavrilla şi slovacii Paul Mudroiî,
Jan Vanovic şi :Milo§ Stefanovic. Scopul întrunirii de la Budapesta, după cum ştim din
preparativele făcute anterior, era de a da publicităţii un protest impotriva proiectului cu pri31
Programat pentru vara anului 1897 al doilea congres al naţionalităţilor - după cum recunoaşte Ioan Raţiu
in acest concept -, ţinerea lui a fost aminată din cauza pregătirilor pentru Congresul bisericii sirbeşti (Mw:IstCiuj
nr. iov. M. 2721).
32
Ioan Raţiu a aprobat cu foarte mici modificări proiectul de protest intocmit de M. Polit căruia i-a şi mulţumit
pe scurt la 10 ianuarie 1898 (MuzlstC1uj, nr. iov. M. 2721).
" în acest sens, Ioan Raţiu comunică redacţiei de la .,Za.stava" şi ·lui P. Mudroiî, la 10 ianuarie 1898, că
românii primesc proiectul de protest al lui M. Polit şi dacă-1 acceptă şi ei să telegrafieze la Sibiu pentru a dispune
publicarea lui (MuzlstCluj, nr. iov. M. 2721).
· •• Arhiva Bibliotecii l\litropolitane Sibiu, foud. V. Mangra, doc. nr. 99 şi 101 sau 102/1.
" Pentru aceasta vezi: 1. Georgescu, Dr. Ioan Raţi" (1828-1902). 50 de ani din luptele naţionale ale românilor
arde/mi, Sibiu, 1928, p. 149-175; L. Botezan, op.cit., p. 213-242.
•• Arhiva Bibliotecii l\Iitropolitane Sibiu, fond. V. Mangra, doc. nr. 103-104.
" Idem, doc. nr. 104.
•• Ibidem.
•• Idem, doc. nr. 102/1-2.
•• Mw:IstCluj, nr. inv. l\1. 2722.
" Idem, nr. iov. l\1. 2724. Vezi şi Anexa J.
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vire la stabilirea oficială a numelor de localităţi şi pentru convocarea celui de al doilea congres
al naţionalităţilor aliate. După ample discuţii in acest sens, membrii prezenţi ai Comitetului
executiv au hotărît in unanimitate următoarele acţiuni :
I. împotriva proiectului de lege cu privire la stabilirea oficială a numelor de localităţi
se va lansa un protest prin presă. Acest protest, redactat de comun acord pe baza proiectului
sîrbesc, urma să se publice la 14 ianuarie 1898 concomitent în ziarele româneşti, sîrbeşti şi
slovace.
II. La ultima sa consfătuire de la Budapesta ţinută in luna iunie 1897, Comitetul executiv a hotărît convocarea celui de al doilea congres al naţionalităţilor pentru finele lunii august
- începutul lunii septembrie 1897 42 • Amînat vremelnic din cauza sîrbilor care sperau să obţinl'l
in 1897 autonomia bisericii lor 43 , ţinerea celui de al doilea congres era acum de actualitate iminentă, indicată prin situaţia politică internă. Hotărîrile Comitetului executiv din iunie 1897
fiind confirmate in întregime şi menţinute la actuala întrunire, s-a hotărît convocarea celui
de al doilea congres al naţionalităţilor pentru sfîrşitul lunii mai 1898.
III. Această hotărîre urma a fi publicată tot la 14 ianuarie 1898 în ziarele româneşti, sîrbeşti
şi slovace in forma următorului comunicat: "Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor
din anul 1895 a hotărît în şedinţa sa, ţinută la Budapesta la 10/11 ianuarie 1898, să convoace
cel de al 2-lea congres al naţionalităţilor pentru finele lui mai a.c. la Budapesta. Sarcina principală a congresului va fi să facă să ajungă la maiestatea sa un memorantl al românilor, sîrhilor şi slovacilor aliaţi printr-o delegaţie de ales din mijlocul congresului".
IV. Ziua congresului se va fixa de către Comitetul executi\• ce se va intruni cu cel puţin 20
de zile inainte de congres pentru redactarea definitivă a memorandului. Acest memorand
va fi publicat cu 14 zile înainte de congres, concomitent în presa naţională română, sîrbfi şi
slovacă.

La sfîrşitul
înştiinţează pe

întrunirii confidenţiale, membrii Comitetului executiv prezenţi la Budapesta
Vasile Mangra44 şi probabil şi pe ceilalţi membri absenţi, in legătură cu hotă
rîrea de a se publica în presă, la 14 ianuarie 1898, protestul şi comunicatul cu privire la convocarea şi scopul celui de al doilea congres al naţionalităţilor. Această înştiinţare, redactată în
limba germană tot de slovacul Milos Stefanovic şi întărită cu semnăturile celor prezenţi la
Budapesta, reproduce textual comunicatul precizat la punctul III al procesului verbal4". Din
încredinţarea lui Ioan Raţiu, Elie Dăianu trimite lui Vasile 1\Iangra, la 13 ianuarie 1898, aceeaşi
hotărîre a Comitetului executiv cu privire la protestul naţionalităţilor, textul protestului şi al
comunicatului in limba română pentru a fi publicate in "Tribuna poporului" din Arad46.
Procesul verbal al intrunirii de la Budapesta a Comitetului executiv al Congresului naţio
nalit!iţilor din 10-11 ianuarie 1898, după cum vom vedea, a fost inminat lui Iuliu Coroianu
pentru a fi transmis lui Ioan Raţiu la Sibiu. Aceasta însemna, credem, o nouă recunoaştere
a oamenilor politici români în rolul de conducători ai luptei pentru principiul naţionalităţilor
şi de organizatori ai acţiunilor comune hotărîte la Budapesta în ianuarie 1898. Iuliu Coroianu
Ecrie in 11 ianuarie 1898 din Budapesta lui Ioan Raţiu o scrisoare căreia ii anexează procesul
verbal şi textul in forma definitivă al protestului contra proiectului de lege cu privire la
stabilirea oficială a numelor de localităţi47 • în această scrisoare Ioan Raţiu era informat că
textul integral al protestului şi numai comunicatul cuprins la punctul III al procesului verbal, trebuiau să fie publicate in paginile "Tribunei" din 14 ianuarie 1898. Celelalte puncte ale
procesului verbal urmau să rămînă confidenţiale. Dar in timpul expedierii cu poşta spre Sibiu
a acestor documente are loc un incident, ce ar fi putut probabil afecta colaborarea viitoare
a celor trei naţionalităţi aliate in anii pasivismului politic.
Alături de măsurile luate de pe poziţii de forţă faţă de naţionalităţi, guvernele burghezomoşiereşti maghiare din ultimii ani ai secolului al XIX-lea au recurs şi la mijloace mai rafinate,
vizînd spargerea unităţii şi solidarităţii acestora. Prin înfiinţarea unei secţiuni a naţionalităţi
lor (denumită de acestea "Cabinetul negru") in cadrul Ministerului de interne al Unga., T•ibuna, nr. 185 din 22 august/3 septembrie 1897, p. 737.
••
..
••
••
17

Vezi conceptul scrisorii lui Ioan Raţiu către Mihail Polit din noiembrie 1897 (l\luzlstCluj, nr. inv. M. 2719) .
Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond. V. Mangra, doc. nr. 97.
Ibidem.
Idem, doc. nr. 87-88 şi 100.
MuzlslCiuj, nr. inv. M. 2725.
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riei, guvernul lui Banffy Dezso a preluat, perfecţionat şi amplificat metodele iniţiate de guvernul \Vekerle care trebuiau să lovească pe la spate mişcările naţionale ale popoarelor asuprite.
Unul din aceste mijloace a fost şi violarea corespondenţei fruntaşilor politici ai celor trei
nationalităţi. al cărei conţinut era dezvăluit prin publicarea lui în presă. În acest fel se
in~erca a se zădărnici acţiuni şi planuri de acţiuni pe care organizatorii lor le considerau
ca absolut secrete4s. Se urmărea astfel crearea sau adîncirea unor disensiuni şi animozităţi
intre naţionalităţi pentru a impiedica, în ultimă instanţă, realizarea unui front comun de luptă
pentru drepturile politice ale popoarelor oprimate. Aşa s-a întîmplat şi cu documentele Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor elaborate la consfătuirea confidenţială din
10-11 ianuarie 1898.
în urma violării corespondenţei lui Iuliu Coroianu adresată lui Ioan Raţiu, ziarele maghiare publică la 13 ianuarie 1898 protestul Comitetului executiv al Congresului naţionalită
ţilor, împotriva proiectului de lege cu privire la stabilirea oficială a numelor de localităţi 49 ;
deci inainte de 14 ianuarif!, zina hotărîtă, după cum a fost prevăzut in procesul Yerbal al
intrunirii de la Budapesta. Aceste ziare, care, de altfel. erau informate înainte de 13 ianuarie despre întrunirea confidenţială de la Budapestalio, publică integral şi procesul verbal p ~
care Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor, în afară de punctul III, nu-l dorea
dat publicităţii~~.
Gruparea pro-liberală de la .. Tribuna poporului" din Arad se va sesiza prima că ziarele
maghiare ştiau de intrunirea confidenţială a Comitetului executiv de la Budapesta şi că au
publicat mai curind decit cele ale naţionalităţilor protestul contra proiectului de lege cu privire la
stabilirea oficială a numelor de localităţi 62 • Ea remarcă şi situaţia ivită în urma publicării integrale a procesului verbal de către ziarele maghiare, arătînd că ori Comitetul executiv este
trăuat. ori reprezentanţii acestuia nu sint destul de prudenţi 53 • Ziarele maghiare accentuează
însă că în sinul grupării de la Arad datorită indiscreţiei comise se tindea a se crede că unul
dintre cei versaţi în afacerile Comitetului executiv a comis o trădare. Aceste ziare merg pînă
acolo incit susţin că arădanii sint foarte iritaţi şi nemulţumiţi pentru că românii au fost reprezentaţi numai prin Iuliu Coroianu la Budapesta şi consideră de asemenea semnificativ faptul că
acesta, in preziua intrunirii confidenţiale a Comitetului executiv, a petrecut un timp mai
indelungat in Palatul prezidenţial"'. Speranţa lui Jeszenszky Sandor - şeful secţiei naţio
nalităţilor că prin publicarea acestei ştiri va provoca o discuţie înverşunată intre români 5 1i,
şi va semăna vrajbă între naţionalităţili 8 se va spulbera însă, după cum susţine gruparea de
la Aradli 7 •
În faţa acestei situaţii, ce părea a-l indica pe Iuliu Coroianu ca autorul indiscreţiei din
paginile ziarelor maghiare cu privire la documentele intrunirii confidenţiale de la Budapesta,
acesta va dezvălui, printr-o Declaraţie scrisă la Cluj in 21 ianuarie 1898 şi publicată in
pa&rinile .. Tribunei" din Sibiu, maşina ţi unile secţiei naţionalităţilor 58 • Iuliu Coroianu arată
că a fost in Palatul de justiţie (şi deci nu în Palatul prezidenţial) după consfătuirea intimă
" Acest lucru este recunoscut

nemzctisegi politikaja (Politica de

chiar de

politicii şovine a guvernului Bânffy, în broşura Banffy Dezs8
a lui Banffy Dezs6), Budapesta, 1899 (cf. Tribtma, nr. 61 din 18/30

adepţii

naţionalităţi

martie 1899, p. 241 - 242).

" Abendblatt des Pester Lloyd, nr. 9 <lin 13 ianuarie 1898, p. 1; Budapesti Hir/ap (Gazeta Budapestei), nr.
13 <lin 13 ianuarie 1898, p. 4; Pesti NapiO (Jurnalul Pestei), nr. 13 <lin 13 ianuarie 1898, p. 4.
'" Vezi Pesti Nap/6, nr. 12 <lin 12 ianuarie 1898, p. 3.
" Bt~dapesti Hir/ap, nr. 16 din 16 ianuarie 1898, p. 4; Pesti Nap/6, nr. 16 din 16 ianuarie 1898, p. 4;
Abtndblatt des Pester Lloyd, nr. 12 <lin 17 ianuarie 1898, p. 1.
" Tribuna popomlui, nr. 3 din 4/16 ianuarie 1898, p. 14.
" Jdm1, nr. 7 din 11/23 ianuarie 1898, p. 33.
" Pester Lloyd, nr. 16 din 19 ianuarie 1898, p. 3; Tribuna poporului, nr. 7 din 11/23 ianuarie 1898, p. 33;
Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fond. V. Mangra, doc. nr. 238.
" Secţia naţionalităţilor urmărea acelaşi lucru şi la sîrbi, prin invrăjbirea radicalilor cu liberalii pe motivul
neparticipării lui Mihail Palit (de teamă să nu-şi piardă postul de avocat al averilor bisericii sirbeşti) la consfătui
rca Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor (Tribuna poporului, nr. 8 din 13/25 ianuarie 1898, p. 36).
" Acest lucru li remarcă şi ziaristul slovac Gustav Augustini In scrisorile sale către Ioan Russu-Şirianu şi Vasile
lllangra din ianuarie-februarie 1898 (Arhiva Bibliotecii Mitropolitane Sibiu, fon<l. V. Mangra, doc. ur. 105-106).
" Tribuna poporului, nr. 7 din 11/23 ianuarie 1898, p. 33.
10
Tribuna, nr. 8 din 13/25 ianuarie 1898, p. 29-30.
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a Comitetului executiv, in zilele de 15-18 ianuarie 1898 în cauza şt tn fruntea unei comtsu
a comunei Topliţa Română pentru apărarea averii sale. El susţine că .. proiectul de rezoluţiune
a fost comunicat pe cale poştală cu toţi membrii comisiei - asemenea şi procesul verbal a
fost trimis în original la mai multe redacţiuni imediat după subscrierea aceluia" şi deci numai
prin violarea corespondenţei a putut ,.Cabinetul negru" afla conţinutul ei 61 • Autenticitatea acestor afirmaţii ale lui Iuliu Coroianu - contestată de ziaristul slovac Gustav Augustini
in scrisorile sale către Ioan Russu-Şirianu (19/31 ianuarie 1898) 80 şi Vasile Mangra (20 ianuarie{! februarie 1898)61, expediate la Arad din oraşul său natal Liptovsky Svaty Mikula§ o putem confirma şi prin scrisoarea amintită mai sus a lui Iuliu Coroianu către Ioan Raţiu, pe
care pentru clarificarea situaţiei o şi publicăm integral în anexă 62 • Din ea reiese foarte clar
că la aceasta Iuliu Coroianu a anexat textul definitiv în limba germană al protestului naţio
nalităţilor şi procesul verbal al Comitetului executiv, comunicîndu-i totodată lui Ioan Raţiu
că in continuarea şederii sale la Budapesta se ocupă de procesul comunei Topliţa. Expediind
cu poşta la Sibiu aceste documente chiar în 11 ianuarie 1898, după sfîrşitul întrunirii confidenţiale de la Budapesta a Comitetului executiv, el nu mai putea comunica conţinutul lor
ziarelor maghiare, care 1-au primit numai după ce "Cabinetul negru" violase respectiva corespondenţă.
Această violare o putem însă atesta şi prin următorul amănunt, rămas neobservat de cel
care comisese desfacerea scrisorii : toate ziarele maghiare care au publicat textul integral al
procesului verbal al Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor (ca avind
cunoştinţă de
el ,.de la corespondentul nostru") 63 , menţionează la punctul IV al
documentului că memorandul naţionalităţilor va fi publicat cu 10 zile înainte de cel
de al doilea congres al acestora, concomitent in presa română, sirbă şi slovacă 84 • Or, aşa
cum poate fi văzut în procesul verbal original, in realitate se prevedea publicarea lui cu 14 zile
inainte, numai că, în graba copierii secrete pentru publicare, in loc de 4 s-a citit zero,
induşi fiind în eroare de bucla inferioară a literei "z" din rîndul de deasupra (a se vedea fatocopia documentului). Era clar că prin această acţiune de "demascare" a planurilor Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor, prin prezentarea intr-o lumină de ,.trădător"
a lui Iuliu Coroianu (tocmai ca exponent al românilor care iniţiaseră alianţa naţionalităţilor),
guvernul maghiar urmărea spargerea unităţii şi solidarităţii acestor popoare.
Protestul naţionalităţilor, care trebuia să apară in aceeaşi zi in paginile ziarelor naţiona
lităţilor aliate 65 şi comunicatul de la punctul III al procesului verbal al Comitetului executiv
vor apărea însă în presa românească incepind cu data de 15 ianuarie 1898 66 , spre deosebire
de presa slovacă 67 şi (probabil) cea sirbă88 care publică respectivele documente în 14 ianuarie
1898. Conform, probabil, înţelegerii confidenţiale din 10-11 ianuarie 1898, textul protestului a fost datat (Budapesta, la 10 ianuarie 1898) şi semnat în numele Comitetului executiv
al Congresului naţionalităţilor din 189518.
Protestul naţionalităţilor împotriva noului proiect de lege cu privire la stabilirea oficială
a numelor de localiţăţi îmbrăţişează de fapt întregul sistem politic de oprimare a românilor,
sîrbilor şi slovacilor de către guvernanţii Ungariei in ultimii 30 de anF 0 • în el se arată că

" ldem, nr. 8 din 13/25 ianuarie 1898, p. 30; idem, nr. 14 din 20 ianuari.,/1 februarie 1898, p. 53; Cf. Narod·
nie Nolfiny (Gazeta poporului), nr. 22 din 28 ianurie 1898, p. 2.
10
Arhiva Bibliotecii lllitropolitane Sibiu, fond. V. Mangra, doc. nr. 105.
11
Idem, doc. nr. 106.
12
MuzlstCluj, nr. inv. l\1. 2725. Vezi şi Anexa II.
" Pesti Napl6, nr. 16 din 16 ianuarie 1898, p. 4.
" Vezi nota 51.
" Acest lucru îl susţine şi .,Tribuna" din Sibiu in nr. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 6.
11
Gazeta Transilvaniei, nr. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 1-2; Tribuna, nr. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 5-6;
Tri~una poporului, nr. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 5-6; Revista Ortişliei, nr. 2 din 10/22 ianuarie 1898, p. 5-6.
17
Ndrodnie Noviny, nr. 10 din 14 ianuarie 1898, p. 1-2.
18
Cf. Tribuna, nr. 4 din 6/18 ianuarie 1898, p. 13.
" Ntirodnie Noviny, nr. 10 din 14 ianuarie 1898, p. 2; Tribuna, nr. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 6.
,. Tribuna, nr. 2 din 3/15 ianuari" 1898, p. 5-6. Ziarul sibian publică in paralel şi textul In limba germană al protestului comun.
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politica şovină a guvernelor burghezo-moşiereşti maghiare, menită să realizeze statul naţional
unitar, a lovit deopotrivă in dreptul la viaţă politică, cit şi în şcolile, instituţiile culturale
şi relaţiile confesionale ale românilor, sîrbilor, slovacilor şi ale celorlalte naţionalităţi oprimate
din Ungaria, îndreptăţite la existenţă naţională. Protestul atrage atenţia "cercurilor hotărî
toare" ale monarhiei că Comitetul executiv al Congresului naţionalităţilor din 1895, făcîn
du-şi "datoria faţă de tron şi patrie", protestează solemn "în contra violentărilor, ce se lnmulţesc din zi în zi". Spre deosebire de partea apuseană a monarhiei habsburgice, protestul
arată că in partea răsărîteană "puterea statului oprimă C!4 forţa brutală şi cele mai neît~sem
nat~ mişcări, in cadrul constituţiei, ale naţionalităţilor, aşa cit numai puţine semne ale marei
nemulţumiri şi amărăciuni a naţionalităţilor pot ieşi la iveală". Această nemulţumire care
mocneşte ca "jăraticul ce arde sub cenuşă", arată protestul, nu este aplanată de puterea
de stat care, din contră, "crează noi şi iarăşi noi conflicte cu naţionalităţile, cum o dovedeşte aceasta cel mai nou proiect de lege ... ".
Noul proiect de lege, cum se arată in textul protestului, "e un nou atentat asupra legii
de naţionalităţi, asupra egalei îndreptăţiri a tuturor naţionalităţilor", pentru că: "numele
de comune, aşa cum le cunoaştem din pruncie, in limba maternă, ne sint dragi şi scumpe.
De numele naţional al localităţilor se leagă atîtea amintiri istorice, care constituie o parte a
istoriei fiecărei naţionalităţi. Cele mai multe numiri de localităţi aparţin totodată la comoara
limhei singuraticelor popoare, constituie o parte integrantă a aceleia, de aceea acest proiect
c totodată şi un atentat la comoara limbei singuraticelor popoare nemaghiare". Se remarcă
apoi, că "românii, sirbii şi slovacii au voit să ţină adunări" de protest "contra noului atentat la naţionalitatea lor", dar "toate mitingurile anunţate conform legii au fost oprite". Nu
este uitat nici faptul că "circumspecţii saşi, care n-au participat la Congresul naţionalităţi
lor elin 1895 ... au dat deputaţilor lor din dieta ungară îndrumarea să iasă din partida guvernamentală" cn prilejul noului proiect de stabilire oficială a numelor de localităţi.
Reacţia românilor, sîrbilor, slovacilor şi saşilor faţă de noul proiect de lege, cum afirmă
protestul, combate astfel ideea "că mişcarea naţionalităţilor ar fi opera singuraticilor agitatari". Şi pentru că "puterea de stat a Ungariei tinde la nimicirea naţională a românilor şi
sirbilor" care au state naţionale constituite, protestul precizează că factorii conducători ai
Ungariei din această cauză nu pot "cugeta la o relaţiune de vecinătate amicală cu România
şi Serbia". Naţionalităţile aliate soli cită însă să fie scutite de imputarea că ar urmări tendinţe
centrifugale pentru că "fidelitatea şi devotamentul" lor faţă de "tron şi patrie nu pot fi
trase la îndoială", protestul neuitînd şi să afirme că "într-o ţară mulţumită [dînd exemplul
Eln:ţiei] nu pot urma tendinţe centrifugale".
În finalul acestui manifest al Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor se protestează împotriva tendinţelor de a crea un stat naţional unitar maghiar, ceea ce contrazice
legea naţionalităţilor din 1868, "contra încercării de a ne denega dreptul de existenţă pe
temeiul legii despre egala îndreptăţire", contra inexistenţei dreptului de a se putea întruni
ca slovaci, sîrbi şi români şi contra noului proiect de lege. Deoarece naţionalităţile sint excluse din Parlament şi sint oprite a se intruni şi a-şi ridica vocea contra măsurilor de pe
puziţii de forţă ale claselor dominante maghiare, in încheiere se arată că: "aducem acest
protest al nostru la cunoştinţa lumii pe calea publicităţii şi declarăm sărbătoreşte că românii,
sirbii şi slovacii nu vor înceta a lupta neinfricaţi pentru drepturile lor naţionale, pentru egala
lor îndreptăţire, pină ce vor ajunge la ţintă, pentru că aceste drepturi pot fi pe un timp
denegate ori încălcate cu forţa, ele însă sint şi rămîn imprescriptibile" 71 •
Protestul Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor va fi comentat favorabil de
presa română de dincoace şi de dincolo de Carpaţi. Astfel "Tribuna" de la Sibiu in articolul
Protestul popoarelor aliate arată că acesta este : "Un cuvint cumpătat dar hotărît şi bărbă
tesc. . . Fără aparat de formă, fără infrumnseţări stilistice deosebite, restrîngindu-se la indicarea simplă a faptelor, acest protest este glasul unor popoare conştii de puterea lor de viaţă,
şi tari in sentimentul vitalităţii lor. . . acum, cind bazele dnalismului, pe care s-a inaugurat
acest sistem pervers se zguduie, şi cind existenţa lui e o intrebare la ordinea zilei" 72 • Acelaşi ziar arată că: luarea iarăşi de "hotărîri salutare de a lucra" a alianţei naţionalitll.ţilor nu
poate decit să fie o "mîngîiere" pentru români, deoarece protestul lansat de Comitetul executiv "este glasul popoarelor aliate. . . în faţa căruia singuraticele persoane dispar con topite
71

Tribuna, m. 2 din 3/15 ianuarie 1898, p. 6 .

• •m,

nr. 3 din 4/16 ianuarie 1898, p. 9.
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în entitatea mare şi largă a poporului, din care fac parte. Şi glasul celor trei popoare trebuie
să fie o dată ascultat"73.
"Revista Orăştiei" în articolul Mişcarea naţională remarcă conţinutul protestului făcut "in
termeni aleşi, cumpătaţi, adevăraţi şi pătruns de multă iubire de neam şi de multă grije pentru viitorul popoarelor din această ţară" 74 . Protestul este bine apreciat şi in paginile revistei
"Liga română" din Bucureşti care precizează că: "Acel Comitet executiv al alianţei naţionali
tăţilor nu este vreun titlu fără rost, precum cred adversarii noştri. El exprimă de drept şi de
fapt reprezentanţa reală a naţionalităţilor din Ungaria" 75 • Tot în această revistă, în articolul
Către tinerimea română, Vasile Lucaciu apreciază favorabil protestul naţionalităţilor, aşe
zîndu-1 alături de alte acţiuni naţional-politice ale românilor transilvănenF 6 •
Nu acelaşi lucru gîndea şi Eugen Brote, apropiat cercurilor politice liberale şi devenit prin
refugierea sa în România omul de casă al lui Dimitrie A. Sturdza - şeful Partidului Naţio
nal-Liberal. Adept al lui D. A. Sturdza care era împotriva dezmembrării monarhiei austroungare şi chiar contra autonomiei Transilvaniei pentru păstrarea echilibrului european 77 ,
Eugen Brote (cunoscut ca un militant pentru acţiunea comună a popoarelor oprimate din
Austro-Ungaria) îşi schimbă acum atitudinea faţă de naţionalităţile aliate. Într-o scrisoare redactată la Bucureşti în 14/26 ianuarie 1898 către Vasile Mangra, Eugen Brote sugerează chiar
grupării de la Arad alianţa "cu germanii şi saşii. şi nu numai teoreticeşte, [ce] ar produce
astrtzi în lumea mare un efect zdrobitor" 78 . Era de fapt şi perioada cînd avea loc o orientare
tot mai accentuată a României spre Puterile Centrale 70 . Împrejurările istorice an arătat însă
că orientarea Partidului Naţional Român spre colaborarea cu sirbii şi slovacii din cadrulmunarhiei austro-ungare, care suportau aceeaşi oprimare social-economică şi naţional-politică ca şi
românii, a fost cea mai justă.
Protestul naţionalităţilor a fost comentat favorabil bineînţeles şi de ziarele sirbe 80 şi sloTace81, care alături de cele româneşti 82 vor apăra protestul in faţa atacurilor făţişe ale presei
oficiale maghiare. Chiar şi ziarul semioficios al guvernului austriac, "Reichswehr", din 16 ianuarie 1898, apreciază protestul, luind apărarea naţionalităţilor din Ungariasa, pentru care şi-a
atras şi critica presei maghiareu. El a fost publicat şi de ziarul saşilor "Kronstii.dter Zeitung"a6
şi "Siebenbiirger Deutsches Tageblatt" 86 • Ziarul braşovean, în introducerea pe care o face
la publicarea protestului contra proiectului de stabilire oficială a numelor de localităţi, arată
că toată atitudinea protestatară a naţionalităţilor aliate de "astăzi" poate să fie de natură
a pregăti o ,.revoluţie" pe care saşii n-o doresc. Tocmai de aceea, precizează ziarul, saşii
nu se aliază cu naţionalităţile, deoarece ei nu cred că "revoluţia" va rezolva situaţia 87 . Saşii
care au avut şi mai aveau privilegii şi drepturi deosebite faţă de celelalte naţionalităţi din
partea răsăriteană a monarhiei habsburgice şi de aici alte condiţii de dezvoltare socialeconomică şi culturală, era normal că nu doreau să intre în conflict revoluţionar cu clasele
78

Idem, nr. 4 din 6/18 ianuarie 1898, p. 13.
Revista Orăştiei, nr. 2 din 10/22 ianuarie 1898, p. 5-6.
" Coaliţia naţiunilor nemaghiare, în Liga româna, nr. 2 din Il ianuarie 1898, p. 18.
'" Liga româna, nr. 13 din 29 martie 1898, p. 195.
77
M. Constantinescu şi G. Peuelea, lnsemndrile din inchisoarea de la Seghedin ale doctorului Ioan Raţiu, in St"dii, 18 (1965), ur. 2, p. 355-358; T.P. Lungu, Viata politică in România la sfîrşitul secolului al XIX-lea (1888-1899)
Bucureşti, 1967, p. 160, 212-213;
L. Botezan, op.cit., p. 223-227; A. Bunea, Parlamentul Româ11iei pentru o
politictJ externă favorabilă 1mirii Transilvaniei cu României, în ActaMN, VII (1970), p. 336-337.
71

78

Arhiva Bibliotecii Milropolitane Sibiu, fond. V. "'rngra, dac. nr. 98.

" Trib11na, XIV (1897), nr. 39, 252-253; T.P. Lungu, op.cit., p. 231-232; L. Botezan, op. cit., p. 226;
A. Bunea, op.cit., p. 329-353.
•• Cf. Tribuna, nr. 4 din 6/18 ianuarie 1898, p. 13.
11
Ncl.rodnie Noviny, nr. 12 din 17 ianuarie 1898, p. 1.
•• Tribuna, XV (1898), nr. 4-7.
13
Cf. Narodnie Noviny, nr. 13 diu 18 ianuarie 1898, p. 2; Trib,.na popor11lui, nr. 5 din 8/20 ianuarie 1898,
P· 21-22; Tribuna, nr. 5 din 9/21 ianuarie 1898, p. 17-18; Gazeta Transilvaniei, nr. 7 din 11/23 ianuarie 1898
p. 3.

" Cf. Tribuna, XV (1898), nr. 6-7.
" Kronstiidter Zeitung, nr. 11 din 15 ianuarie 1898, p. 1-2.
11
Cf. Tribuna, nr. 4 din 6/18 ianuarie 1898, p. 13.
07
Kronstiidter Zeitung, nr. 11 din 15 ianuarie 1898, p. ).
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dominante maghiare. De aceea ei doreau ca naţionalităţile aliate să iasă din pasivismul lor
politic şi să participe la viaţa parlamentară a statului maghiar pentru a găsi pe cale legală
o modalitate de înţelegere cu aceste clase 88 • In acest caz, după cum se precizează de către
ziarul braşovean, saşii vor fi cei dintii care se vor alătura la toate acţiunile legale pentru
cauza "comună" a naţionalităţilor 88 •
In afară de comentarea defavorabilă a protestului naţionalităţilor din ianuarie 1898 in
presa maghiară, "cercurile hotAritoare" ale monarhiei dualiste n-au considerat necesar să ţini'i
cont de acest document. Ele dimpotrivă, au ripostat la orice acţiune a naţionalităţilor care
şi-au ridicat glasul in comun sau individual împotriva proiectului de lege cu privire la stabilirea
oficială a numelor de localităţi 80 • Cu toate acestea protestul a fost şi este un act progresist
pentru egala îndreptăţire a tuturor naţionalităţilor şi pentru apărarea limhii şi a trecutului
lor istoric. Folosind tactica de luptă protestatară impotriva opresiunii naţionale şi de informare a opiniei publice europene, naţionalităţile aliate, cum declarau şi in finalul protestului, sperau să ajungă la ţintă. Şi ţinta la care aspirau aceste naţionalităţi era obţinerea de
drepturi egale in toate domeniile vieţii sociale, economice, politice şi culturale, ca un punct
de plecare spre realizarea scopului final, unitatea naţională.
Protestul Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilortdin ianuarie 1898 a fost de
fapt ultima acţiune publică a românilor, sirbilor şi slovacilor în perioada pasivismului lor
politic. Crizele politice izbucnite la sfîrşitul secolului al XIX-lea in sinul partidelor naţionale,
crearea sau adincirea unor disensiuni şi animozităţi intre aceste popoare de către guvernele
maghiare, pentru a impiedica, in ultimă instanţă, realizarea unui front comun de luptă, au
dus la întreruperea colaborării organizate pînă la intrarea partidelor naţionale slovac, sirb
şi român in activitatea parlamentară.
1\'ICOLAE

CORDOŞ

ANEXE
J;

PROTOKOLL
Aufgenommen zu Budaţest am toteD,)Jteu Januar 1898 in der Sitzung des Exekutiv-Comites
des Nationalităten Congresses vom Jahre 1895.
Zugegen waren :
Von Seite der Rumănen: Dr. Julius Coroianu aus Klausenburg
Von feite der Serben: Dr. Emil Gavrilla aus Neusatz
Von Seite der Slovaken: Paul Mudrol!, Dr. Johann Vanovic aus Turoc St Marton und Dr. Milo~
Stefanovic aus Pressburg.
Das Exekutiv Comite bat nach eingehender Berathung die folgenden Beschliisse einstirumig gebracht:
11 Le publicarea protestului naţiouelităţilor aliate de către ziarul .,Kronstădter Zeitung" se remarcă că membrii
Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor din IS95 care nu au avut maudet să se ocupe de problema
~lor (cum au făcut-o în coujiuutul protestului cuuoscut) se vor convinge că strădania lor a fost zadarnică (Kroflsllidler Zeittmg, nr. 11 din 15 ianuarie 1898, p. 2). Această remarcă ve fi salutată cu satisfactie de ziarul maghiar
"Pester L loyd" care consideră că prin ea ziarul saşilor breşoveni ar fi respins protestul naţionelităplor aliate.
7,':K~~:i;~'tădter- Zeitung" va ră~puude insă că priu atenţia acordată protestului, urmărea de fapt a provoca
uapouelităţile aliate .,de a trece odată de la \'orbe la fapte" (KrOftstlidler Zcitung, nr. 15 din 20 ianuarie 18911,
p. 2). ~~··'"' .
~
[~; ..• ,
11 Kromliidter Zei/ung, nr. 15 din 20 ianuarie 1898, p. 2.
•• Spre exemplu, pentru un articol publicat contra proiectului de lege cu privire la stabilirea oficia.Jă a numelor de loca.Jităţi, organului Partidului Naponel Slovac - .,Narodnie Noviny" - i s-a intentat un proces de presă, soldat cu o amendă de 600 florini şi 8 Juni inchisoare de stat pentru redactorul Ambro Pietor (Ndrodnie
No·
11iny, XXIX/(1B9S), nr. 142-144; Tfituna, nr. 129 din 14/26 iunie 1898, p. 517).
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I

Gegen den Gesetzentwurf liber die Magyarisirung der Ortsnamen soll im Wege der Presse eiu
Protest erlassen werden. Dieser Protest ist auf Grund1age des serbischen Entwurfes gemeinsam
redigirt worden und soli am 14ten1. M. g1cichzeitig in den rumănischen, serbischen und s1ovakischen Journa1en publizirt werden.
II

In Anbetracht dessen, dass bereits die 1etzte im Monate Juni 1897 hier in Budapest abgeha1tene Sitzung des Exekutiv Comites die Einberufung des zten Congresses besch1ossen hat und die
Abhaltung desse1ben nnr wegen zeitlicher Hindernisse bei den Serben aufgeschoben worden
ist, in Anbetracht dessen, dass die Abhaltung des zten Congresses auch jetzt noch eminent actucll,
durch die innerpolitische Lage geboten ist, wurden die Beschliisse des Exekutiv Comites yom
Juni 1897 ihrem ganzen Umfange nach bekrăftigt, aufrechtgehalten und beschlossen den 2Len
Congress fiir Ende Mai l. J. einzuberufcn.
III

Dieser Beschluss soli auch am 14ten l. l\1. in den rumănischen, serbischen und slovakischen
Jouma1en mittelst folgenden Comuniques publizirt werden: "das Exekutiv Comite des Nationalităten Congresses van Jahre 1895 hat in seiner am 10/11 Januar 1898 zu Budapest abgehaltenen Sitzung beschlossen, den zten Nationalităten Congress fiir Ende Mai d. J. nach Budapest
einzuberufen. Die Hauptaufgabe des Congresses wircl sein ein Memorandum der vereinigteu
Rumăncn, Serben und Slovaken mittelst einer aus der Mitte des Congresses zu wăhlenden Abordnung an seine Majestăt ge1angen zu lassen".
IV
D<!n Tag des Congresses wird das zur endgiltigen Redigirung des Memorandums wenigstens
20 Tage vor dem Congresse zusammenzutretende Exekutiv-Comite feststellen und 14 Tage vor
dem Congresse in der rumănischen serbischen und s1ovakischen nationalen Presse g1eichzeitig
pnbliziren lassen.
Iuliu Coroianu
Dr. Emil Gavrilla
Paul Mudrot!
Dr. Vanovic
Dr. Stefanovic

2.
Scumpul meu

Tăicuţu!

'

Grăbesc să-ţi trimit procesul verbal redigist asupra celor ce noi am isprăvit aici.
Din acesta vei afla cîţi am fost împreună şi ce am făcut.
Am aflat de o lipsă iminentă ţinerea Congresului în Mai ce vine, deci am hotărît în a• eastă
privinţă.

Operatul lui Palit l-am revăzut, vei vedea ce strămutări am făcut, acele nu sunt importante.
Acest Manifest trebe să fie publicat în Nrl de 14 l. c. în capul Tribunei per estensu. Deci
te rog scump tăicuţu să-1 dai odată spre traduce [r]e. Tot în acelaşi număr al Tribunei trebe
să fie comunicat şi comuniques care se cuprinde în p. III, al procesului verbal, însă se ştie că procesul verbal nu!
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Eu aici lucru şi fac tot posibilul in procesul Toplicsei, in care
bil] nici Curia. Deci pot să fac, am nll.dejde de bine.
Sărut minele scumpei nostre maicuţa, şi salut pe Milica !
Vă sărut cu deplină iubire fiasdi!

încă

n-a

otărit
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nici ... [indescifra-

Iuliu Coroianu
B pe sta 11/!.898.

DER PROTEST DER NATIONALITĂTEN VOl\1 JĂNNER 1898
(Zusammenfassung)
Die von beiden Kammern des ungariscben Par1awents im Dezember 1897 bewilligte Gesetzesvorlage zur offiziellen Benennung der Ortschaften stellte einen neuen Anschlag gegen die
G1cicbberecbtigung. die Sprache und historiscbe Vergangenheit aller Nationen im Osten der
Habsburgermonarchie dar.
Nach den Einzelprotesten der Nationalităten in Ungarnerbaben einige von ihnen (dieRumănen,
S1owaken und Serben), die sich nacb dem Kongress des Jabres 1895 von Budapest zu einem
Exekutivausscbuss zusammengeschlossen hatten, ihre Stimme gemeinsam gegen die genannte
Vorlage. Der Verlauf dieses Unternehmens, das noch einma1 die Enthi.illung aller L'ngercchtigkeiten des dualistiscben Regierungssystems zum Ziele batte, bildet - aufgrund unveroffentlichter Dokumente (aus den Privatarchiven der rumăniscben Politiker Ioan Raţiu und Vasile
Mangra) und von Druckmaterial - den Gegenstand vorliegender Arbeit. Der Verlauf, der
Zweck und die Beschli.isse der in Budapest am 10. - 11. Jănner vom Exekutivausscbuss des
Nationalitătenkongresses abgehaltenen vertraulicben Besprechung werden somit in einem neuen
Licbt dargestellt. Damals wurde die Veroffentlicbung des gemeinsamen Protestes gegen die
Gesetzesvorlage beztiglicb der offiziellen Benennung der Ortschaften, sowie andere Unternehmungen zur Verstiirkung der Zusammenarbeit der drei Nationalitaten in der Periode ibrer
politischen Passivităt bescblossen.
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Fig. 1. - Prima pagină a procesului verbal al întrunirii confidenţiale din 10 -1 1
ianuarie 1898 de la Budapesta, a Comitetului executiv al Congresului naţionalităţilor
din 1895.
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ASPECTE ALE LUPTELOR GREVISTE DIN TURDA ŞI UIOARA
ÎN ANII 1919-1920

exploatării,
război mondial

ciuntirea drepturilor şi libertăţilor democratice
au intensificat ura oamenilor muncii împotriva
regimului burghezo-moşieresc, concretizată în numeroase manifestări, care s-au ţinut lanţ,
evidenţiind astfel tendinţa de radicalizare a maselor şi în special creşterea combativităţii şi
capacităţii de luptă.
Ceea ce se remarcă în mod deosebit constă în faptul că lupta grevistă este organizată pe ramuri
ue producţie sau sub forma grevelor generale locale. Aceste două note le intilnim şi in lupta
grevistă a muncitorilor din Turda şi Mureş-Uioara (Ocna Mureş) în anii imediat următori primului război mondial (1919-1920).
Oraşul Turda, avînd peste 25.000 locuitori şi numeroase întreprinderi industriale, era unul
din cele mai puternice centre industriale din Transilvania. 1 În acelaşi timp Turda era un puternic
centru muncitoresc; dovada o reprezintă numărul de 5.000-6.000 muncitori participanţi la
diferite greve. Marea majoritate - peste 92% - erau concentraţi în două dintre cele mai
mari întreprinderi, Fabrica de ciment şi Uzinele Solvay. Uzinele Solvay din Transilvania aveau
unităţi atît în Turda cît şi în Mureş-Uioara, între acestea existînd nu numai legături economice,
ci şi o colaborare a muncitorilor în lupta comună împotriva aceluiaşi exploatator.
Importanţa economică a celor două localităţi rezultă şi din faptul că cele două secţii surori
ale Uzinelor Solvay, de la Turda şi Mureş-Uioara, acopereau necesarul de consum intern, cu
toate că în acea vreme secţia de la Mureş-Uioara lucra numai cu 50% din capacitate, iar cea
din Turda pentru perioade mai scurte îşi înceta complet activitatea.
în anii 1918-1920, cînd proletariatul din toată ţara s-a ridicat împotriva politicii antimuncitoreşti a claselor stăpinitoare, s-au ridicat la luptă şi muncitorii din Turda şi minerii din Mureş
Uioara.
În Turda existau o serie de întreprinderi şi ateliere de profil dinrs, cum au fost : Fabrica de
ciment S. A. din Turda, Uzinele Solvay din Transilvania S. A. secţia Turda, Fabrica de bere
Mendel S. A., Conducta de Gaz 1\Ietan S.A., Fabricile unite de Gips S.A., Societatea pe acţiuni
pentru exploatare şi transport de piatră din Turda, Conducta Ardeleană de gaz metan S.A.,
Fabrica de ardere a varului din Turda a Societăţii pentru Arderea Varului din Aleşd, Uzinele
de electricitate şi apă orăşeneşti Turda, la care se mai adaugă unităţi productive mai mici cum
au fost Fabrica de săpun, Fabrica de tăbăcărie, Tipografia Fiissy J6zsef, Tipografia lui Csaki
Peter şi Spălătoria. Numai din această înşirare rezultă că oraşul Turda reprezenta un centru
industrial de loc neglijabil.
Cea mai mare parte a capitalului investit fn întreprinderile turdene era in miinile capitaliş
tilor străini. Astfel, Fabrica de ciment din Turda, societate anonimă, era proprietatea băncilor
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Wiener Bodenkreditanstalt şi a firmei F. L. Smidth C-iz Copenhaga. Construcţia acestei fabrici a început în 1914, iar lucrările de instalaţie a maşinilor au fost
terminate la începutul anului 1916. În luna februarie 1916 a inceput să funcţioneze cu o capaciHaosul economic, intensificarea

în anii care au urmat primului

1
George Ioaniţiu, Monogrtzfia "Fabrica de ciment din Turda", In Bvlelinul industriei, anul 1,
brie-decembrie 1920.
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tate de 600 vagoane pe an 2, iar în cele două fabrici surori Uzinele Solvay de la Turda şi Mureş
Uioara, 64% era capital belgian şi aparţinea firmei Solvay3 •
O privire de ansamblu asupra salariilor muncitorilor din anii 1919-1920, în raport cu scumpetea, duce în mod evident la concluzia că salariul real a scăzut intr-o asemenea măsură incit
nu putea asigura in cele mai multe cazuri nici minimul de existenţă. Preţurile mărfurilor de
larg consum creşteau văzînd cu ochii, iar salariile, cu toate modificările survenite, nu ţineau pasul
cu această creştere. De exemplu, pe piaţa oraşului Turda preţurile principalelor produse şi articole de strictă necesitate ca: pîinea. făina, slănina, untura, zahărul, stofa, încălţămintea, lemnele
de foc etc., au crescut cu 465%. Din cauza lipsei unor mărfuri pe piaţă, preţurile maxime stabilite nu erau respectate, dindu-se mină liberă speculanţilor şi comercianţilor de a ridica preţurile,
făcînd însemnate încasări pe spinarea celor ce muncesc. Astfel, din cauza crizei de ghete preţul
acestora s-a ridicat in 1919 la 500-600 coroane perechea•.
Săptămînalul social-politic "Aranyos Videk" - care apărea la Turda - relatează, in nr. 8
din 21 februarie 1920, constatările comisiei controlului de preţuri, conform cărora preţurile la
unele produse de strictă necesitate se prezentau astfel :
carnea clasa 1-a 20 coroane kilogramul
carnea de viţel 24
carnea de porc 24
slănina
46
grăsimea
50
făina
9
pîinea
8
laptele
4
litrul
brinza de vacă 12
kilogramul
brinza de burduf 30
"
untul
60-90 coroane kilogramul
merele
5
10
perele
După cum relatează ziarele vremii care nu pot fi acuzate de orientare promuncitorească, în
dnul 1920 preţurile mărfurilor de strictă necesitate pe piaţă au continuat să crească mereu, cu
toate măsurile de plafonare a preţurilor luate de organele de stat. De fapt aceste măsuri au
fost temporare. Spre exemplu, din luna septembrie pînă la 9 octombrie 1920, cînd s-a încheiat
acţiunea de preschimbare a coroanei, criza de monedă periclita posibilitatea de plată a salariilor, orgauele de stat fiind nevoite să recurgă la anularea ordinelor şi dispoziţiilor de plafonare
a preţurilor de pe piaţă. După data de 25 septembrie cînd s-au anulat dispoziţiile de plafonare,
preţurile la piaţă au crescut vertiginos, astfel : kg. de ceapă era 3 lei, de cartofi 1,50 lei, de roşii
2 lei, pîinea 7 lei, făina 8 leii.
Comparind preţurile din 21 februarie 1920 cu cele din 25 septembrie 1920, avem o imagine
clară a creşterii preţurilor, doar in cîteva luni (pentru 1 leu se preschimbau 3-3,5 coroane).
Referindu-se la aceeaşi perioadă, ziarul "Aranyos Videk" relevă faptul că după anularea preţurilor maximale, preţurile mărfurilor pe piaţă au crescut rapid cu 200-300% în decurs de citeva
hmi. 6
Faptul că mărfurile de strictă necesitate lipseau adeseori sau se găseau in cantităţi tot mai
mici este dovedit şi de adresele repetate ale subprefectului judeţului Turda, prin care se cerea
Consiliului Dirigent - resortul alimentar - ajutor alimentar extraordinar pentru oraşul Turda,
pe motiv că zahăr nu s-a primit de mai multe luni de zile şi a crescut mult inflaţia 7 •
Comparind preţul lemnelor de foc în 1919 cu cel din 1914, constatăm că acesta a crescut de
19 ori, cea mai bruscă creştere constatîndu-se în anii 1918-1919. a

• Ibide•n.
' P. Petrica, Monografia Uzi11elor Solray di11 Transiltmnia, Mureş-Uioara, în Buletinul industriei,
4-5, noiembrie-decembrie, 1920.
• Arh. prefecturii Turda, Dosar subprefect. Act. nr. 7174 (1919).
' El/en:cik, nr. 201 din 25 septembrie şi nr. 204 din 30 septembrie 1920.
• Aranyos Vidik, nr. 43, din 30 octombrie 1920.
7
Arh. prefecturii Turda, Dosar subprefect. Acte Nr. 1197-1294-1377/1919.
• Idem, Act. Nr. 73C811919.
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Creşteri asemănătoare

de preţuri au avut loc la toate produsele de strictă necesitate.
În aceste condiţii, lupta muncitorilor pentru mărirea salariilor s-a intensificat, obţinîndu-se
unele succese în această direcţie. De exemplu, numai de la mijlocul anului 1919 pînă la 1 octombrie 1920 salariile au fost modificate - prin contractele colective încheiate - de 6 ori.
În contractele colective, pe lîngă salarul nominal era prevăzut şi un adaos de scumpete.
Conform contractului colectiv încheiat la 17 august 1919 între sindicatul muncitorilor din
fier şi metal şi Fabrica de ciment Turda, un muncitor calificat, care era cel mai bine plătit, avea
un salar de 5-6,75 coroane pe oră, adică 40-54 coroane pe zi. Prin contractele colective încheiate în 1 ianuarie 1920, 1 mai 1920, 12 iulie 1920, salarizarea suferă modificări însemnate, ca
apoi prin contractul colectiv din 23 iulie 1920 dintre sindicatul muncitorilor cunoscut sub numele de .. Uniunea muncitorilor în fier şi metal din Ardeal şi Banat" şi conducerea fabricilor din
Turda (Fabrica de ciment S.A. din Turda, Uzinele Solvay din Transilvania-fabrica din Turda,
Fabrica de bere Mendel S.A., Societatea de gaz-metan din Turda, Fabricile unite de gips S.A.
Societatea de mine şi transporturi din Turda ... ) salariile se majorează din nou în medie cu 50%,
ajungindu-se ca acelaşi muncitor să primească 7, 40-9,80 coroane pe oră, adică 59,20-78,40
coroane pe zi. Muncitorii auxiliari primeau un salar de 5,25-6 coroane pe oră, iar muncitorii
zileri 4,15-5,30 coroane pe oră.
Potrivit contractului colectiv încheiat la 23 iulie 1920 salarullunar al muncitorilor în general
se prezenta astfel: mupcitori calificaţi 1.420,80-1.881,60 coroane; muncitori auxiliari 1.0081.152 coroane; muncitori zileri 796,80-1017,60 coroane; practicanţii pînă la 6 luni 1000 coroane
salar de bază şi adaos de scumpete, de la 6 luni la 1 an 1.200 coroane ; funcţionarii auxiliari
1500 coroane; casierii, magazionerii şi ajutorii contabili 2000 coroane; subinginerii, tehnicienii
2. 500 coroane ; şefii contabili, casierii principali, maiştrii 3000 coroane. La aceste venituri s-au
mai adăugat 42 coroane de familie pe lună, ca ajutor de război. Femeile primeau 80% din salariul plătit unui bărbat, pentru aceeaşi muncă. Din aceste date rezultă o creştere de 148-156.8%
a salariilor muncitorilor calificaţi.
Comparînd costul vieţii cu salariile obţinute de către muncitori căpătăm o imagine şi mai
clară. După un calcul făcut în luna martie 1920 de către ziarul .,Minerul" din Cluj, care a luat
în consideraţie numai alimentele şi articolele de strictă necesitate, şi acestea la preţurile cele mai
mici ale zilei, nu la cele de speculă, rezultă că minimul de existenţă lunar pentru un muncitor
nec:isătorit era de 1722 de coroane, iar pentru unul căsătorit cu 2 copii. de 3680,40 de coroane.
Faţă de această situaţie însă, salariul mediu lunar al unui muncitor, cel mai bine plătit în iulie
1920 (considerînd 25 zile de lucru pe lună), era de 1730 coroane.
Cu toate că după luna iulie 1920 salariul mediu al muncitorilor din Turda a crescut, astfel
incit pentru o zi muncitorul calificat primea un salar de 68,80 coroane, muncitorul auxiliar
şi calfa 44,96 coroane, muncitorul ziler şi femeile 37,76 coroane, ceea ce reprezenta un salar lunar de 1720 coroane pentru prima categorie, 1124 pentru cealaltă şi 944 coroane pentru ultima,
această majorare a salariului nu a ţinut pas cu scumpirea traiului, preţurile produselor de strictă
necesitate crescind în citeva luni ale anului 1920 cu cea. 200-300%, iar salariile cu cea.
148-156,8%.
Situaţia materială a muncitorilor mineri de la ruinele de sare din Mureş- Vioara nu era cu
nimic mai bună, după cum relatează organul Uniunii muncitorilor mineri şi topitori din Ardeal
şi Banat, ,.Minerul" . .,La ruinele de sare, acolo unde se lucrează cu toată forţa şi cu un contingent
mărit de lucrători, acolo se năpusteşte asupra muncitorilor administraţia şi face imposibilă
orice mişcare de îmbunătăţire de salar a muncitorimii. Murăş-Uioara va rămîne o pată de ruşine
veşnică asupra administraţiei şi conducătorilor politici ai Ardealului de azi" o.
La Mureş-Uioara salariul zilnic era de 6-40 coroane, iar cel lunar de 150-1000 coroane,
ceea ce reprezintă mai puţin de o treime din necesităţi, calculate pe baza preţurilor celor mai
scăzute ale articolelor şi produselor de stricit. necesitate.Io
Exploatarea economică a celor ce muncesc era însoţită de o cruntă asuprire socială şi politică
din partea patronilor in frunte cu statul burghezo-moşieresc. După cum se relatează în ziarul
.,Minerul" din 1 decembrie 1919 ..... Cel mai conservator patron e statul care plăteşte 6-8
coroane. Pe muncitori ii concediază cu sutele făcindu-i cerşitori". în numărul din 1 februarie
1919 redă unele aspecte concrete sub formă de declaraţii privind cruzimea cu care erau bătuti
1
Minerul, nr. 10 din 1 decembrie 1919.
•• Idem, nr. 13 din 15 martie 1920.
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~i torturaţi muncitorii şi delegaţii organizaţiilor muncitoreşti. lată un exemplu : "La Mureş
Uioara dl. Roşea, un popă, e atotputernic. Muncitorii nici gura nu-i permis a o deschide. De cite
ori au mers oamenii noştri (delegaţi) pe acolo, totdeauna i-a deţinut şi i-a bătut" u.
Cu toate măsurile de constringere luate de conducerea fabricii de sodă şi de organele represive,
muncitorimea sub conducerea elementelor de stinga din partidul socialist şi a sindicatului se
afirmă tot mai mult in lupta pentru obţinerea şi garantarea unor drepturi strict necesare vieţii de
toate zilele. Astfel minerii şi muncitorii de la Mureş-Uioara s-au impus, organizînd o reuşită mani-

festaţie de 1 mai 1919.
Sărbătorirea zilei de 1 mai 1919 s-a desfăşurat printr-o demonstraţie de stradă, iar apoi a
continuat cu o serbare cimpenească in Dumbravă, unde muncitorii Marian Drăghici, Eugen
Codrea, Vasile Rotar şi Nicolae Nicoară au vorbit despre insemnătatea zilei. chemînd muncitorii la solidaritate şi frăţie în lupta comună împotriva exploatatorilor.
împotriva exploatării şi asupririi capitaliste muncitorii au organizat demonstraţii şi greve.
Ei cereau îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, mărirea salariilor, reglementarea duratei zilei de
muncă, satisfacerea tuturor obligaţiilor cuprinse in contractele colecth·e de muncă şi altele.
în acelaşi timp luptau pentru satisfacerea unor revendicări politice ca: dreptul la intrunire,
libertatea presei, desfiinţarea cenzurii, comportarea umană din partea conducerii întreprinde-

rilor şi instituţiilor, solidarizindu-se cu muncitorii concediaţi. Caracterul politic tot mai pronunţat al luptelor muncitoreşti rezultă şi din rapoartele organelor de siguranţ.J din anii 1919-1920.
în această privinţă un rol insemnat 1-au jucat organizaţiile Partidului Socialist, ale sindicatelor,
şi in mod deosebit elementele de stinga.
Ideile marxismului pătrund tot mai mult in viaţa organizaţiilor muncitoare din ţara noastră,
prin publicarea a o serie de lucrări şi articole ale lui V. 1. Lenin, care au contribuit la intărirea
continuă a curentului de stinga atît in mişcarea socialistă, cit şi in cea sindicală, el devenim!
dominant in 1920. Intensificarea activităţii curentului de stînga mergea in pas cu creşterea
avintului revoluţionar, culminind cu greva generală din 1920. Această caracteristică se remarcă
şi în luptele muncitorilor din cele două localităţi de care ne ocupăm.
în perioada de creştere a mişcărilor greviste, masele muncitoare au impus patronilor satisfacerea unor revendicări economice şi politice, cucerind in acelaşi timp libertăţi şi drepturi democratice.
în contractele colective de muncă incheiate între muncitori şi patroni in anii 1919-1920, care
se reinnoiau de regulă din 6 în 6 luni, sint consemnate revendicări atit cu caracter economic,
cit şi politic, cum sint : mărirea salariului, reglementarea orelor de muncă, interzicerea concedierilor, reprimirea celor concediaţi, dreptul de organizare, libertatea demonstraţiilor, satisfacerea
necesiUiţilor de alimente şi îmbrăcăminte, sărbătorirea zilei de 1 Mai şi altele 12 .
~1erită a fi consemnat în special contractul colectiv incheiat la 23 iulie 1920 între conducerile
celor mai multe intreprinderi din Turda (Uzinele Solvay, Societatea de exploatare şi transport,
Fabrica de Ciment, Fabrica de gips, Fabrica de var, Uzinele de instalaţii şi gaz metan, Conducta
Ardeleană de gaz metan S. A., Fabrica de bere Mendel, Uzinele de electricitate şi apă. Industria
de lut elin Cîmpia Turzii) şi reprezentanţii Uniunii sindicatelor muncitorilor, în care se menţio
nează respectarea repausului duminical şi a altor sărbători legale inclusiv ziua 1 Mai, concediu
plătit, plata unui ajutor familiar, de scumpete şi chirie, recunoaşterea comitetelor de muncitori,
o indemnizaţie de vechime şi de vîrstă, ziua de muncă de 8 ore etc. 13 . Contractul nou încheiat
prevede condiţii tot mai acceptabile în raport cu cele precedente pentru muncitori. Acceptarea
acestora de către patroni demonstrează forţa şi combativitatea muncitorimii din aceste localităţi. gradul de organizare şi competenţa organizaţiilor muncitoreşti.
După congresul Partidului Socialist din Transilvania ţinut la Cluj în august 1920, unde s-au
afirmat cu tărie elementele înaintate, cele de stînga, lupta muncitorilor din Turda şi Mureş
Uioara, precum şi din împrejurimi s-a intensificat. La acest congres au participat şi reprezentanţii organizaţiilor muncitoreşti din Turda şi Uioara, care revenind în mijlocul muncitorilor au
impulsionat activitatea revoluţionară.
Cu toate că a existat o legătură permanentă între muncitorii din cele două localităţi, totuşi
acţiunile greviste, lupta revoluţionară cunoaşte şi unele acţiuni care s-au desfăşurat independent.
" Ibidem.
11
Arh. prefecturii Turda, Act., confidenţiale, nr. 1907/1920.
11
Arh. Fabrica de ciment Turda, Dosar 1920.
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în monografia Uzinelor Solvay din Transilvania Mureş-Uioara, scrisă de ing. P. Petrica, grauul
de organizare, de conştiinţă şi combativitate a mişcării muncitoreşti din acea11tă localitate este
consemnat astfel: "Toţi lucrătorii sînt încadra ţi în sindicatul profesional, afiliat la Uniunea muncitorilor în fier şi metal din Banat şi Ardeal - cu scopul îmbunătăţirii economice şi intelectuale
a lor ... Au un consiliu muncitoresc de 16 membri, cîte unul de fiecare atelier, care face legătura
între direcţie şi lucrători. Direcţiunea este datoare să recunoască organizaţia şi să trateze cu
aceşti oameni de incredere în tot ce priveşte pe lucrători" 14 •
Un alt aspect îl reprezintă acţiunile greviste de durată ale muncitorilor din Uioara. Aceştia,
nemaiputînd suporta greutăţile impuse de conducerea salinei, an dezlănţuit o intensă şi îndelungată luptă grevistă împotriva mizeriei şi foametei, împotriva prigoanei autorităţilor.
Aşa cum relatează ziarele vremii, muncitorii de la Vioara, din primăvara anului 1920 şi pînă
in septembrie a aceluiaşi an, nu au mai primit alimente, iar salariul era de la 16 pînă la 35 coroane
pe zi. Pornind de la această stare de lucruri, muncitorii au întocmit un memoriu pe care 1-au
înaintat conducerii fabricii, cerînd mărirea salariului şi împărţirea de făină. Cu toate că în acea
perioadă în celelalte ocne de sare din Transilvania muncitorii au reuşit să obţină o sporire a salariilor cu 30-60% şi promisiuni privind aprovizionarea cu lemne de foc şi griu la preţuri mai
scăzute, conducerea fabricii din Vioara punea condiţii satisfacerii revendicărilor cuprinse în
memoriu. Întrucît muncitorii se aflau în grevă de mai multe săptămîni, conducerea fabricii a
pretins ca muncitorii să reînceapă în primul rind lucrul şi după aceea se va trece la satisfacerea
cererilor muncitoreşti. Pe baza experienţei luptei lor anterioare, cunoscînd urmările şi substratul fals al acestor manevre, muncitorii nu au avut încredere în aceste promisiuni, cerînd cu hotărîre satisfacerea tuturor revendicărilor fără nici o condiţie prealabilă. Ei au cerut ca înainte
de reînceperea muncii să fie împărţită raţia de grîu, fiecare grevist să fie reprimit la lucru, cei
22 de muncitori - 20 bărbaţi şi 2 femei - arestaţi şi ţinuţi închişi la Alba Iulia să fie eliberaţi.
Astfel în cadrul grevei declarate la 18 august 1920 au încetat lucrul 630 muncitori. Numai
220 de lucrători, membri ai sindicatelor galbene, au continuat munca. În tot timpul grevei care a durat pînă în 18 septembrie 1920- muncitorii au primit ajutoare neinsemnate, ceea ce a
dus la înrăutăţirea situaţiei lor. Autorităţile au trecut la prigonirea greviştilor. Mulţi dintre ei
au fost crunt bătuţi de armată, două persoane au suferit chiar fracturi ale mîinilor. Cu toate acestea, muncitorii fiind ferm convinşi de justeţea cauzei lor, an rezistat tuturor măsurilor represive,
prigoanei, şantajului, foametei şi altor presiuni exercitate asupra lor. În aceste împrejurări situaţia a devenit foarte critică, conducerea ministerului muncii a fost nevoită să intervină, trimiţînd o comisie la faţa locului însărcinată cu anchetarea plîngerilor muncitorilor grevişti. Cu
toate încercările comisiei de a obţine de la grevişti renunţarea la unele revendicări, în cele din
urmă a fost nevoită a satisface toate cererile greviştilor. În acest sens au fost eliberaţi toţi greviştii deţinuţi de autorităţi şi închişi, au fost reprimiţi în serviciu toţi greviştii, s-au împărţit
alimente muncitorilor, rămîmînd ca reglementarea salariilor să fie făcută la data de 28 septembrie 1920. Ulterior şi cererea de sporire a salariului a fost satisfăcută r>.
Greva de la Mureş-Uioara din vara anului 1920, atît prin durata sa cît şi prin rezultatele ei,
demonstrează gradul de maturitate, consecvenţă şi conştiinţă revoluţionară a muncitorilor
care înfruntînd toate măsurile represive, lipsa de alimente şi alte măsuri de constringere, au reuşit să oblige autorităţile şi patronii să cedeze şi să satisfacă toate cererile formulate de grevişti.
În vara şi toamna anului 1920 luptele greviste s-au înmulţit şi în cel mai însemnat centru
muncitoresc din această parte a Transilvaniei, la Turda, aceste lupte încadrindu-se m::.i organic
in contextul luptelor muncitoreşti pe plan naţional.
În acel timp, guvernul voia să interzică prin lege grevele, supunînd aprobării parlamentului
legea grevei. Aceasta, ca şi alte motive, au determinat organizarea unei greve generale demonstrative de o oră a muncitorilor din Ardeal, l:trcare s-au alăturat şi muncitorii de la întreprinderile din Turda. Greva a fost organizată în ziua de 1 septembrie 1920 între orele 10-11 înainte
de masă. 18 Greviştii s-au ridicat împotriva stării de asediu şi a cenzurii, a legii pentru reglementarea muncii, cerind desfiinţarea legii robilor "Trancu-Iaşi", reglementarea preschimbării banilor, deoarece guvernul a păstrat secret cursul de schimb al monedelor străine cu leul, cereau salarii
" P. Petrica, op. cit.
" Minerul, nr. 19 din 24 septembrie, 1920; Ellenzik, nr. 211 din 8 octombrie 1920.
11
Arh. Statului Deva, Arh. prefecturii Hunedoara, fasc. 5821/1920; Minerul, nr. 19 din 24
m'4nkas, din Il septembrie 1920 ; Tribuna socialistă, din 5 septembrie 1920.
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nivelului de viaţă, eliberarea tuturor socialiştilor arestaţi, incetarea expuimuncitorilor din oraşe, s-au ridicat impotriva pregătirilor de război, pentru pace. Cererea se
incheie cu avertismentul că muncitorimea va intra in grevă generală in cazul nesatisfacerii doleanţelor. Ca rezultat al acestei lupte poate fi consemnată suspendarea de moment a stării de
asediu.
Cu tot avertismentul dat de către muncitori prin greva demonstrativă de o oră, guvernul
nu a luat măsuri pentru ameliorarea mizeriei maselor şi asigurarea libertăţilor politice, ci dimpotrivă a inveninat şi mai mult situaţia care devenise insuportabilă. La 5 septembrie, spre exemplu,
guvernul a răpit autonomia caselor cercuale din Transilvania şi a sporit cotele impuse muncitorilor.
întrucît revendicările formulate de muncitori nu au fost satisfăcute, iar organele de stat an
luat măsuri represive impotriva muncitorilor; ca răspuns la acestea muncitorimea şi-a intensificat
lupta. Pe această linie se inscrie adunarea muncitorilor din Turda în ziua de 12 septembrie 1920,
între orele 9,30-12, care avea ca scop imediat, pe lîngă alte cereri revendicative, apărarea presei.
Cu toată ploaia destul de deasă care a ţinut toată ziua, in parcul oraşului s-au adunat peste
5.000 de oameni. în faţa celor adunaţi au luat cu,intul mai mulţi reprezentanţi ai muncitorilor
din oraşul Turda şi apoi doi delegaţi veniţi de la Cluj, Pop şi Tatai, care în prealabil au participat
la Congresul Partidului Socialist din Ardeal, ţinut la Cluj, in august 1920, unde sub presiunea.
majorităţii membrilor partidului s-a cerut afilierea la Internaţionala a III-a, fapt care a dat un
nou imbold mişcării muncitoreşti. Primul a luat cuvintul Tamăs Istvă.n care a vorbit in sprijinul
libertăţii presei şi al altor libertăţi democratice. Ceilalţi oratori, reprezentanţi ai muncitorilor, aş:':.
cum relata siguranţa în rapoartele sale trimise organelor superioare• .,in cuvîntul lor au infierat
teroarea statului, au vorbit contra statului, contra guvernului, au vorbit despre revoluţia rusft,
lăudînd faptele şi rezultatele acestei revoluţii, indemnind muncitorimea ca să ia exemplul muncitorimii ruse ... " 17 •
Adunarea a fost in prealabil aprobată de poliţie cu decizia înregistrată sub nr. 1889/1920,
prin care s-au impus unele restricţii şi anume "că la adunare oratorii să pertracteze numai in
cauzele în merit şi că la aceasta să ia parte numai muncitori organizaţi şi alt public să nu fie
prezent"l 8 • Cu toate restricţiile impuse, oratorii şi-au manifestat opoziţia faţă de politica guvernului, indemnind muncitorimea să ia exemplul muncitorimii ruse, pentru apărarea drepturilor
lor revoluţionare, iar publicul şi-a manifestat simpatia faţă de revoluţia socialistă din Rusia
sovietică. Cu toată aprobarea dată, sub pretextul că nu a fost anunţată in prealabil despre programul de desfăşurare şi conţinutul cuvîntărilor, poliţia a intervenit spre a dizolva adunarea,
iar pe unii vorbitori i-a impiedicat să-şi rostească cuvîntările. Cei doi delegaţi sosiţi de la Cluj.
Pop şi Tatai, au atras atenţia poliţiei să-i lase in pace pe cei adunaţi. să nu agite spiritele.
Awrtismentul lor nu a fost luat in considerare, iar cei doi delegaţi clujeni, în primul rind Pop
şi apoi Tatai, nu au putut rosti decit citeva fraze, deoarece poliţia i-a întrerupt şi apoi a împrăş
tiat mulţimea adunată. În după masa aceleiaşi zile, la întoarcere spre Cluj, Pop şi Tatai cu
alţi doi reprezentanţi ai muncitorilor din localitate au fost arestaţi şi întenmiţaţi, sub învinuirea
că au vorbit contra statului şi regelui.
Aşa cum rezultă din rapoartele poliţiei, la această adunare "s-a făcut între altele mai multă
propagandă pentru comunism. Vorbitorii nu s-au ţinut de programul aprobat de poliţie, ci an
anunţat în adunare comunismul, a strigat trăiască revoluţia, a îndemnat pe participanţi la răs
vrătire şi nesupunere faţă de autorităţi, a îndemnat tinerii care a'·eau să se asînteze să nu se
prezinte la serviciul militar" 19 •
Cu ocazia manifestaţiei din 12 septembrie 1920 din Turda, muncitorimea de acolo a dat dovadă de un puternic spirit internaţionalist, concretizat in lozincile şi cuvîntările formulate. de
simpatie şi sprijinire a cuceririlor revoluţionare ale muncitorilor din Rusia Sovietică. În acelaşi
timp atitudinea revoluţionară înaintată a muncitorilor s-a concretizat în dorinţa lor fierbinte
de a schimba orinduirea burghezo-moşierească din România, purtătoarea tuturor relelor de care
suferă cei ce muncesc2o.
care

să corespundă

zării

11 Arh. prefecturii Turda. Dosar cu acte confidenţiale, 1920, Act. Nr. 1/50, 55/1920;
Consiliul Dirigent, Dosar Nr. 1365, fila 364.
11 RevA rh, anul II, nr. 2/1959, p. 19.
" Arh. prefecturii Turda, Dosar acte confidenţiale, Act m. 55/1920.
11 R~Arh, anul II, nr. 2/1959, p. 7.
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Intervenţia poliţiei şi impedicarea manifestaţiei de la 12 septembrie 1920, arestarea celor
patru reprezentanţi ai muncitorilor, inclusiv delegaţii clujeni, au constituit doar cauzele imediate
ale declanşării grevei generale, izbucnită in ziua următoare, luni 13 septembrie 1920. În această
zi, la chemarea organizaţiilor de partid şi sindicale, muncitorii români, maghiari de la fabrica de
cime;nt, uzinele Solvay, uzina electrică, uzina de apă, intreprinderea de gaz metan şi de la alte
ateliere particulare, solidarizindu-se, au declarat grevă generală, grupindu-se la Fabrica de ciment şi Uzinele Solvay. Ca urmare întreaga activitate economică din oraş a fost paralizată,
inclusiv aprovizionarea cu apă, lumină şi gaz. Patronii neputind împiedica valul grevist, au
cerut ajutorul poliţiei şi al armatei. Autorităţile speriate de amploarea grevei au declarat starea
de asediu, încercînd a înăbuşi greva prin forţă. Ordinul de a se trage în muncitori-dat de şeful
poliţiei Kiss Sandor - n-a fost executat, deoarece calmul şi hotărîrea manifestată de grevişti au
impus acest lucru.
Cele citeva focuri dt! armă trase în aer nu i-au speriat pe muncitori, aceştia rămînînd neclintiţi, dînd dovadă de hotărîre şi curaj, determinînd astfel autorităţile de ordine să retragă poliţia,
jandarmii şi armata de la locul grevei. Acest lucru este relatat pe larg in ziarul,.Erdelyi munkas",
organ al partidului socialist din Ardeal şi Banat în numărul din 18 septembrie 1920.
Măsurile de urgenţă luate de autorităţile locale, cum au fost: concentrarea de jandarmi că
lare de la Cimpeni, Gherla, Unirea şi unele posturi de jandarmi din alte localităţi, folosirea sold~
ţilor garnizoanei Turda pentru a pune în funcţiune conducta de gaz metan, apă şi reţeaua electrică, nu au dat rezultatele scontate. Este semnificativă în această privinţă declaraţia inginerului
şef al oraşului şi al oficiului edilitar .,că nu sînt în stare cu forţa disponibilă, pe noaptea urmă
toare, să asigure instalaţiile de conducte, luînd în considerare că muncitorii organizaţi în greYă
erau la număr de circa 5000"21.
Datorită atitudinii dirze şi solidarităţii muncitorilor. consecvenţei lor pentru obţinerea cererilor, autorităţile locale au fost nevoite să înceapă tratative cu greviştii şi să satisfacă cererile acestora. În urma tratativelor purtate intre prefect şi reprezentanţii muncitorilor, in seara zilei de
13 septembrie 1920 autorităţile locale au pus in libertate pe cei arestaţi. Sosirea celor arestaţi a
fost aşteptată de muncitorimea adunată in cele două mari intreprinderi, care şi-au manifestat
bucuria revederii şi a victoriei lor momentane asupra organelor represive.
Cu acest succes al muncitorilor organizaţi, lupta grevistă în întreprinderile din Turda nu s-a
încheiat, ba dimpotrivă a luat proporţii, ceea ce demonstrează gradul înalt de conştiinţă revoluţionară la care au ajuns muncitorii din această localitate. Este semnificativ în această privinţă
conţinutul adresei trimise prefectului judeţului Turda-Arieş de către subprefect cu Nr. 15{1920
din 15 septembrie 1920, în care se cereau următoarele: .,Avind în vedere că tulburările care au
luat inceput la 13 septembrie a. c. după toate probabilităţile se vor repeta ori vor lua proporţii
mai mari. Pentru menţinerea ordinei şi a liniştei publice in judeţ imi ţin datorinţa oficială a vă
ruga să binevoiţi a interveni fără amînare să se aducă in judeţ forţe militare"22, De fapt în această
adresă se anticipează data de 19 septembrie, cînd ar urma să aibă loc o nouă grevă generală,
dovedind prin aceasta starea de spirit agitată a maselor.
În ziua de 16 septembrie 1920 au declarat grevă muncitorii de la Regia Monopolurilor Statului din Turda şi Uioara, dependente de aceeaşi direcţiune 23 , solicitînd mărirea salariilor. în
aceeaşi zi, printr-o telegramă extraurgentă prefectul judeţului cere Corpului VI Armată din Cluj
trimiterea urgentă de forţe pentru întărirea garnizoanei din Turda, deoarece muncitorii au declarat grevă generală şi au ridicat pretenţiuni exagerate 24. Forţele militare cerute de la Cluj
au sosit la Turda în 20 septembrie 1920. Prefectul din Turda printr-o telegramă cere Corpului
VI Armată ca intăririle militare sosite la Turda .,să rămînă deocamdată pe timp nedeterminat
în garnizoana Turda, pînă cind situaţia va fi pe deplin limpezită" 25 • În continuare se menţio
nează că muncitorii s-ar pregăti pentru noi demonstraţii.
Turda a fost nu numai cel mai însemnft centru industrial, dar şi locul unde au existat cele
mai mari nemulţumiri ale muncitorilor din întreg judeţul 2a.

11

"
••
..
"
11

Arh. prefect urii Tunla. Dosar cu acte confiJcnţiale, nr. 55/1920.
Idem, Nr. 15/1920.
Arh. Stat. Duc. Consiliul Dirigent. Dosar Nr. 1365, fila 234 .
Arh. prefecturii Turda, Dosnr cu acte confidenţiale ur. 23/1920.
Ibidem.
Idem, Nr. 40/1920.
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Manifestaţiile şi grevele muncitorilor din Turda, care au avut loc, au constituit momente
importante in dezvoltarea mişcării greviste premergătoare grevei generale din 21 octombrie
1920. Luptele greviste au demonstrat forţa de care dispuneau muncitorii solidari în realizarea
aceluiaşi scop, forţă care a înspăimîntat pe proprietarii exploatatori şi organele de stat. Cu toate
acestea ei nu au tras concluziile necesare, nesatisfăcind în intregime cererile muncitorilor. în
aceste condiţii, muncitorii au continuat lupta pentru a obţine satisfacerea revendicărilor formulate in memoriul inaintat cu citeva săptămini in urmă, pregătindu-se pentru noi lupte greviste,
mişcări ce se incadrau organic in lupta generală a proletariatului din România, în acţiunea întreprinsă pe scară natională culminind prin greva generală din 1920. De fapt acest an este cunoscut ca fiind anul marilor bătălii din primul sfert al veacului XX.
Lucrătorii fahricilor şi instituţiilor din Turda, cunoscînd refuzul satisfacerii revendicărilor
formulate anterior şi solidari cu lupta muncitorilor din intreaga ţară, in dimineaţa zilei de 21
octombrie 1920, ca rezultat al activităţii desfăşurate de Consiliile muncitoreşti, in fruntea cărora
se găseau comuniştii, adică cei care reprezentau aripa de stinga a Partidului Socialist, au incetat
lucrul. În această zi, joi la orele 7, 00 sirenele fabricilor au dat semnalul inceperii luptei, pentru
ca apoi să amuţească pentru mai multe zile, la unele intreprinderi ajungind chiar la aproape
zece zile. Alături de lucrătorii intreprinderilor: Fabrica de ciment, Uzinele Solvay, Societatea
pentru Exploatarea şi transportul de piatră, Fabrica de bere Mendel, Uzinele de apă şi electricitate, căile ferate, funcţionarii de la vamă, intră şi muncitorii din atelierele particulare mai mici,
precum şi cei din comerţ. Se alătură grevei şi muncitorii de la Fabrica de cărămidă din Cimpul
lui Mihai, azi Fabrica de lut Ghiriş - Arieş din Cîmpia Turzii 27 •
Ca urmare a amploarei acţiunilor greviste, in Turda se instituie o adevărată stare excepţio
nală. în adresele intreprinderilor către prefectura judeţului, referitoare la declararea gren~i
generale, se specifică că aceasta "are un caracter politic" 28 • Din datele furnizate de materialele
de arhivă şi ziarele vremii, rezultă că cei 6000 muncitori grevişti au încredinţat paza instalaţiilor din uzine pichetelor de grevă, organizate încă din ajun, prin aceasta demonstrind gradul
de organizare conştientă a luptei n. Greviştii îşi dau tot mai mult seama de faptul că menţine
rea orînduirii burgheze va duce la perpetuarea stărilor de lucruri şi că numai prin înlăturarea
acestei orinduiri îşi vor putea realiza obiectivele luptei in intregime.
în timpul grevei generale au avut loc adunări unde reprezentanţii greviştilor au infierat
regimul de asuprire şi exploatare burghezo-moşierească, exprimindu-şi simpatia faţă de revoluţia socialistă din Rusia Sovietică, scoţînd în evidenţă caracterul politic al grevei 30 •
În scopul izolării mişcării grniste din Turda, autorităţile locale au căutat să impiedice
prin orice mijloace realizarea unor legături cu alte localităţi, crezind că in acest fel vor putea
înfrînge mai uşor lupta grevistă a muncitorilor, detcrminindu-i să reia lucrul. În acest scop
recurg la concentrarea jannarmilor din judeţ, la întărirea garnizoanei, cerind soldaţi din Cluj,
apoi - conform telegramei nr. 348-428 a Ministerului de Interne, Secretariatul General din
Cluj, din 22 oct. 1920 -, se introduce cenzura la poştă 31 , se iau măsuri pentru a se efectua
razii atit în oraşul Turda, cit şi in judeţ, "legitimînd pe toţi străinii aflători aici şi întrucît sint
muncitori, să se aresteze dacă n-au acte care să legitimeze şederea lor in oraş" 32 •
Pe linia măsurilor luate de către autorităţi se pot consemna şi următoarele : în ziua de 21
octombrie s-a ordonat inchiderea magazinelor de desfacere, cu excepţia unora care puteau
deschide conform orarului stabilit de autorităţi, orar care trebuia respectat cu stricteţe; s-a
interzis consumul de alcool in localuri, la fel desfacerea in comerţ a băuturilor spirtoase ;
au fost interzise toate manifestările şi adunările ; în tot oraşul Turda au apărut afişe cu chemările lui A verescu de încetare a grevei. În ziua de 24 octombrie 1920 au fost arestaţi conducătorii sindicatelor şi toţi aceia care au lansat chemarea la grevă generală şi sub escortă
armată au fost transportaţi la Cluj. În ziua de 26 octombrie 1920 un nou lot de conduclitori grevişti au fost arestaţi şi duşi la Cluj. În aceeaşi zi comandantul garnizoanei Turda.

" Idem, Nr. 41/1920 şi nr. 50/1920.
" Idem, Adresa Fabricii de ciment Turda din 21 oct. 1920 către prefect.
" Arh. centrală a Institutului de istorie a P .C.R., fond 5, dosar nr. 760, fila 86 ; Ellenrek
dia 27-28 octombrie 1920.
•• Arll. prefecturii Turda. Dosar cu acte: confidenţiale, 1920 nr. SO.
11 Idem, Nr. 41.
u Ibidem.
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Cernea, a lansat o chemare către muncitori prin care îi invită să reia lucrul, să nu mai continue greva generală. Apelul conţinea şi ameninţări la adresa acelora care nu se vor supune.
Muncitorii şi-au exprimat din nou revendicările, in special mărirea salariilor care erau foarte
mici în comparaţie cu costul vieţii.
Măsurile drastice de intimidare şi de obligare a greviştilor de a relua lucrul nu au dus
la rezultatele scontate, deoarece muncitorii au continuat greva, semnalîndu-se acţiuni de intensificare a luptei. Astfel se menţionează încercarea unui muncitor de a defecta conducta de
gaz metan, iar tipograful Petru Csâki refuză să tipărească un manifest al autorităţilor, prin
care populaţia este somată să păstreze liniştea33 •
Autorităţile au recurs şi la spărgători de grevă, dar nici această măsură nu a dat roadele
scontate. Prin acţiunile hotărîtoare şi energice ale muncitorilor, aceste încercări au dat greş.
În această privinţă sînt semnalate acţiuni ale greviştilor care au oprit sau scos de la lucru
cu forţa pe unii spărgători de grevă. Din raportul Brigăzii de siguranţă din Turda nr. 50 din
26 octombrie 1920 reiese că muncitorii au acţionat in diferite sectoare de activitate. Aşa de
exemplu Ioan Simion a luat atitudine faţă de spărgătorii de grevă din fabrici, Ludovic Decsei
în sectorul comercial (prăvălii), Francisc Kirâly în sectorul funcţionarului de vamă care n-a
mai încasat vama. Printre cei arestaţi în urma grevei generale găsim muncitori din toate întreprinderile şi chiar din ateliere particulare, conducători ai sindicatelor şi organizaţiilor de partid. Amintim pe Gavrilă Cuc şi Clara Cuc, Carol Simion, Francisc Simion, Popa Petru, Ioan
Stelian, Gh. Crişan, Szab6 Iosif şi alţi comunişti care au contribuit la organizarea şi pregă
tirea grevei generale din Turda34.
Solidaritatea muncitorilor, indiferent de naţionalitate, s-a concretizat in decursul întregii
lupte a muncitorilor din Turda, atit in timpul mişcărilor premergătoare, cit şi în timpul grevei
generale. Unitatea de acţiune a dus la obţinerea unor revendicări muncitoreşti şi în acelaşi
timp a constituit un factor important in lupta dusă contra organelor represive.
Fată de atitudinea solidară a muncitorilor grevişti de a nu relua lucrul, autorităţile au
trecut la arestarea conducătorilor grevei şi a altor muncitori pe care îi caracterizează in felul
următor: .. periculoşi"', .. primul om de încredere al muncitorilor organizaţi care a propagat
ideile cele mai revoluţionare", .. propagandişti, comunişti, revoluţionari", .,cel mai bun orator",
.,căpetenia metalurgiştilor" etc. 36 • Acţiunea autorităţilor se soldează cu arestarea a peste 25
conducători ai greviştilor, care au fost transportaţi la Cluj, iar apoi o parte din ei expulzaţi
peste graniţă.
Amploarea grevei generale precum şi măsurile luate ele către autorităţi reies din raportul prefectului judeţului Turda-Arieş. datat cu 10 decembrie 1920, către Ministerul Internelor, Secretariatul General din Cluj, în care se arată: .,cînd însă, cu greva generală şi in
Turda a dominat o grevă pe toată linia, am recurs la măsurile cele mai severe, ridicînd pe
toţi conducătorii muncitorilor şi predîndu-i Comandamentului Corpului VI Armată, care apoi
i-a expulzat peste graniţă" 36 •
Din cauza insuficientei organizări - pe plan naţional -, a arestării unui însemnat numftr
de muncitori şi a celorlalte măsuri luate de autorităţi, treptat lucrul este reluat, astfel
incit greva generală încetează complet în ziua de 31 oct. 1920. 37
Grevele care au avut loc în Turda şi Uioara, în special cele din anul 1920, au avut un
pronunţat caracter politic de orientare spre stînga, dovedită prin poziţia adoptată, lozincile
formulate şi prin creşterea conştiinţei revoluţionare a muncitorilor care au luat cunoştinţă
de ideile revoluţiei socialiste. În acelaşi timp ele au demonstrat că proletariatul dispune de
mari forţe revoluţionare şi au arătat necesitatea unei mai bune organizări a clasei muncitoare
pentru obţinerea revendicărilor de clasă, economice şi politice. în ziarele vremii au apărut mai
multe articole în care se ia poziţie hotărîţ,l faţă de cei care poartă vina insucceselor. Sînt
lansate chemări din partea unor conducători ai organizaţiilor locale de a trece la curăţirea rindurilor partidului şi de a exclude din partidul socialist şi din conducerea sindicatelor pe cei
vinovaţi, mai ales că în timpul grevei a intrat în partid oricine a vrut, trădători, horthy••
••
••
••
"

Idem, nr. 50, din 24 octombrie.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, Nr. 55.
Idem, Nr. 49.
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etc, care stau departe de socialism. Ba mai mult, unii cer o reorganizare totală a partidului socialist in care să fie primiţi numai cei care "merită", care au dondit aceasta in decursul
luptelor greviste din anul 1920 şi in special in timpul grevei generale din octombrie 1920.
Este lansată şi chemarea pentru realizarea unui front unic socialist împotriva tuturor duşma
nilor38.
Cu toate măsurile de înăbuşire a grevei, luate de autorităţi, cu toată tendinţa lor de a
impiedica lupta muncitorilor pentru satisfacerea unor revendicări, aceasta nu s-a realizat intocmai, deoarece chiar după incheierea grevei autorităţile şi patronii au fost nevoiţi să satisfacă unele revendicări de bază formulate de muncitori. S-a trecut la incheierea de noi contracte
colective în care se stabilesc salarii mărite. Astfel, conform unui contract colectiv, salariile
muncitorilor şi ale celorlalţi salariaţi, raportate la salariile anterioare, sporesc pentru bărbaţi
cu 100-80-50%. in funcţie de vechime, ale elevilor ucenici cu 60-40-33%, ale ucenicilor
cu 100-40%, ale casierilor cu 70-50-25% 38 •
Spiritul de jertfă, solidaritatea muncitorească şi maturitatea politică rezultă din intreaga
desfăşurare a luptei greviste din anul 1920. Cu toate că salariile erau mici in comparaţie
cu preţurile pe piaţă, la chemarea conducerii sindicatelor muncitorii au donat o însemnată sumă de bani pentru fondul electoral. În acelaşi timp, tot prin contribuţia lor
au fost înfiinţate biblioteci pentru culturalizarea maselor largi şi au fost organizate o
serie de acţiuni care să ducă la ridicarea conştiinţei de clasă a muncitorilor.
Sînt destule dovezi cf1 lupta lor a continuat luînd forme variate, şi după incheierea grevei
generale. Ziarul amintit mai sus evidenţiază o serie de fapte din care rezultă teama exploatatorilor de muncitorii combativi. Clasele stăpînitoare iau măsuri pentru a se debarasa de muncitorii activi, o parte sînt concediaţi după grevă, iar alţii nu mai sînt reprimiţi nicăieri,
nici la Turda nici la Mureş-Uioara sau Valea Jiului, fiind învinuiţi că sint bolşevici.
Aşa cum rezultă din actele confidenţiale ale prefectului din Turda, Nr. 9/1921, situaţia
muncitorilor revoluţionari concediaţi la 23 ianuarie 1921 se prezintă astfel:
Fabrica de ciment din totalul de 502 muncitori au fost
Fabrica de bere
75
247
Fabrica Solvay
Industria de lut
109
Fabrica de gips
16
Saline
78

concediaţi

137
17
12
26
2
2

Din totalul de 1027 de muncitori au fost concediaţi 196, ceea ce reprezintă aproape 20%.
De remarcat e faptul că cel mai mare procentaj de muncitori concediaţi a fost la Fabrica de
ciment, peste 27%. unde lupta grevistă a fost cea mai profundă şi îndelungată.
Luptele greviste din 1919-1920 ale muncitorilor din Turda şi Mureş- Uioara au reprezentat un moment important in procesul dezvoltării conştiinţei revoluţionare a celor ce muncesc,
ducind la întărirea solidarităţii de clasă, determinind luarea unor măsuri care să aibă ca rezultat
îmbunătăţirea organizării proletariatului, imbogăţind experienţa de luptă revoluţionară a proletariatului şi in aceste localităţi.

EMIL BALLA

şi

IOSIF MIHU

ZU DEN STREIKBEWEGUNGEN VON TURDA UND UIOARA IM JAHRE 1919-1920
(Zusammenfa55ung)
Nach dem Weltkrieg, besonders 1919-1920, wurden die Streikbewegungen infolge des wirtschaftlichen Elends und des Mangels an demokratischen Rechten immer heftiger. Die Streiks
waren auf Produktionszweige oder als allgemeine Ortliche Streiks organisiert.

" Kiizdelem, m. 54 din 19 decembrie 1920.
" ldem, nr, 55 din 21 decembrie 1920.
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Die wirtschaftliche Lage in Turda und Uioara hatte sich sehr verschlimmert. Der Mange1
an den notigsten Artike1n, die Steigerung der Ausbeutung, die Erhohung der Preise waren charakteristisch fiir das okonomische und sozia1e Leben dieser Ortschaften.
Turda mit 25.000 Einwohnern und vie1en industriellen Betrieben war eines der grossten industriellen Zentren von Siebenbtirgen und gleichzeitig der Ort der grossten sozia1en Widerspriiche .
.Aichiv-Dokumente und Zeitungen zeigen die wirtschaftliche und sozia1e Lage in stăndiger
Versch1echterung. Die Lohne der Arbeiter waren niedrig, die Lohnaufbesserungen konnten
mit der Teuerung nicht Schritt ha1ten. Das verursachte vie1e Streikbewegungen in Uioara
und in Turda, wo die Arbeiter bessere Lohne und Arbeitsbedingung€n, demokratische
Freiheiten und das Yerbot der Speku1ation forderten.
Trotz intensivem Terror gegen die Berg1eute von Mureş- Vioara schliessen sich die Arbeiter in
Gewerkschaften zusammen, organisieren Manifestationen "ie jene am 1. Mai 1919 und treten in
den Ausstand, weil die Arbeitgeber ihre Ansprtiche nicht befriedigen wollen. Die Streikbewegungen der Bergarbeiter von Uioara dauem vom Frtihling bis September 1920. Dank der Kampfbereitschaft, der Festigkeit und dem K1assenbewusstsein der Arbeiter, mussten die Behorden
und Arbeitgeber die Forderungen der Streikenden befriedigen.
In Turda, wo die Zahl der Arbeiter gross war, fo1gen ktirzere oder 1ăngere Streiks aufeinander. Am 1. September 1920 bricht ein allgemeiner Streik aus, der eine Stunde 1ang andauert.
Der 12. und 13. September sind Kampftage fiir die meisten Arbeiter von Turda. Am 12. September verhinderte die Polizei eine Versamm1ung von 5.000 Arbeitern und verhaftete einigc
Redner. Am năchsten Tag, den 13. September, wurde nicht gearbeitet, bis die Behorden nicht
die Freilassung der \'erhafteten ,·erftigt hatten. Am 16. September trattn die Arbeiter der Regie
Turda und Uioara, die einer gemeinsamen Leitung unterstanden, in den Ausstand, dem sieh
auch die Arbeiter der anderen Betriebe anschlossen und forderten die Verbesserung der Lebcnsund Arbeitsbedingungen.
Alle diese Streikbewegungen waren nur eine Ein1eitung zum allgtmeinen Streik, der am 21.
Oktober 1920 ausbrach. An diesem Streik, der bis zum 31. Oktober dauerte, nahmen alle Arbeiter (ungefăhr 6.000) der in Turda bestehenden Betriebe teil. Charakteristisch fiir diesen Ausstand waren : Besetzung der Fabriken (hauptsăchlich der Zement- und Sodafabrik So1vay, mit
den meisten Arbeitem), Organisierung von Streikposten.
Der J.1ange1 an Organisation auf nationa1er Ebene und andere Unzu1ănglichkeiten, so\\·ie
die Unterdriickungsmassnahmen der Behorden, hatten zur Fo1ge, dass der allgemeine Streik
von Turda im Oktober 1920 nicht erfo1greich sein konnte. Hingegen waren diese Ausstănde eine
gute Schule fiir die .Aibeiterklasse und zeigten den regierenden Schichten die revo1utionăre
Kraft der .Aibeiterklasse.
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MOMENTE DIN LUPTA MUNCITORILOR MINERI DIN VALEA
JIULUI ÎN PERIOADA DICTATURII REGALE

Etapa instaurată in istoria României prin instalarea, la 10 februarie 1938, a dictaturii
regale a lui Carol al II-lea s-a caracterizat printr-o ascuţire a contradicţiilor de clasă ca rezultat
al fenomenelor din viaţa politică internă şi internaţională.
încă din perioada crizei economice din 1929-1933 masele populare, clasa muncitoare în
frunte cu partidul comunist s-au ridicat la lupta impotriva fascismului, pentru drepturi economice şi r:olitice, fapt care a favorizat întărirea legăturilor partidului cu masele populare.
Sfîrşitul crizei economice şi perioada care a urmat, a marcat o creştere considerabilă a producţiei industriale şi agricole, a dus la un proces de concentrare şi centralizare a capitalului
in toate ramurile industriale.
în timpul dictaturii regale, poziţiile politice hotăritoare au revenit grupurilor monopoliste
legate direct de comenzile statului.
"În această perioadă, in viaţa politică a ţării - arăta tov. N. Ceauşescu - se face
simţită tot mai pregnant influenţa cercurilor monopoliste reacţionare. Se accentuează procesul
de lichidare a d~:mocraţiei burgheze, de restrîngere a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti" .1
Partidul Ccmunist Român a caracterizat încă de la inceput dictatura regală ca un regim
antipopular, situindu-se pe linia apărării democraţiei, a integrităţii teritoriale a ţării, a independenţei şi suveranităţii naţionale, sprijinind lupta antifascistă.
Crearea organizaţiei teroriste "Garda de fier" şi încercările unei părţi a oligarhiei române
de a o ill'fure în viaţa rolitică a ţării s-au izbit de o rezistEnţă dîrză a poporului, conştit:nt
că ea reprezintă o agentură a Germaniei fasciste în ţara noastră.
Ocurarea Austriei, in martie 1938, de către Germania a dat un nou avertifment ţărilor mici
din estul Europei asupra pericolului pe care-I prezintă hitlerismul pentru exiatenţa lor naţio
nală. Cu ocazia zilei de 1 Mai 1938, masele populare din intreaga ţară şi-au exprimat hotărîrea
de a apăra indtptndtnţa şi integritatea teritorială a ţării. O serie de exronenţi de scDmă ai
vieţii culturale şi-au ridicat glasul impotriva agresiunii.
După ciuntina teritoriului Cehoslovaciei in septembrie 1938, era clar pentru toaHi lumea
că expansiunea Germaniei nu se va opri aici, că agresiunea va continua. De aceea Partidul
Ccmunist Român mobilizează toate forţele ţentru a lupta impotriva unei eventuale agresiuni,
pentru lichidarea Gărzii de fier, care atenta la suveranitatea ţării. În Scînteia din 24 ianuarie
1939 se subliniază: "Independenţa României ameninţată de Germania hitleristă nu poate
fi salvată decît cu sprijinul a 3 forţe. Acestea sint: masele populare din România, statul sovietic
socialist, forţele democrate din Franţa, Anglia şi alte ţări. De aceea, lupta împotriva politicii
de compromis şi de dare înapoi în faţa presiunii hitleriste, lupta pentru stîrpirea agenturilor
hitleriste : Garda de fier şi organizaţiile de saşi hitleriste şi pentru răsturnarea guvernului de
dictatură regală, lupta pentru instaurarea unui guvern care să se sprijine pe cele trei forţe pe
care le-am numit, este una cu lupta pentru salvarea independenţei naţionale a României". 2
Dictatura regală avea ca scop principal infringerea luptei clasei mu11citoare impotriva exploatării, restringerea drepturilor cîştigate, îngrădirea libertăţilor cetăţeneşti şi a tuturor cuceririlor revoluţionare obţinute prin luptă de către clasa muncitoare. Regele conducea prin decrete1

N.

Ceauşescu,

P.C.R. - continuator al luptei ret·oluţionare şi democratice a
socialide din Rom4nitt, Bucureşti, 1966, p. 40.

mişcdtii muncitoreş" şi
2

Scinteia, 24 ianuarie 1939.
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legi întreaga viaţă politică a ţării, marea burghezie şi moşierime aYind un rol de seamă in
elaborarea decretelor.
La scurt timp după preluarea intregii puteri politice de către rege, prin decretul nr. 856
din Il februarie 1938 se introduce starea de asediu pe intreg cuprinsul ţării. în conformitate cu art. 2 din acest decret, toate atribuţiile referitoare la menţinerea ordinei publice şi siguranţa statului erau exercitate de către autorităţile militare. Regele fiind şi comandantul suprem
al armatei. deţinea astfel intreaga putere politică in stat. Autorităţile militare erau imputernicite să facă percheziţii, să cenzureze presa şi toate publicaţiile, putind împiedeca apariţia
oricărui ziar sau revistă şi să dizolve orice fel de adunare. 3
Prin decretul nr. 857 din 12 februarie 1938 a fost revocată convocarea corpului electoral,
iar la 17 februarie s-au dat puteri depline rezidenţilor regali, prefecţilor şi primarilor. În acest
scop teritoriul ţării a fost împărţit in mai multe ţinuturi conduse fiecare de un reprezentant
direct al regelui numit rezident regal.
:Mt"rgiud pe linia reprimării mişcării muncitoreşti. regele a dat - la 17 februarie 1938Legea pentru reprimarea unor infracţiuni contra ordinei publice, prin care se interziceau intrunirile publice şi toate încercările de organizare, putindu-se inchide localurile in care au avut
loc astfel de intruniri, de asemenea se prevedea pedepsirea participanţilor. în acest S~Qp la
25 felJruarie 1938 a fost instituită pedeapsa cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani şi amendă de
la 2.000 la 20.000 lei pentru simplul fapt al asocierii sau asociaţiei, indiferent de numărul membrilor. Tot cu aceeaşi pedeapsă se sancţiona şi intenţia de asociere sau organizare.
Pentru a da o bază legală dictaturii, prin simulacrul de plebiscit organizat a fost adoptată
Constituţia din 27 februarie 1938, care a consfinţit puterea deplină a regelui şi sfetnicilor săi,
conceutrind intreaga putere economică şi politică in mina lui Carol al II-lea. Ea cuprindea cele
mai drastice pedepse împotriva acelora care încercau să opună cea mai mică rezistenţă
noului regim instaurat.
La 31 martie 1938, prin decretul regal nr. 1422, au fost dizolvate toate asociaţiile, grupările
şi partidele politice, fapt care a insemnat încă o incercare de a infringe opoziţia clasei muncitoare
faţă de războiul care se pregătea de către forţele reacţionare coalizate în jurul dictaturii regale.
Măsurile luate au provocat vii nemulţumiri in rindurile poporului. în acelaşi timp. pedepsele
erau date una după alta cu scopul de a intimida toate încercările de opoziţie faţă de noul regim
Instaurat. Închisorile erau supraaglomerate cu cei care incercau să se opună măsurilor luate.
Concomitent cu aceste măsuri. se ridicau incontinuu preţurile principalelor produse alimentare şi de îmbrăcăminte, scumpetea luind proporţii îngrijorătoare, fapt care va duce la scăderea
considerabilă a nivelului de trai, la o stare de foamete şi lipsuri materiale in întreaga ţară ... Unul din factorii principali, care au determinat înrăutăţirea situaţiei clasei muncitoare din România în perioada dictaturii regale, a fost şi extinderea continuă a şomajului".'
Mii de muncitori au fost concediaţi şi în special cei pe care autorităţile îi aveau in evidenţă
ca elemente revoluţionare.

•
Industria carboniferă a Văii Jiului era dominată de societatea Petroşani, cu un capital de
1.410.000.000 lei. Această societate controla o bună parte din industria metalelor neferoase,
avînd subordonate şi o serie de intreprinderi mai mici la care deţinea majoritatea acţiunilor
(Viscoza Românească, Antigaz, Anticarbon etc.).
Producţia de cărbune a Văii Jiului cunoaşte un drun ascendent in această perioadă, impus
de necesităţile mereu crescinde de cărbune ale transportului, feroviar şi ale industriei care producea pentru război.
Pentru mărirea producţiei de cărbune s-au luat măsuri in vederea intensificării producţiei
şi inăbuşirii oricărei încercări de opoziţie. Dacă in 1938 au fost extrase 1.292.312 tone de căr
bune (cu 137.290 tone mai mult decit in anul 1937), in 1939 producţia a crescut şi mai mult,
ajungind la 1.370.313 tone, iar in 1940 la 2.102.683 tone. Această creştere a fost posibilă datorită
sporirii numărului orelor lucrate la 10-12 şi a schimburilor suplimentare, prestate în mod
forţat. Muncitorii care încercau să se opună erau consideraţi contravenienţi la legile militare,
la decretele emise de rege, deferiţi justiţiei şi condamnaţi la zeci de ani inchisoare. Mai multe
1

1

Ha.mangiu, Codul general al Rom4niei, voi. XXVI, p. !.
Al. Gh. Savu, Dale priuind mişcarea greuisl4 In timpul diclalurii regale, în AII P, 1963, nr. 5, p. 67.
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rapoarte ale Inspectoratului Minier din Petroşani aratâ starea de nemulţumire a muncitorilor'
starea de foamete care domnea ln Valea Jiului.
In acelaşi timp beneficiile societăţii erau tot mai mari. Dacă in anul 1938 beneficiul net al
societăţii Petroşani se cifra la fabuloasa sumă de 99.262.120 lei, iar amortismentele erau de
50 milioane Ici, in schimb salariile muncitorilor erau cuprinse la rubrica .,Cheltuielilor generale ..
impreună cu toate cheltuielile de administraţie şi la un loc insumau pe anul 1938 suna de
46.132.568 lei.
Aceasta se datora faptului că salariile erau ţinute la acelaşi nivel, in timp ce preţurile inregistrau în fiecare an creşteri substanţiale. Faţă de anul 1936 preţurile au înregistrat o creştere
de 60%. La aceste salarii mici se mai adăugau şi numeroasele amenzi care se dădeau muncitorilor
alături de taxele pe care le plăteau lunar pentru sport, muzică, biserică etc.
Toate acestea au creat o stare de nemulţumire in rindurile muncitorilor. In 1938, la scurt
timp după promulgarea legii de interzicere a asocierii şi întrunirilor, 8 muncitori au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pe simplul motiv că .. sînt bănui ţi de activitate comunistă" .•
De aici se poate vedea teama conducerii societăţii Petroşani şi a autorităţilor faţă de muncitori şi mai ales faţă de comunişti, care continuau să lupte pentru susţinerea intereselor clasei muncitoare in ciuda măsurilor drastice care au fost luate .
.. Organizaţiile Partidului Comunist Român au desfăşurat o muncă perseverentă in rîndurile
maselor de muncitori, educindu-i în spiritul luptei revoluţionare şi al solidarităţii de clasă. In
acest scop comuniştii au îmbinat cu pricepere formele şi metodele luptei ilegale cu folosirea posibilităţilor de activitate legală care mai existau. In munca de zi cu zi dusă in întreprinderi, prin
răspîndirea manifestelor şi a presei ilegale. comuniştii au ţinut trează conştiinţa de clasă a
proletariatului". 1
Singurele organizaţii profesionale ale muncitorilor admise de către dictatura regală erau bres1ele. Ele au fost înfiinţate de către dictatura regală pe baza decretului-lege din Il octombrie
1938 - cu scopul de a .,armoniza" interesele de clasă. Ele erau creaţii ale dictaturii regale
şi aveau un caracter strict profesional după sistemul corporatist din Italia şi Portugalia.
Lupta de clasă în sînul lor era interzisă. Dreptul de a se constitui în bresle era acordat lucră
torilor, funcţionarilor şi meşteşugarilor din intreprinderile de stat şi particulare. Astfel de bresle
s-au organizat în toate centrele miniere din Valea Jiului. Dar, cu toate măsurile luate de cltre
autorităţi, ele au fost folosite de către partidul comunist pentru continuarea luptei.
La 31 ianuarie 1939, Poliţia de reşedinţă din Deva raporta îngrijorată, in darea de seamll.
lnaintată rezidentului regal al Ţinutului Timiş . .,Creşterea vertiginoasă a preţurilor la principalele
produse alimentare şi cererile formulate de către muncitorii organizaţi în bresle pentru majorarea salariilor, cu 10-15% ca şi necesitatea începerii de tratative cu muncitorii". 1
Aceasta dovedeşte că partidul comunist, care activa in ilegalitate, nu a ignorat faptul eli
In cadrul breslelor erau concentraţi un mare număr de muncitori, in rîndul cărora putea
fi lmbinată munca ilegală cu munca legală, cu susţinerea şi formularea revendicărilor zilnice
ale muncitorilor.
Pornind de la această idee, Partidul Comunist Român le-a transformat, in scurt timp, in
organizaţii de luptă ale partidului împotriva dictaturii regale, iar adunările de breaslA au fost
folosite pentru susţinerea revendicărilor zilnice ale muncitorilor. Autorităţile şi-au dat seama
de acest fapt şi au făcut tot posibilul pentru descoperirea şi arestarea comuniştilor care activau in ele.
Cu ocazia concedierii unui mare număr de muncitori de la Atelierele Centrale din Petroşani,
breasla muncitorilor minieri protesteazA energic, aşa cum raporta Poliţia din Petroşani. •
Intr-o sedinţă, convocată de breasla minerilor, la care au participat reprezentanţii breslelor
din Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea şi Petroşani, .. s-au adus reclamaţii din toatll.
regiunea Văii Jiului, clL la toate exploatările şi uzinele au inceput sA se facă degradAri şi să
se dea amenzi pentru vina cea mai mică. S-a reclamat clL muncitorii nu primesc alimente
suficiente de la consum urile societAţii şi nici împrumuturi pe baza depunerilor ce le au la societate".•
Arhivele Statului Deva, fond. Soc. Petroşani, Confidenţiale, Dosar 2/1938, p • .C38.
Al. Gb. Savu, Dale pri~i"d mi~carea grtllisliJ '" timpul diclalurii regale, In A Il P, 1963, nr. 5, p. 69.
' Arblvele Statului Timişoara, Fond Tinutul Timiş, Dosar 55/1939, p. 49 şi 1423.
1 Idem, p. 347.
• ldem, p. 178.
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Tot în această şedinţă muncitorii organizaţi in bresle au protestat impotriva conducerii
societăţii care a reţinut cotizaţille de la muncitori pentru bresle, dar sumele reţinute nu au
fost vărsate la fondul breslelor.
Conducerea Societăţii Petroşani căuta şi pe această cale să-şi mărească beneficiile pe seama
cotizaţiilor reţinute de la muncitori, refuzind să le verse la fondul comun al breslei.

•
Conducerea Partidului Comunist Român a recomandat ca in fiecare breaslă să se organizeze
cîte un nucleu conducător format din elemente revoluţionare. Dar autorităţile i-au urmărit
pe comunişti şi au luat măsuri pentru arestarea lor.
în mai multe rapoarte ale Chesturii de poliţie din Deva, adresate rezidentului regal al
Ţinutului Timiş, la capitolul referitor la mişcarea comunistă, se menţionează descoperirea unor
organizaţii comuniste in sinul breslelor muncitoreşti din Lupeni, Vulcan, Petroşani . .,întrucît
membrii organizaţiei din Vulcan nu au putut fi descoperiţi, perseverăm într-o strictă supraveghere. Fapt este că actuala mişcare comunistă din Valea Jiului este alimentată şi tonificată,
avind ca scop ca masele muncitoreşti să fie ţinute mereu in agitaţie" - se menţiona intr-un
raport.
.
Autorităţile menţionează in incheiere şi .. intenţia comuniştilor de a introduce in comitetele
de direcţie numai oameni devotaţi cauzei lor" .10
Partidul a folosit posibilităţile pe care le ofereau breslele, organizînd in tot cursul anilor
1939-1940 mai multe lupte greviste in diferite localităţi din ţară.
Aceste lupte aveau ca scop susţinerea intereselor clasei muncitoare şi lupta împotriva pericolului fascist. Aşa cum menţiona ziarul Scînteia din 25 noiembrie 1938: ..... Partidul nostru
nu va cruţa nici o sforţare, nici o jertfă pentru a stringe laolaltă muncitorimea şi a porni în
fruntea ei la unirea tuturor forţelor dornice să apere pacea şi independenţa României".u
Cu ocazia zilei de 1 Mai 1939 au loc in toată ţara demonstraţii antifasciste indreptate şi
Impotriva dictaturii regale a lui Carol al II-lea.
Anul 1940 a marcat noi evenimente pe plan extern şi intern. Germania a făcut alte cuceriri
culminind cu infringerea Franţei. În această situaţie dictatura regală a făcut şi ea noi concesii
Germaniei hitleriste. La conducerea ţării a fost adus un guvern prezidat de Ion Gigurtu in
care forţele prohitleriste deţineau poziţii importante. 11 Acest guvern a intensificat măsurile
represive impotriva mişcării muncitoreşti.
Partidul comunist caută pe toate căile să susţină interesele muncitorilor, să-i organizeze
pentru continuarea luptei. Printr-o notă informativă a Poliţiei din Petroşani din 18 iunie 1940
se arată: .. La fabrica de mătase tViscoza • din Lupeni a inceput a se organiza un nucleu Comunist, al doilea nucleu a fost organizat la minele din Lupeni" .u
Comitetul Central al Partidului Comunist din România a sprijinit activ organizaţiile minerilor din Valea Jiului, trimiţînd material de propagandă şi delegaţi care i-au ajutat in organizare.
După cum rezultă dintr-un raport confidenţial al Chesturii Poliţiei din Deva, la 30 aprilie
1940 Comisari atu! de Poliţie din Petroşani a arestat un delegat al Partidului asupra căruia existau
bănuieli că ar fi predat la Lupeni material de propagandă. Un informator a dat relaţii privind
aducerea la Lupeni a ziarului Scînteia din 23 februarie 1940, o broşură intitulată .. Inimi neliniştite" in care era inserat şi articolul .,Femeile impotriva războiului" şi un manifest din februarie
1940 redactat de către Comitetul Central al Partidului prin care se cerea muncitorimii să nu
subscrie bonuri pentru inzestrarea armatei.
După cum se vede din nota informativă şi în urma cercetărilor făcute de către poliţie, deiegatul respectiv - Alexandru Sencovici - a ţinut la Lupeni şi Vulcan mai multe consfă
tuiri secrete şi a organizat alegerea comitetului de conducere a organizaţiei comuniste din Lupeni,
care avea misiunea de a organiza masele muncitoreşti din cadrul breslelor".u
După dictatul de la Viena, impus României de către Germania şi Italia şi pierderea părţii
de nord a Transilvaniei. în toată ţara au loc demonstraţii de protest. În adunările breslelor
Idem, p. 168. Vezi şi Arh. Statului Deva, Chestura de poliţie Deva, Dosar 3/1940, p. 123.
Scinteia, 25 noiembrie 1938.
11 Din lupta antifascista pentru independenţ4 şi suveranitatea Romtl.niei, Bucureşti, 1970, p. 99.
11 Arhivele Statului Timişoara, Fond Ţinutul Timiş, Dosar 52/1939 cu file nenumerotate.
•• Idem, Dosar 31/1940, fila 560-561.
10

11
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protestează energic împortriva dictatului, muncitorlmea
apăra independenţa şi suveranitatea naţională.

exprimindu-şi

de a

ln mai multe adunări ţinute in Valea Jiului, muncitorii, alături de alte revendicări formulate, protestează impotriva cedării unei părţi din ţară. 15
Începînd cu vara anului 1940 are loc internarea comuniştilor în lagăre de concentrare, iar
la 18 decembrie 1940 breslele au fost desfiinţate tocmai datorită. faptului că în sinul lor se
organizaseră acţiuni revoluţionare. Dreptul de organizare al muncitorilor urma să fie reglementat ulterior, pe baza altor legi, dar nu s-a mai făcut nici o reglementare.
Cu toate acestea muncitorii mineri din Valea Jiului vor continua lupta care culmineazll cu
declanşarea grevei din aprilie-mai 1941.
Prin acţiunile comune duse de muncitori în cadrul breslelor s-a întărit şi mai mult unitatea
clasei muncitoare pentru crearea unui front unit de luptă împotriva fascismului şi războiului
pînă la eliberarea României de sub jugul fascist.

PAVEL MUNTEAN

MOMENTS DE LA LUTTE DES Mlli;"'EURS DE LA VALLtE DU JIU PENDANT LA
DlCTATURE ROYALE
(R~sum~)

En conditions d'agresslon fasciste dans certains ~tats europ~ens, quand le p~rll a ~t~ assez
grand aussi pour la Roumnnie, les masses populaires, la classe ouvriere roumaine sous la conduite du Parti Communiste Roumain, se sont soulev~es contre le fascisme et contre la guerre.
Pour soumettre la lutte des masses populaires, le roi a instaure un r~gime dictatorial, en
supprimant les partis politiques et les organisations professionnelles du parti ouvrier. Pour
pouvoir lutter contre le fascisme et contre la dictature royale, les travailleurs de la Vall~e du
Jiu ont essaye d'acceder a la direction des corporations d'ouvriers. Ce faisant, les communistes de la Vall~e du Jiu ont organise des demonstrations et ont deploye une activite soutenue
pour sauvegarder les int~rets de la classe ouvriere.
Conformement a plusieurs notes informatives des organes de police, les communistes lutterent
pour la cause du peuple et pour les droits des mineurs.
Dans toutes les localites de la Vallee du Jiu: Petroşani, Lupeni, Vulcan etc. se sont cr~es
des noyaux communistes dans le cadre des corporations d'ouvriers. En outre, ont ete diffuses
des mat~riaux de propagande.
Les ouvriers ont prononce leurs revendications et ont protest~ contre la cession d'une partle
de la Transylvanie en faveur de I'Hongrie. Mais a la fin de 1940, les corporations d'ouvriers
ont ete supprim~es et les ccmmunistes intern~s dans les camps de concentration. Mai!
leur lutte continue et culmine par la greve d'avril-mai 1941. qui dure pendnnt toute la
guerre, jusqu'a la liberation de la Roumanie de l'oppression fasciste.

"l4ta, f· U7,
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Eurasia Septentrionalis Antiqua. Helsinki, 1 (1927) şf urm.
Ertekezesek a torteneti tudomănyok koreb81. Budapest.
Folia Archaeologica. Budapest, 1 (1939) şi urm.
Germania, Anzeiger der romisch-germanischen Kommission des
Deutschen Archăologischen Instituts. Frankfurt aJM., 1 (1917)
şi urm.
Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Bulletin du Musee de la Republique Socialiste de Bosnie-Herzegovine a Sarajevo. Sarajevo, ser. archeologie.
Godi§nik - Annuaire du Musee National Archeologique de P1ovdiv.
Inscriptiones Graecae. Berlin.
Inscriptiones Graecae in Bulgaria repertae (G. Mihallov). Serdica (Sofia). I-IV. 1956-1966.
Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau. Berlin, 1 1892,
II 1902, III 1916.
Jahrbuch ftir prăhistorische und ethnographische Kunst. Berlin.
Istoria României. Bucureşti, 1 (1960), II (1962), III (1964), IV
(1964) .
Izvestija na narodnija Muzei. Bulletin du Mus~e National a Vama.
Vama.
Jahrbuch fiir Altertumskunde. Wien, 1 (1907) şi urm.
Jehrbuch des Romisch-germanischen ZentrelmuseuliL! Mainz.
Mainz, I (1954) şi urm.
Joumal of Near Eastem Studies. Chicago.
Jahreshefte des Osterreichischen Archaeologischen Instituts.
Wien, I (1898) şi urm.
J ouma1 of Roman Studies. London, 1 ( 1911) şi urm.
Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem- es Regis~g
târăb61. Cluj. 1 (1940) IV (1944).
Kratkie soob§~enije Institute istorii material'noj kul'tury. Moskva.
Kratkie soob§~enija Institute arheologii. Kiev, 1950.
Korrespondenzb1ett des Vereins fiir slebenbtirgische Landeskunde. Sibiu.
Ausftihrliches Lexlkon der griechischen und romischen Mytho1ogie (W. H. Roscher). Leipzig, 1 (1884) - IV (1937).
Materiale şi Cercetări Arheologice. Bucureşti, 1 _(1953) - VIII
(1962).
Materiely i issledovanija po arheologil SSSR. Moskva - Leningrad.
Mitteilungen aus dem Beron Brukenthalischen Museum. Sibiu,
I-XII.
Mitteilungen des deutschen archaeologischen Instituts. Roemische
Abteilung. Rom, I (1886) şi urm.
Muzeumi es Konyvtări Ertesit8. Budapest, I (1907) - XII (1918).
Muzeul.
Muzeul de istorie Cluj (MAC, MIC).
Neolit Centralnog Bolkana. Beograd, 1969.
Numizmatikei Koz!Ony. Budepest, I (1902) şi urm.
D. Tudor, Oltenia romană. Bucureşti (1942), ed. II (1958), ed.
III (1968).
Omagiu lui Constantin Dalcoviciu cu prilejul implin!rli a 60 de
ani. Bucureşti ( 1960).
Pamătky archeologicke. Praha.
Probleme de muzeogrefie. CluJ, 1960, [1964].
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DISCUTII

Praehistorische Zeitschrift. Berlin-Leipzig. I (1909) şi urm.
= Revue arch~o1ogique. Paris.
Rad Vojvodanskili Muzea. Novi Sad, I (1952) şi urm.
Rea1encyclopădie der classischen Altertumswissenschaft (Pauly Wissowa-Kroll). Stuttgart, 1893 şi urm,
Revue des Etudes Anciennes. Bordeaux, 1 (1899) şi urm.
Rlgeszeti Fiizetek. Magyar Nemzeti Muzeum - Torteneti Muzeum.
Budapest.
S. Reinach, R~pertoire de la statuaire grecque et romaine.
Paris, I (1897). II/1 (1897), II/2 (1898), III (1904), IV (1910).
Repertoriul arheologic al Transilvaniei. Manuscris, la Institutul
de istorie şi arheologie Cluj.
Revista Arhivelor. Bucureşti, 1 (1924) - VII (1946/47); Seria
nouă 1 ( 1958) şi urm.
Re\'ista Muzeelor. Bucureşti, 1 (1964) şi urm.
Revue Roumaine d'Histoire. Bucureşti, 1 (1962) şi urm.
H. Mattingly - E. A. Sydenham, The Roman Imperial Coinage.
London, I (1923) - V (1933), IX (1951).
Revista Istorică Română. Bucureşti, 1 (1931) - XVII (1947).
Der romische Limes in Osterreich. Wien, 1 (1900) şi urm.
Max Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte. Berlin, Leipzig, I
(1924) - XV (1932).
Romer in Rumănien. Ausstellung des Romisch-Germanischen
Museums Koln und des Historischen Museums Cluj. Koln, 1969.
E. De Ruggiero, Dizionario Epigrafico di Antichita Romane.
Roma.
Sovetskaja arheologija. Moskva.
Sargetia, Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, 1 (1937),
II (1941), III (=Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara,
1956), IV (1966). V (1968), VI (1969), VII (1970), VIII (1971).
Studii şi cercetări de istorie medie. Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, 1 (1950) şi urm.
Studii şi cercetări de numismatică. Bucureşti, I (1957), II (1958),
III (1960), IV (1968), V (1971).
Studii şi cercetări ştiinţifice. Cluj, 1 (1950) - VIII (1957).
Supplementum Epigraphicum Graecum. Leyden, 1 (1923) şi urm.
Sitzungsberichte der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
Phil.-Hist. Klasse. Wien.
Slavia antiqua. Poznan, 1 (1948) şi urm.
Slovenskâ Archeol6gia. Bratislava, 1 (1953) şi urm.
Starinar, organ srpskog arheolo~kog dru~tva. Beograd, I (1884)
şi urm.
Studii clasice. Bucureşti, 1 (1959) şi urm.
Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări. Sibiu.
Untersuchungen zur rOmiscben Reichsprăgung des zweiten Jahrhunderts (P. L. Strack). Stuttgart, I (1931) - III (1937).
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cluj, 1 (1956) şi urm.
Studijn~ Zvesti Arheologickeho Ustavu Slovenskej Akademie
Vied. Nitra, 1952.
Szovjet regeszet. Budapest.
= Tabula Imperii Romani, L 34. Budapest, 1968; L 35. Bucureşti.
1969.
Tortenelmi ~s Regeszeti E:rtesftc5. Timişoara, 1 (1885) - XXXIII
(1917).
= C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l'antiquit~. Bucureşti, ed.
1 (1938), ed. II (germ şi itai., 1943), ed. III (1945).
M. Roska, A Torma Zs6fia - gyujtemeny. Cluj, 1941.
o:: Vestnik Akadem.ii Nauk SSSR. Mos~va.
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=

Vestnik drevnej istorii. Moskva, I (1946)

şi

urm.

-== Voprosy skifo-sarmatskoj arheologii (po materialam konferencll
IIMK AN SSSR 1952. g. ). Moskva, 1952.
W. Wagner, Die Dislokation der rOmischen Auxiliarformationen
in den Provinzen Noricum, Pannonien, Moesien und Dakien
von Augustus bis Gallienus. Berlin, 1938.
- Wiadomos(:i Archeologiczne. Bulletin .Axcheo1ogique Po1onais.
Warszawa .
.,., Wiener Prăhistorische Zeitschrift. Wien.
Zbornik radova Narodnog Muzeja. Beograd, I (1956/57) şi urm.
Zeitsc.hrift ftir E1.hnologie. Berlin, I (lb€9) şi urm.
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Acta Muspi Napocensis
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